Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

I. PENDAHULUAN
Pengaturan terbaru tentang Pangan di tingkat nasional telah dilakukan melalui
pengundangan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 menggantikan UU No. 7 Tahun
1996. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4), Pasal 43, Pasal 45 ayat (3),
Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 131 ayat
(2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)
No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
Mengenai pengertian Pangan, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012
sebagai berikut:
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.”
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan membedakan secara tegas antara pengertian
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 18 Tahun 2012:
“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.”
Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2012:
“Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan
hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi
sumber daya lokal.”
Dalam sistem Ketahanan Pangan, setidaknya bercirikan hal-hal sebagai berikut: 1)
pertanian industri; 2) perdagangan bebas; 3) sistem World Trade Organization (pasar); 4)

semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup; 5) pemerintah tidak intervensi pasar;
6) pangan dikuasai produsen pangan; 7) kondisi petani terpuruk.
Dalam sistem Kedaulatan Pangan, setidaknya bercirikan hal-hal sebagai berikut: 1) hak
bangsa atas pangan; 2) mengusung pasar lokal; 3) menentukan sendiri sistem pangan yang
paling cocok; 4) organisasi inti : gerakan sosial demokratis; 5) pemberdayaan petani.
Dalam sistem Ketahanan Pangan, semua orang memiliki akses terhadap pangan yang
cukup, tidak mempermasalahkan cara produksi, asal pangan, dan kondisi petani. Model
produksinya adalah pertanian industri, perdagangan bebas, dengan World Trade Organization
(WTO) sebagai lokomotifnya.
Berbeda dengan sistem Kedaulatan Pangan, yang merupakan hak bangsa Indonesia,
menentukan sendiri sistem pangan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia,
mengusung pasar lokal, dengan organisasi inti gerakan sosial demokratis.
Kendala utama yang saat ini dihadapi Indonesia dalam mewujudkan idealisme sistem
Kedaulatan Pangan yaitu bahwa sistem pangan saat ini masih mengacu pada konsep Ketahanan
Pangan. Pemerintah tidak memiliki kapasitas mengintervensi langsung ke pasar. Stok pangan
yang dikuasai pemerintah hanya sekitar 6% (enam persen) hingga 9% (sembilan persen), dan
itu pun hanya beras. Jenis pangan lainnya 100% (seratus persen) dikuasai produsen pangan.
Kondisi demikian mengakibatkan nasib petani menjadi terpuruk. Dalam sepuluh tahun terakhir
(2004 – 2013, menurut Sensus Pertanian 2013), tercatat 5 (lima) juta keluarga tani terpaksa
keluar dari lahannya, serta nilai Impor Pangan melesat hingga 346% (tiga ratus empat puluh
enam persen), bahkan terus meningkat hingga kini.
Dari peta pada Gambar 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa daerah yang masuk dalam
kategori tahan pangan (warna hijau) didominasi oleh wilayah Jawa dan Sumatera, sementara
daerah rawan pangan didominasi oleh Indonesia wilayah timur.
Gambar 1. Peta Ketahanan Pangan Indonesia

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2012.

Grafik 1. Ketahanan dan Kerawanan Pangan Indonesia 2008-2012

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2012.

Pada Grafik 1, perbandingan jumlah penduduk yang sangat rawan, rawan, dan tahan
pangan, proporsi penduduk yang tahan pangan terus mengalami penurunan, sementara
penduduk rawan dan sangat rawan pangan justru mengalami peningkatan. Hal ini merupakan
fakta yang semakin menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan khususnya pada
penduduk dengan kategori rawan dan sangat rawan pangan.
Di Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari
beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan.
Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi
oleh permasalahan supply.
Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan
yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan
juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap
bulannya. Pada musim panen supply meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada
saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan
distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah.

Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam
pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan.
Grafik 2. Determinan Inflasi tahun 2006 - 2013

Sumber: BPS, 2013.
Grafik 2 tersebut menunjukkan determinan inflasi berdasarkan kelompok komoditas.
Bahan makanan merupakan kelompok dengan inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok
lainnya, kecuali pada tahun 2013 pada saat kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan menduduki tingkat inflasi tertinggi akibat adanya imbas kenaikan ongkos
transportasi.
Apabila dilihat lebih khusus pada bahan makanan, berdasarkan data yang dikeluarkan
oleh BPS, dalam kurun waktu satu tahun, yakni September 2012 – September 2013, tampak
adanya lonjakan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditas pangan utama. Lonjakan
tertinggi ada pada harga daging sapi, kedelai lokal, dan bawang merah.

Grafik 3. Pertumbuhan Inflasi Beberapa Komoditas Pangan Tahun 2012--2013

Sumber: BPS, 2013.
Pengeluaran penduduk Indonesia (data Susenas) untuk makanan dan non-makanan
selama tahun 2002–2012 disajikan dalam grafik 3. Presentase pengeluaran untuk makanan
secara umum lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk non-makanan, meskipun
besaran pengeluarannya mengalami penurunan dibanding tahun 2002.
Grafik 4. Perkembangan Persentase Pengeluaran Penduduk Indonesia Untuk Makanan
dan Non-makanan, 2002 – 2012

Sumber: BKP diolah dari Susenas, 2012.
Tabel 1. Proporsi Beberapa Komoditas Terhadap IHK dan Garis Kemiskinan, 2012

Sumber: BPD diolah dari Susenas, 2012

Dari persentase kelompok makanan pada Grafik 4 di atas, pada tahun 2012 komponen
kelompok makanan yang terbesar adalah makanan dan minuman jadi, sedangkan untuk
komponen terbesar kedua adalah padi-padian sebesar 17,90%. Lebih jauh lagi Tabel 1
memberikan gambaran yang lebih jelas yakni proporsi beras bersama bahan makanan lain dan
makanan jadi memberikan kontribusi sebesar 37% terhadap inflasi. Sementara itu dapat dilihat
bahwa beras merupakan 29% atau hampir sepertiga dari komponen konsumsi masyarakat
miskin. Secara total makanan merupakan 65% dari komponen konsumsi masyarakat miskin.
Jika dilihat dari konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia berdasarkan data Susenas,
padi-padian masih merupakan bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi dibanding bahan
pangan lain, meskipun terdapat kecenderungan menurun apabila dibandingkan pada tahun
2011 dan 2012 yang semula 919,09 kalori menjadi 894,92 kalori. Perbandingan tingkat
konsumsi per kapita masyarakat terhadap beberapa komoditas, baik kalori maupun protein
(gram), dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini. Konsumsi tertinggi
masyarakat (per kapita) adalah “padi-padian”, disusul “makanan dan minuman jadi” dan
“minyak dan lemak”.

Tabel 2. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia Per Kapita
Berdasarkan Komoditas, Tahun 2002 - 2012

Sumber: BPS, 2012.
Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa kelompok padi-padian sangat
penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan
tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu
bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud
menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin
tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.
Selain pemenuhan yang bersumber dari dalam negeri, pemerintah juga mengimpor
beberapa komoditas pangan strategis dari luar negeri pada masa-masa tertentu saat pasokan
dalam negeri terbatas. Pada Grafik 5 di bawah ini dapat dilihat proporsi beberapa komoditas
kebutuhan pangan di Indonesia seperti beras, kedele, dan jagung, yang dibandingkan antara
pemenuhan dari dalam negeri dan pemenuhan bersumber impor.
Grafik 5. Proporsi Produksi Dalam Negeri dan Impor Pangan Pokok 2011

Sumber: Bulog, 2012.

Dari lima komoditas utama di atas, pemenuhan beras dan jagung masih didominasi
pemenuhan dalam negeri, sementara kedelai dan gula sebagian besar masih bersumber dari
impor. Untuk gandum, karena bukan merupakan tanaman tropis, seluruh pemenuhan
kebutuhan bersumber pada impor (100%). Dengan melihat komposisi pemenuhan kebutuhan
lima komoditas strategis tersebut, masalah ketahanan pangan masih membutuhkan perhatian
yang besar. Batas suatu negara dianggap tahan atas suatu komoditas pangan adalah apabila
90% pemenuhan pangan dalam negeri bersumber dari produksi dalam negeri dan maksimal
10% yang bersumber dari impor. Dari komposisi itu, hanya beras yang sumber pemenuhan dari
impornya melebihi 10%.
Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah, yang
bertujuan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan
keamanan pangan di Provinsi Jawa Barat, yang pengaturan lebih teknisnya telah diatur melalui
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat No. 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2012. Selain dari itu, Provinsi Jawa Barat
memiliki Perda No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
Di lingkup Provinsi Jawa Barat permasalahan pangan masih merupakan salah satu topik
utama yang banyak dibicarakan oleh berbagai pihak. Hal tersebut karena Jawa Barat memiliki
peran strategis sebagai salah satu provinsi penopang pemenuhan kebutuhan bahan pangan
nasional, khususnya beras di Indonesia dengan kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan
beras nasional sekitar 20 % atau nomor dua setelah Jawa Timur. Di sisi lain fenomena
perberasan di Jawa Barat tidak ada jaminan berbeda dengan kondisi nasional dimana suatu saat
nanti di masa depan akan menghadapi kesulitan dalam hal ketahanan pangan, khususnya beras.
Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk
sekitar 41.483.729 jiwa (hasil survey sosial ekonomi daerah tahun 2007) memberi potensi
tantangan yang besar di masa depan terkait ketersediaan pangan yang cukup bagi penduduknya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, khususnya sektor Pertanian, sebagaimana tertera dalam Tabel 3 di
bawah ini:

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Jawa Barat at Current Market Prices by
Industrial Origin

(Juta/Million Rp) 2008 – 2010
LAPANGAN USAHA

2008

2009

2010

1. PERTANIAN/Agriculture
1.1. Tanaman Bahan Makanan/
Farm Food
1.2. Tanaman Perkebunan/
Estate Crops
1.3. Peternakan dan Hasilhasilnya/ Livestock and
Products
1.4. Kehutanan/ F o r e s t r y
1.5. Perikanan/ Fishery

72 517 608
51 899 930

85 149 263
60 571 646

97 194 393
71 150 089

4 338 444

4 942 298

5 725 375

9 851 784

11 902 686

11 985 226

910 613
5 516 837

798 531
6 934 102

921 610
7 412 093

Sumber: BPS Jabar, Jabar Dalam Angka, 2011.
Pengembangan ekonomi daerah Jawa Barat seperti tercantum dalam Rencana Stretegis
dilakukan melalui pengembangan 6 core business, yaitu pengembangan: (1) Sumber Daya
Manusia, (2) Agribisnis, (3) Bisnis Kelautan, (4) Pariwisata, (5) Industri Manufaktur dan (6)
Industri jasa lainnya. Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli
masyarakat dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan investasi di sektorsektor unggulan (6 core business) tersebut, diantaranya sektor Agribisnis yaitu usaha berbasis
industri pangan termasuk salah satu core business andalan Jawa Barat.
Secara khusus penelitian ini bertujuan:
(1)

Pada tahun ke 1 (2018) : Meneliti, mengkaji dan menyusun Konstruksi Model Integrasi
Sistem Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mewujudkan Swasembada
Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Jawa Barat;

(2)

Pada tahun ke 2 (2019) : mengadaptasikan penerapan Model Integrasi Sistem Ketahanan
Pangan Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan
Di Provinsi Jawa Barat.
Urgensi atau keutamaan penelitian ini bertitik tolak dari kondisi saat ini (existing
condition) bahwa sistem Ketahanan Pangan belum terintegrasi dengan sistem Kedaulatan
Pangan. Diketahui bahwa sistem Ketahanan Pangan dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar
bebas (Liberalisasi), sedangkan sistem Kedaulatan Pangan ditentukan berdasarkan kepentingan
nasional Indonesia dalam memilih sistem pangan yang dipandang cocok untuk diterapkan di
Indonesia. Untuk kondisi di Indonesia saat ini, sistem pangan masih mengacu pada sistem
Ketahanan Pangan, Pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi langsung ke
pasar, akibatnya angka impor pangan menjadi tinggi dan kesejahteraan petani terpuruk.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah memerlukan hasil kajian holistik
tentang Model Integrasi Sistem Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan Untuk
Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan, khususnya Di Provinsi Jawa Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pembangunan Sektor Pangan Secara Normatif dan Filosofis
1.

Penerapan Sistem Ketahanan Pangan
Membahas isu tentang Ketahanan Pangan terasa lebih kuat dibandingkan isu

Kedaulatan Pangan, karena pada umumnya negara-negara, termasuk Indonesia telah terbawa
arus dahsyat perdagangan bebas, yang di dalamnya mengandung faham liberalisasi termasuk
dalam sektor pangan.
Ketahanan Pangan setidaknya mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan (sufficiency), akses
(access), keterjaminan (security), dan waktu (time). Dengan adanya aspek-aspek tersebut maka
ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga
komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability dan stability),
kemudahan memperoleh pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan (food utility).
Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Pangan tersebut di atas, ketahanan
pangan mencakup tiga aspek, yakni ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga.
Pembagian pilar dalam ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Indonesia
adalah availability, accessibility, dan stability.
Selain dari itu, The Economist dalam Global Food Security Index juga mengukur
ketahanan pangan dengan membagi dalam 3 pilar, yakni availability, affordability, dan quality
and safety. Pembagian pilar ini tidak terlalu berbeda dengan pembagian pilar yang dilakukan
oleh FAO maupun Indonesia, khususnya untuk pillar availability dan affordability. Hanya saja,
untuk pilar quality and safety, FAO memasukkan dalam pilar utility, sementara Indonesia
belum memasukkan unsur tersebut dalam ketahanan pangan Indonesia.
Diversifikasi atau penganekaragaman pangan di klaim oleh Pemerintah sebagai salah
satu kunci sukses pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Upaya peningkatan diversifikasi pangan
dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam dan
bergizi seimbang, dan menghindari ketergantungan pada 1 (satu) jenis pangan pokok seperti
beras.

Inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan (Nurhemi dkk,
2014: 13-15), khususnya komoditas pangan. Salah satu komoditas yang menjadi penyumbang
inflasi terbesar adalah beras. Berdasarkan Tabel 4 di bawah ini dapat dilihat bahwa secara
umum beras merupakan komoditas terbesar yang memberikan sumbangan terhadap inflasi
nasional dibandingkan dengan komoditas volatile food lainnya. Hanya pada tahun 2007 dan
2008 beras menempati posisi kedua setelah emas perhiasan.
Tabel 4. Sumbangan Komoditas Terhadap Inflasi Nasional

Sumber: BPS, 2013.
Adapun hubungan antara inflasi dan ketahanan pangan secara sederhana dapat
digambarkan dalam Gambar 2 berikut:
Gambar 2. Hubungan Ketahanan Pangan dan Inflasi

Alur hubungan antara inflasi dan ketahanan pangan lebih berada pada aspek accesibility
dan aspek stability. Pada aspek stability, hal yang menjadi perhatian utama ketahanan pangan
adalah permasalahan fluktuasi harga pangan. Hal ini tentunya sangat dekat hubungannya
dengan inflasi mengingat komoditas pangan merupakan salah satu kelompok komoditas yang
masuk dalam keranjang perhitungan inflasi. Sisi availability juga memiliki hubungan dengan
inflasi karena ketersediaan pasokan suatu barang akan berkorelasi dengan harga barang
tersebut. Apabila barang mudah diperoleh, harga akan cenderung stabil. Selain itu, dari sisi

accesibility, hal yang menjadi perhatian utama adalah harga komoditas pangan pada level yang
dipastikan terjangkau oleh masyarakat serta kemudahan memperoleh barang.
Pentingnya penghitungan indeks ketahanan pangan (Nurhemi dkk, 2014: 18-23) untuk
negara guna melihat ketahanan dan kerawanan pangan telah membuat berbagai lembaga peduli
atas angka indeks tersebut. Indeks ketahanan pangan untuk seluruh negara telah disusun oleh
beberapa lembaga internasional. Indeks ketahanan pangan dapat menjadi indikasi dalam
menentukan ketahanan pangan suatu daerah, relatif dibandingkan dengan daerah lainnya.
Berikut adalah penghitungan indeks menurut masing-masing lembaga:
1. Global Food Security Index
Global Food Security Index (GFSI) disusun oleh The Economist-Economic Intelligence Unit
(EIU) yang mengukur ketahanan pangan 109 negara, termasuk Indonesia. Terdapat tiga
kategori

dalam

pembentukan

indeks

ketahanan

pangan,

yakni:

Affordability

(keterjangkauan), Availability (ketersediaan), dan Quality and Safety (Kualitas dan
Keamanan). Indonesia berada pada peringkat 72, turun dari tahun sebelumnya yang berada
di peringkat 66. Tingkat ketahanan pangan Indonesia di bawah 5 negara ASEAN, yakni
Singapore (5), Malaysia (34), Thailand (49), Filipina (65), dan bahkan Vietnam (67).
Tabel 5. Global Food Security Index 2014

2. Global Hunger Index
Global Hunger Index (GHI) disusun oleh International Food Policy Research Institute dan
merupakan laporan mengenai kondisi kelaparan di seluruh dunia. Global Hunger Index
dibentuk berdasarkan tiga indikator, yakni undernourishment (kekurangan gizi), child
underweight (jumlah anak dengan berat di bawah rata-rata), dan child mortality (jumlah
anak yang meninggal). Untuk Indonesia, indeks kelaparan tahun 2013 tercatat menurun
dibandingkan tahun 2005, dengan nilai indeks tahun 2013 sebesar 10,1 sedangkan untuk tahun
2005 sebesar 14,6. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, peringkat indeks kelaparan
Indonesia lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos, tetapi masih di bawah Malaysia,
Thailand, dan Vietnam.

Tabel 6. Global Hunger Index 2005, 2013

3. Rice Bowl Index
Rice Bowl Index (RBI) disusun oleh Syngenta bekerja sama dengan Frontier Strategy
Group. RBI berisi laporan mengenai ketahanan pangan khusus untuk wilayah Asia Pasifik.
Perbedaan RBI dengan indeks lain yang mengukur ketahanan pangan adalah RBI menilai
seberapa baik kapasitas suatu negara dalam mencapai dan mempertahankan ketahanan
pangan, bukan sekedar mengukur apakah ketahanan pangan suatu negara sudah terjadi atau
tidak. Dengan demikian, food security robustness memperhatikan dua aspek, yaitu
ketahanan pangan (food security) dan stabilitas pangan (stability or sustainability). Rice
Bowl Index dihitung berdasarkan empat indikator, yakni: Farm-Level Factors, Demand and
Price, Policy and Trade, dan Environmental Factors. Kebijakan dan kondisi perdagangan
di belahan kawasan Asia Pasifik semakin kondusif dalam mencapai food security
robustness. Hal ini disumbang oleh perbaikan yang berarti di Bangladesh, Filipina,
Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Sementara, pada periode yang sama Jepang dan New
Zealand relatif tidak mengalami perubahan, sedangkan Pakistan, Thailand, dan Myanmar
relatif underperformed.
Tabel 7. Food Security Robustness

Roadmap teknologi (technology roadmap) merupakan suatu instrumen yang digunakan
dalam perencanaan suatu pengembangan riset dan teknologi di berbagai sektor produksi yang
umumnya berjangka waktu panjang, terkait dengan penguatan mata rantai dukungan teknologi

(technology supply chain) dan berorientasi pada kegiatan produksi yang spesifik. Teknologi
yang akan dikuasai dan dikembangkan dalam roadmap teknologi harus memiliki hubungan
yang kuat dengan teknologi, produk dan proses di sektor produksi yang dituju.
Program riset dan teknologi di bidang ketahanan pangan tahun 2005 - 2025
(Kemenristek, 2006: 36-48) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan berjangka waktu
panjang dan sangat terkait dengan penguatan mata rantai dukungan teknologi (technology
supply chain) untuk pengembangan sektor produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Oleh
karena itu, program riset dan teknologi ketahanan pangan perlu disusun dalam suatu roadmap
teknologi (technology roadmap) yang komprehensif, pra budidaya, budidaya, dan panen dan
pascapanen, menumbuhkan penguasaannya dan mendorong pemanfaatannya secara nyata ke
dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan.
Roadmap riset dan teknologi di bidang ketahanan pangan disusun dalam dua kelompok
besar yaitu roadmap umum riset dan roadmap riset komoditas. Roadmap umum riset hanya
menggambarkan secara umum (makro) alur riset dan kegiatan produksi pangan terkait, tetapi
tidak menggambarkan tahapan waktu pencapaian dan spesifikasi produk yang dikembangkan.
Sedangkan roadmap riset komoditas menggambarkan secara lebih rinci kegiatan litbang,
teknologi yang diterapkan, produk dan atau teknologi yang dihasilkan untuk diterapkan pada
sektor produksi komoditas terkait, berikut tahapan waktunya. Roadmap riset komoditas
merupakan roadmap teknologi pengembangan program riset dan teknologi bidang ketahanan
pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Roadmap umum riset disusun dalam bentuk kegiatan riset yang mendukung setiap
tahapan kegiatan produksi pangan (alur produksi hasil). Roadmap umum riset terdiri dari tiga
roadmap riset berdasarkan pengelompokan dalam bidang pertanian yaitu roadmap riset
tanaman (Gambar 3), roadmap riset peternakan (Gambar 4), dan roadmap riset perikanan
(Gambar 5).

Gambar 3. Roadmap Ristek Tanaman

Sumber: Kemenristek, 2006.
Gambar 4. Roadmap Ristek Peternakan

Sumber: Kemenristek, 2006
Gambar 5. Roadmap Ristek Perikanan

Sumber: Kemenristek, 2006.
Roadmap riset komoditas dikembangkan untuk padi, kedelai, jagung, kelapa sawit,
daging sapi, ikan hasil budidaya dan ikan hasil penangkapan atas pertimbangan bahwa
komoditas tersebut telah ditetapkan Pemerintah sebagai komoditas prioritas pengembangan
seperti tercantum dalam kebijakan umum ketahanan pangan. Dalam kebijakan umum
ketahanan pangan disebutkan bahwa swasembada beras terwujud pada tahun 2005, kedelai
pada tahun 2015, jagung pada tahun 2007, dan daging sapi pada tahun 2016. Sedangkan untuk
ikan, ditargetkan surplus produksi meningkat sehingga ekspor juga diharapkan terus
meningkat. Roadmap riset komoditas dibagi menjadi tiga periode; yaitu jangka pendek (20052009), menengah (2010-2015) dan panjang (2016-2025).
Roadmap riset pengembangan padi disajikan pada Gambar 6. Kegiatan riset pada
rentang waktu 2005-2009, 2010-2015 dan 2016-2025 adalah sama, yang membedakan adalah
target riset dan produksinya. Pada rentang 2005-2009 dan 2010-2015 laju produksi padi
diharapkan dapat mengikuti laju konsumsi sehingga swasembada beras dapat dipertahankan.

Pada tahun 2016-2025, produksi padi/beras ditargetkan lebih besar dari konsumsi sehingga
kelebihan beras dapat diekspor.
Kegiatan riset padi terdiri dari empat bagian utama yaitu pemuliaan, pupuk dan
pestisida hayati, budidaya dan pascapanen. Riset pemuliaan tanaman ditujukan untuk
menghasilkan benih unggul dengan teknologi hibridisasi, mutasi dan rekayasa genetika
(transgenik). Riset budidaya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
produksi padi/gabah dengan penerapan benih unggul, pupuk dan pestisida yang optimal, serta
penerapan alat dan mesin yang tepat guna. Sedangkan riset pascapanen diorientasikan untuk
menekan susut pascapanen baik volume maupun kualitasnya dan meningkatkan nilai tambah
sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
Gambar 6. Roadmap Ristek Komoditas Padi

Sumber: Kemenristek, 2006.
Roadmap riset pengembangan kedelai disajikan pada (Gambar 7), target riset ini
kedelai adalah peningkatan produksi hingga mencukupi 59% kebutuhan kedelai nasional pada
akhir 2009, swasembada pada tahun 2015 dan mempertahankan swasembada kedelai pada
periode 2016-2025. Fokus riset kedelai sama dengan padi meliputi riset pemuliaan, pemupukan
dan pestisida hayati, teknologi budidaya dan pascapanen.

Gambar 7. Roadmap Ristek Komoditas Kedelai

Sumber: Kemenristek, 2006.
Target riset pengembangan jagung adalah memberikan dukungan teknologi untuk
pencapaian swasembada jagung pada tahun 2007, pemenuhan kebutuhan industri biofuel serta
peningkatan ekspor jagung pada rentang waktu berikutnya (2010-2015 dan 2016-2025)
(Gambar 8). Seperti halnya pada padi dan kedelai, riset pengembangan jagung meliputi riset
pemuliaan, pemupukan dan pestisida hayati, teknologi budidaya dan pascapanen.

Gambar 8. Roadmap Ristek Komoditas Jagung

Sumber: Kemenristek, 2006.
Kegiatan riset kelapa sawit meliputi: pemuliaan, formulasi dan uji efisiensi input
produksi, good agricultural practices, rekayasa alat dan mesin, dan teknologi pengolahan
untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk pangan olahan kelapa sawit
(Gambar 9).
Gambar 9. Roadmap Riset Komoditas Kelapa Sawit

Sumber: Kemenristek, 2006.

Fokus riset produksi daging sapi adalah pemuliaan dan seleksi induk untuk
mendapatkan bibit unggul dan memacu proses reproduksi dengan teknologi inseminasi buatan,
embryo transfer, dan sexing, formulasi pakan dan suplemen, riset vaksin, riset budidaya yang
meliputi optimasi input produksi dan rekayasa alat dan mesin, serta riset pascapanen yang
meliputi pelayuan (post mortem), pendinginan, penyimpanan, distribusi, pembekuan untuk
mempertahankan mutu dan teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah daging
sapi (Gambar 10).
Gambar 10. Roadmap Ristek Komoditas Daging Sapi

Sumber: Kemenristek, 2006.
Target riset perikanan budidaya adalah memberikan dukungan teknologi bagi
peningkatan ekspor. Riset perikanan budidaya meliputi riset pemuliaan untuk menghasilkan
bibit unggul ikan dengan teknologi sex reversal, rekayasa genetika, riset formulasi pakan,
suplemen dan vaksin, riset budidaya dengan rekayasa media dan lingkungan kolam budidaya,
optimasi input produksi, rekayasa alat dan mesin budidaya, serta teknologi pascapanen seperti
pendinginan, pembekuan, pengolahan, penyimpanan, distribusi dan standarisasi untuk
menghasilkan produk ikan olahan dan pangan olahan berbasis ikan yang bermutu tinggi
(Gambar 11).

Gambar 11. Roadmap Ristek Komoditas Ikan Budi Daya

Sumber: Kemenristek, 2006.
Target riset perikanan tangkap adalah memberikan dukungan teknologi bagi
peningkatan ekspor ikan hasil penangkapan. Riset ikan tangkap meliputi intepretasi citra satelit
dengan teknologi inderaja untuk menghasilkan peta dan data informasi zona ikan, teknologi
deteksi keberadaan ikan (fish finder) dan rekayasa kapal dan alat penangkapan ikan serta
teknologi pascapanen dengan area pengembangan sama seperti yang dikembangkan dalam riset
pascapanen ikan budidaya untuk menghasilkan ikan olahan dan pangan olahan berbasis ikan
tangkap yang bermutu tinggi (Gambar 12).

Gambar 12. Roadmap Ristek Ikan Tangkap

Sumber: Kemenristek, 2006.

Penerapan Sistem Ketahanan Pangan, secara diagramatis dapat dijelaskan sebagai
berikut (Badan Ketahanan Pangan, 2014):

Alur penerapan Sistem Ketahanan Pangan tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke
dalam Subsistem Ketahanan Pangan, sebagai berikut (Badan Ketahanan Pangan, 2014):

Kebijakan yang saat ini sedang dijalankan oleh Kementerian Pertanian, secara garis
besarnya sebagai berikut:
1. Ketersediaan Pangan:
a. Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan;
b. Swasembada untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai);
c. Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal;
d. Pemberian bantuan pangan (Jaring Pengaman Sosial) bagi masyarakat rawan pangan
kronis (miskin/rawan pangan);
e. Pemberian bantuan pangan untuk penangan cepat/darurat bagi rawan pangan transien
(akibat bencana/darurat).
2. Distribusi/Keterjangkauan Pangan:
a. Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan
harga;
b. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah (provinsi,
kabupaten/kota dan desa);
c. Mengembangkan dan merevitalisasi lembaga distribusi dan lumbung pangan
masyarakat;

d. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan
strategis pada periode khusus/tertentu.
3. Konsumsi Pangan:
a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan
aman (B2SA), sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita;
b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan: Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
c. Pengembangan produk pangan lokal;
d. Peningkatan penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya masalah gizi. Bagan dibawah ini
menyajikan berbagai faktor penyebab kekurangan gizi yang diperkenalkan oleh UNICEF dan
telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dari kerangka pikir ini terlihat tahapan penyebab
timbulnya kekurangan gizi pada ibu dan anak adalah penyebab langsung, tidak langsung, akar
masalah, dan pokok masalah, yang secara diagramatis sebagai berikut:
Gambar 13. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi

Sumber: UNICEP, 1990, telah disesuaikan untuk kondisi Indonesia.

Menurut data BPS, pada tahun 2010 (Grafik 6) wilayah timur Indonesia masih perlu
mendapat perhatian serius dari pemerintah, dengan angka kemiskinan masih di atas 20 persen
di Papua Barat, Papua, Maluku, Gorontalo, NTT, NTB, dan Aceh, sebagai berikut:
Grafik 6. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

Sumber: Susenas, 2010.

Tantangan yang masih dihadapi adalah masih rendahnya kualitas konsumsi pangan
sebagaimana diukur oleh skor Pola Pangan Harapan/PPH (Grafik 7), serta masih terbatasnya
akses yang memadai bagi masyarakat miskin dan berpendidikan rendah dalam memperoleh
pangan yang bergizi dan aman. Situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dapat
dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yaitu yang diukur dari angka kecukupan
gizi (AKG). Sampai dengan saat ini, AKG Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus
membaik. Sejak tahun 1999 persentase penduduk dengan AKG >90 persen terus meningkat
dari 46,9 persen menjadi 61,4 persen tahun 2008, namun menurun lagi menjadi 53,9 persen di
tahun 2009. Kecenderungan ini sejalan dengan kecenderungan penurunan persentase jumlah
penduduk yang memiliki AKG <70 persen, yaitu jika pada tahun 1999 masih sejumlah 18,95
persen pada tahun 2008 menurun menjadi 11,07 persen dan pada tahun 2009 meningkat lagi
menjadi 14,47 persen, sebagai berikut:

Grafik 7. Kecenderungan Skor PPH di Perdesaan dan Perkotaan

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh
lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan pangan sangat
ditentukan oleh lingkungan dan perilaku personil yang menangani pangan dari sejak dipanen
sampai di meja makan. Oleh karena itu, peningkatan keamanan pangan harus melibatkan
berbagai instansi termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pangan nasional, yaitu
ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Berbagai program telah digulirkan untuk
mencapai swasembada pangan. Pemerintah juga telah menetapkan 7 (tujuh) komoditas pangan
sebagai pangan pokok dan strategis yang mendapat prioritas utama dalam pencapaian
swasembada pangan. Ketujuh komoditas pangan tersebut adalah padi/beras, jagung, kedelai,
gula, daging sapi, bawang merah dan cabai merah. Bawang merah dan cabai merah bukan
merupakan bahan pangan pokok, melainkan komoditas pangan yang dijaga stabilitas harganya,
terutama di tingkat konsumen karena gejolak harga ke dua komoditas pangan ini dapat
berdampak terhadap tingkat inflasi. Di samping itu, minyak sawit juga merupakan komoditas
strategis mengingat besarnya sumbangan terhadap ekspor komoditas perkebunan.
Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Beras
dikonsumsi oleh kurang lebih 98 persen penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi ratarata 114,13 kg/kapita/tahun. Permintaan beras diperkirakan terus meningkat karena
pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan sebesar 1.49 persen per tahun (BPS, 2015),

dan karena peningkatan pendapatan penduduk. Pada sisi produksi, padi diproduksi oleh sekitar
14,2 juta rumah tangga petani yang berarti bahwa usahatani padi menjadi sumber pendapatan
bagi sekitar 64 juta jiwa. Dengan tingkat produksi beras nasional sekitar 41,2 juta ton pada
tahun 2014, maka nilai ekonomi perberasan nasional diperkirakan sebesar 330 trilyun rupiah.
Dengan demikian beras merupakan pangan pokok yang mempunyai nilai strategis penting, baik
dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.
Grafik 8 di bawah ini menunjukkan perkembangan produksi padi di Indonesia selama
periode tahun 1993 – 2015. Pada tahun 1993 produksi padi Indonesia baru mencapai 48,13 juta
ton. Pada tahun 2015 produksi padi diperkirakan menjadi 74,0 juta ton (angka sementara).
Selama periode pertumbuhan padi nasional rata-rata adalah 2,08 persen per tahun. Produksi
padi di Indonesia sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Pada tahun 1993 produksi padi di
Jawa mencapai 28,30 juta ton. Adapun produksi padi di Luar Jawa pada tahun tersebut adalah
19,83 juta ton. Pada tahun 2015 produksi padi Jawa sudah menjadi 38,38 juta ton, sedangkan
produksi padi di Luar Jawa mencapai 36,61 juta ton.
Grafik 8. Perkembangan Produksi Padi di Indonesia, Jawa
dan Luar Jawa Tahun 1993 - 2015 (Juta Ton)

Sehubungan dengan dinamika pola luas panen padi di Jawa dibanding dengan di Luar
Jawa, maka telah terjadi pergeseran dominasi luas panen padi di Indonesia selama periode 1993
– 2015. Pada tahun 1993 data menunjukkan bahwa pangsa luas panen padi di Jawa yaitu masih
50 persen, atau sama dengan pangsa luas panen di Luar Jawa (Grafik 9). Seiring dengan
semikin tingginya biaya korbanan (opportunity costs) penggunaan lahan pertanian di Jawa.

Oleh karena itu perkembangan luas panen padi di Jawa mengalami berbagai keterbatasan, dan
perkembangan luas panen padi bergeser ke luar Jawa. Dengan demikian pada tahun 2015
pangsa luas panen padi di Luar Jawa menjadi 55 persen, lebih besar dari pangsa luas panen di
Jawa yang tinggal 45 persen.
Grafik 9. Pangsa Luas Panen Padi di Jawa dan di Luar Jawa Tahun 1993 dan Tahun 2015

Perkembangan produktivitas padi di Indonesia, Jawa dan Luar Jawa dapat dilihat pada
Grafik 10. Setelah mengetahui perkembangan produksi dan luas panen padi dapat dikatakan
bahwa faktor yang menentukan dominasi produksi padi di Jawa adalah tingginya produktivitas
padi di Jawa. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1993 produkstivitas padi di Jawa telah
mencapai 51,3 kwintal per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produkstivitas padi
di Luar Jawa sebesar 36,2 kwintal per hektare, sehingga rata-rata produktivitas padi di
Indonesia pada tahun 1993 adalah 43,7 kwintal per hektare. Pada tahun 2015 produktivitas padi
di Jawa meningkat menjadi 59,9 kwintal per hektare, sementara produktivitas padi di Luar
Jawa baru mencapai 47,0 kwintal per hektare, sehingga produktivitas padi rata-rata di
Indonesia pada tahun 2015 menjadi 52,8 kwintal per hektare (angka sementara).

Grafik 10. Perkembangan Produktivitas Padi di Indonesia, Jawa, dan Luar jawa

Tahun 1993 – 2015

Secara filosofis, upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam konteks
pengaturan dan pengintegrasian sistem Ketahanan Pangan dengan sistem Kedaulatan Pangan
khususnya di Provinsi Jawa Barat dapat disejalankan dengan Aliran Utilitarianisme yang
dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mendalilkan bahwa manusia itu akan
berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan
yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan (Lili Rasjidi & Ira
Rasjidi, 2000 : 64). Ketika dalil tersebut digunakan pada bidang hukum, maka standar penilaian
etis yang digunakan yaitu mendasarkan pada ukuran bahwa baik buruknya peraturan
perundang-undangan ditentukan oleh apakah peraturan perundang-undangan tersebut
mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atau tidak. Jadi, peraturan
perundang-undangan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat
Jawa Barat, khususnya ketika mampu mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan tentu
akan dinilai oleh masyarakat Jawa Barat sebagai peraturan perundang-undangan yang baik.

2.

Idealisme Sistem Kedaulatan Pangan
Meninggalkan sistem Ketahanan Pangan tentu bukan pilihan yang bijak, akan tetapi

Indonesia yang berkarakter kuat sebagai negara agraris juga perlu mengedepankan sistem
Kedaulatan Pangan yang dipandang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu,
diperlukan sebuah model yang mampu mengintegrasikan sistem Ketahanan Pangan dengan

sistem Kedaulatan Pangan yang diproyeksikan dapat mengantarkan pada terwujudnya
Swasembada Pangan Berkelanjutan yang berciri pada adanya keberpihakan pada tercapainya
kondisi petani Indonesia yang sejahtera berkeadilan.
Konsep Ketahanan Pangan setidaknya mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan
(sufficiency), akses (access), keterjaminan (security), dan waktu (time). Dengan adanya aspekaspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem yang merupakan
rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability
dan stability), kemudahan memperoleh pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan
(food utilization).
Penerapan Sistem Ketahanan Pangan di Indonesia dibangun berbasis pada pertanian
industri dan perdagangan bebas yang dikembangkan berdasarkan sistem World Trade
Organization (Berorientasi Pasar), berlaku prinsip semua orang memiliki akses terhadap
pangan yang cukup, sehingga Pemerintah tidak atau sulit untuk mengintervensi Pasar, yang
akhirnya sektor Pangan dikuasai oleh Produsen Pangan, maka dapat difahami jika kemudian
menghasilkan dampak berupa kondisi Petani yang selalu dalam kondisi terpuruk, lemah, tidak
berdaya, dan miskin.
Secara normatif, penelitian ini bertitik tolak dari amanat UUD 1945 (hasil amandemen
keempat), Pasal 33 Ayat (4) yang menegaskan: “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Sri Edi Swasono (2018: 12-13) sebagai Anggota Tim Perumus yang mengusulkan
digunakannya istilah efisiensi berkeadilan yang ada dalam Pasal 33 Ayat (4) tersebut,
menjelaskan bahwa: “efisiensi ekonomi telah dirubah menjadi efisiensi sosial, dengan keadilan
sebagai tolok ukurnya. Dengan demikian pula maka bukan lagi keseimbangan pasar yang
diangkat ke muka, melainkan adalah keseimbangan sosial. Dengan perkataan efisiensi
berkeadilan itu, maka efisiensi tertransformasi dari nilai ekonomi-sentris (neoklasikal liberal)
menjadi efisiensi sosial (nilai sosial-ekonomi yang lebih luas), ke arah makna social-justice
dan societal welfare, yang terkait langsung dengan makna dan Sila ke-5 Pancasila, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Terkait istilah Demokrasi Ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945,
Sri Edi Swasono (2018: 20) menjelaskan bahwa: “Unsur terpenting dari demokrasi ekonomi
adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak
terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai

saudara yang bergotong royong, berdasar kredo humanistik tentang the brotherhood of men.
Demokrasi ekonomi dalam korporasi-korporasi diartikan sebagai keterlibatan lebih luas dalam
pengambilan keputusan (decision making) yang meliputi tidak saja share holders tetapi juga
lebih luas meliputi stake holders, sekaligus menentang pemusatan atau oligarki pemilikan
(ownership) dan memperluas pemilikan bersama dari seluruh spektrum common bond.”
Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Sri Edi Swasono (2018: 29-30) memberi pemaknaan diantaranya terhadap kata
“disusun” yang ada dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 tersebut, yaitu bahwa: “Disusun (dalam
konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi), artinya adalah bahwa perekonomian tidak
dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh
dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran
Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain wujud, dan menstruktur,
untuk mewujudkan bangun kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada
kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar, tetapi sebaliknya
harus disusun oleh Negara.”
Widjojo Nitisastro (dalam makalah Emil Salim, 1965) mendukung pendapat Bung
Karno, bahwa praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus dikikis habis sama sekali
(dalam Sri Edi Swasono, 2018: 35). Dalam perkembangannya, analisis mengenai Ekonomi
Pancasila, diantaranya dikemukakan oleh Mubyarto (Majalah Prisma, Januari 1981), kemudian
dalam buku Mubyarto & Budiono (FE UGM, 1981), juga dalam buku Abdul Madjid & Sri Edi
Swasono (Dewan Hankamnas/UI Press, 1981). Ada persoalan academic hegemony dalam arti
dominannya pengaruh ekonomi Barat yang sering disebut sebagai ilmu ekonomi Smithian,
yang neoclassical ataupun competitive mainstream economics dan yang liberal kapitalistis
menguasai penyusunan silabus-silabus pengajaran ilmu ekonomi.
Mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, Sri Edi Swasono (2018: 39) menegaskan bahwa:
“Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi konstitusi, dalam arti bahwa sesuai dengan
pesan imperatif konstitusi, kita harus merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Dari sinilah kita harus bertitik tolak bahwa kemerdekaan Indonesia menolak liberalisme dan
kapitalisme, bahwa perekonomian harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri secara
liberal sesuai kehendak pasar, bahwa perekonomian nasional Indonesia harus berdasarkan
perencanaan, yang tentulah state driven dan bahwa mekanisme market driven harus
diselaraskan (in conformity) dengan rencana negara.”

Lebih lanjut Sri Edi Swasono (2018: 61-65) menegaskan bahwa: “Bagi ekonomi
Pancasila yang mengutamakan daulat rakyat, pasar haruslah ramah kepada Rakyat (bukan
ramah kepada pemodal). Daulat pasar tidak boleh menggusur daulat rakyat, pembangunan
seharusnya menggusur kemiskinan, bukan menggusur orang miskin. Subsidi dan proteksi tidak
boleh lagi diartikan sebagai market inefficiency melainkan merupakan national economic
empowerment dan people empowerment, yang juga bukan caritas tapi hak sosial publik,
competition harus direduksi sebagai synergistic concours. Pembangunan Nasional adalah
meningkatnya

pendapatan perkapita, proses meluasnya

kapabilitas rakyat, proses

meningkatnya nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial kultural, proses
meningkatnya kepemilikan (wealt) rakyat berdasar prinsip kebersamaan nasional sesuai
doktrin demokrasi ekonomi dalam konsepsi Triple-Co yang meliputi co-ownership, coresponsibility, dan co-determination.”
Sistem Kedaulatan Pangan setidaknya memiliki karakter berikut: 1) Hak Bangsa Atas
Pangan; 2) Mengusung Pasar Lokal; 3) Menentukan Sendiri Sistem Pangan Yang Paling
Cocok; 4) Organisasi Inti melalui Gerakan Sosial Demokratis; 5) Pemberdayaan Petani.
Karakter Hak Bangsa Atas Pangan mengandung makna bahwa persoalan Pangan
merupakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan demikian Negara berkewajiban
untuk memenuhi kebutuhan Pangan warga negaranya.
Karakter Mengusung Pasar Lokal mengandung makna adanya keberpihakan yang tegas
pada upaya pemberdayaan dan memajukan pasar lokal.
Karakter Menentukan Sendiri Sistem Pangan Yang Paling Cocok mengandung makna
adanya kemandirian dalam menentukan sistem pangan yang paling cocok untuk diterapkan di
Indonesia.
Karakter Organisasi Inti melalui Gerakan Sosial Demokratis mengandung makna
bahwa dalam memperjuangkan tercapainya kesejahteraan bagi petani dilakukan secara
terorganisir dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Karakter Pemberdayaan Petani mengandung makna bahwa dalam sistem Kedaulatan
Pangan menempatkan Petani sebagai subyek pembangunan sektor pangan, yang menuntut
adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani.
Perbaikan pembangunan ketahanan pangan yang diarahkan pada upaya pencapaian
kedaulatan pangan (Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, 2001: 7-9) menjadi semakin mengemuka
dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan ketahanan pangan harus diarahkan pada upaya
peningkatan kemandirian pangan sebagai langkah transisi menuju kepada tercapainya
kedaulatan pangan. Pemerintah melalui Kebijakan dan Strategi Pangan 2010-2014 sudah

menyebutkan adanya pengembangan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan
melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu : 1) Menjamin ketersediaan pangan berbasis
produksi dalam negeri; 2) Peningkatan produktivitas melalui insentif bagi petani; 3) Pertanian
modern, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut secara implisit
sebetulnya sudah mengarah pada upaya penguatan ketahanan pangan yang berbasis
kemandirian dan diversifikasi produksi dalam negeri, dan penciptaan iklim usaha tani yang
kondusif, serta mempertahankan keberlanjutan pembangunan pertanian. Oleh karena itu,
seharusnya paradigma ketahanan pangan yang kuat tidak lagi sekedar untuk mencapai kondisi
terpenuhinya kebutuhan pangan semata, tetapi, juga harus diarahkan kepada pemenuhan
kebutuhan pangan secara mandiri berbasis sumber pangan lokal, dan melalui penciptaan iklim
usaha tani yang kondusif, serta dapat mensejahterakan petani.
Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), kedaulatan pangan merupakan
hak untuk memiliki pangan secara teratur, permanen dan bisa didapatkan secara bebas, baik
secara cuma-cuma maupun membeli dengan jumlah dan mutu yang mencukupi, serta cocok
dengan tradisi-tradisi kebudayaan rakyat yang mengkonsumsinya, maka dari itu, muncul kritik
atas konsep ketahanan pangan yang dilontarkan oleh pemerintah, karena dianggap tidak
mempertimbangkan kemampuan sebuah negara untuk memproduksi dan mendistribusi pangan
utama secara adil kepada rakyatnya. Praktek meluasnya ekspor produk pertanian murah dan
bersubsidi tinggi ke negara-negara terbelakang ini cenderung dibiarkan, bahkan didorong atas
nama perdagangan bebas ataupun liberalisasi sektor pertanian yang disokong penuh oleh
negara-negara maju. Kondisi demikian, berpengaruh pada pemahaman kedaulatan pangan
yang seharusnya diartikan menjunjung tinggi hak masyarakat sebagai satu kesatuan untuk
memproduksi, mendistribusikan dan memenuhi kebutuhan pangan di atas semua kepentingan
lain. Kedaulatan pangan seharusnya memberikan keleluasaan kepada petani selaku produsen
untuk menentukan pilihan secara mandiri dan tanpa paksaan dalam mengembangkan ketahanan
dan kemandirian pangan sesuai dengan kapasitas dan potensi sumber daya pertanian lokal yang
dimilikinya, sehingga petani mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Peran
pemerintah tentu saja tetap dibutuhkan sebagai regulator dan fasilitator kebutuhan di sektor
pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan, regulasi, dan program pangan yang
mendukung upaya kedaulatan pangan tersebut.
Beberapa Prinsip Kedaulatan Pangan adalah sebagai berikut (Tim Peneliti Pangan
IPSK-LIPI, 2001:

18-19): 1) Menghormati dan memperkuat kearifan tradisional serta

pengetahuan lokal dalam memproduksi pertanian pangan lokal sebagai landasan sistem
produksi pangan berkelanjutan; 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap budaya yang khas

dalam memilih dan mengkonsumsi pangan serta hak untuk menentukan sendiri apa yang akan
dimakan dalam jumlah yang cukup, bergizi, dan aman; 3) Rakyat desa berdaulat dalam
menentukan kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sendiri,
terutama untuk memprioritaskan peningkatan produksi aneka ragam pangan dalam rangka
pemenuhan pangan seluruh warga desa itu sendiri; 4) Keluarga miskin dan kurang pangan yang
ada di desa mendapat prioritas untuk mengakses berbagai sumber produktif (tanah, air, hutan,
teknologi, benih dan permodalan).
Pemikiran Henry Bernstein (2013), yang dimuat dalam Jurnal bergengsi, Peasants
Studies, yang melalui tulisannya dalam Bahasa Inggrisnya berjudul, Food Sovereignty “as
peasant way”: a sceptical view atau terjemahan bebasnya “Kedaulatan Pangan “a la Petani
Kecil” : Suatu Pandangan Skeptis” telah menggugah semangat para aktivis pangan di dunia
untuk lebih bersungguh-sungguh mewujudkan idealisme kedaulatan pangan. Dalam tulisannya
tersebut, Bernstein hendak menyajikan suatu analisa kritis terhadap konsepsi ’kedaulatan
pangan’ yang sejak pertengahan tahun 90-an telah menjadi isu baru yang menantang
kemapanan gagasan ’ketahanan pangan’. Bernstein menyoroti keajegan konsepsi ’kedaulatan
pangan’ secara epistemologis dan praksis dari perspektif ekonomi-politik produksi pangan di
tengah perkembangan kapitalisme global saat ini.
Idealisme kedaulatan pangan dengan pendekatan hak atas pangan telah mengubah cara
pandang dunia atas pangan. Setidaknya perlu dikemukakan bahwa dinamika kedaulatan pangan
pasca Nyeleni Forum begitu pesat, dengan prinsip-prinsip berikut ini (Achmad Yakub: 2009):
1. Pangan sebagai Hak Asasi Manusia, setiap orang harus memiliki akses terhadap pangan

yang aman, bergizi dan layak secara budaya secara cukup baik kuantitas maupun
kualitasnya demi menjamin kehidupan yang sehat sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap bangsa hendaknya mendeklarasikan bahwa akses terhadap pangan merupakan hak
konstitusional dan menjamin pengembangan sektor primer untuk menjamin realisasi
secara nyata dari hak mendasar ini (right to food);
2. Pembaruan Agraria, Reforma Agraria sejati diperlukan untuk menyediakan tanah bagi
petani kecil dan buruh tani khususnya perempuan menjamin kepemilikan dan kontrol atas
tanah yang mereka garap dan mengembalikan hak teritori masyarakat adat. Hak atas tanah
harus bebas dari diskriminasi gender, agama, suku bangsa, kelas sosial atau ideologi, tanah
hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang menggarapnya;
3. Melindungi Sumber Alam, Kedaulatan Pangan terkait pula dengan pemeliharaan dan
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama tanah, air, benih, dan hewan
ternak. Orang-orang yang menggarap tanah harus memiliki hak untuk menjalankan

manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan melindungi keaneka
ragaman hayati dan bebas dari batasan-batasan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini
hanya bisa dilaksanakan dengan landasan ekonomi yang berkelanjutan dengan jaminan
pengolahan lahan, kondisi tanah yang sehat, dan bebas dari bahan-bahan agro-kimiawi;
4. Pengaturan Ulang Perdagangan Pangan, Pangan ialah pertama dan terutama merupakan
sumber gizi dan hanya merupakan barang sekunder dalam perdagangan. Kebijakan
pertanian nasional harus mengutamakan produksi untuk pemenuhan konsumsi domestik
dan swasembada pangan. Impor pangan tidak boleh menggusur produksi lokal ataupun
menekan harga pangan;
5. Mengakhiri Kelaparan Dunia, Kedaulatan Pangan dihancurkan oleh institusi multinasional
dan spekulasi modal. Meningkatnya kontrol perusahaan multinasional terhadap kebijakan
pertanian telah difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi dari organisasi multinasional
seperti WTO, Bank Dunia dan IMF. Regulasi dan pajak terhadap spekulasi modal serta
penegakan kode etik yang ketat bagi perusahaan-perusahaan transnasional sangat
diperlukan;
6. Perdamaian dan Solidaritas Sosial, setiap orang berhak untuk bebas dari kekerasan.
Pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata. Meningkatnya level kemiskinan dan
marjinalisasi di perdesaan bersama dengan meningkatnya tekanan terhadap minoritas etnis
dan masyarakat adat, memperbesar situasi ketidakadilan dan keputusasaan. Penggusuran
yang terus terjadi, urbanisasi yang dipaksakan, penindasan dan meningkatnya insideninsiden terkait rasisme khususnya terhadap petani kecil merupakan hal yang tidak bisa
terus ditoleransi dan dibiarkan;
7. Kontrol Demokratis, Petani kecil harus memiliki akses langsung terhadap perumusan
kebijakan pertanian pada semua level. PBB dan organisasi terkait lainnya harus menjalani
proses demokratisasi untuk memastikan hal itu terwujud. Setiap orang berhak atas
informasi yang jujur dan akurat serta proses pengambilan keputusan yang terbuka dan
demokratis. Hak-hak ini menjadi dasar dari transparansi dan akuntabilitas yang baik serta
partisipasi yang setara dalam ekonomi, politik dan kehidupan sosial, bebas dari segala
bentuk diskriminasi. Perempuan di perdesaan pada khususnya harus diberi kesempatan
untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam isu
pangan dan perdesaan.
Ringkasnya, dalam rumusan, ‘kedaulatan pangan’ memiliki enam pilar, yakni: (1) fokus
pada pangan untuk rakyat, (2) penghargaan pada produser pangan, (3) pengembangan sistem
pangan lokal, (4) menempatkan kontrol produksi pangan di tingkat lokal, (5) membangun

pengetahuan dan keahlian, dan (6) bekerja selaras dengan alam (Forum for Food Sovereignty
2007b: 76).

B. Model Sistem Pangan Terintegrasi
Model integrasi sistem ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menghasilkan Sistem
Pangan Berciri Indonesia, dapat disingkat menjadi Sistem Pangan Indonesia, yang diharapkan
bisa menjadi best practice bagi negara-negara lain yang memiliki kemiripan karakter
pangannya dengan Indonesia. Untuk penerapannya, secara teoritis bisa dilakukan melalui
lembaga Ketertiban Umum (Public Policy) Untuk Pangan yang dikenal dalam Hukum Perdata
Internasional (HPI). Lembaga Public Policy tersebut merupakan bentuk intervensi Pemerintah
dalam perbuatan hukum keperdataan yang mengandung unsur asing, dalam rangka menjaga
wibawa asas-asas dan norma-norma hukum nasional yang menyangkut hajat hidup orang
banyak (kepentingan umum) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sudargo Gautama (1987: 133-135) menegaskan bahwa: “Hanya jika hukum asing yang
sebenarnya harus dipakai menurut ketentuan HPI kita sendiri, maka hukum asing yang bersifat
menusuk dengan sangat perasaan keadilan azasi dan sendi-sendi fundamentil dari sistim hukum
dan tata usaha masyarakat hakim, maka secara pengecualian hukum asing ini dapat
dikesampingkan.” Lembaga Public Policy ini seyogyanya hanya dipakai sebagai suatu tameng
dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum asing ini. Dengan lain perkataan
fungsinya hanya defensif, hanya sebagai perlindungan.
Sasaran dari Public Policy tersebut, yaitu: 1) Kemandirian Sistem Produksi, Distribusi,
Konsumsi, dan Cadangan Pangan; 2) Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
Indonesia; 3) Kedaulatan Petani Atas Benih Dan Teknologi; 4) Pemberdayaan Partisipasi
Petani Dalam Merumuskan Kebijakan Sektor Pangan; 5) Pendekatan HAM Untuk Pangan; 6)
Intervensi Proporsional Pemerintah Ke Pasar; 7) Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan Sektor Pangan.
Jika 7 (tujuh) sasaran dari dilakukannya Public Policy tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik dan konsisten, maka diyakini pada akhirnya Indonesia akan berkemampuan
mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan.

III. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, dengan
total luas 35.377,76 km2, dengan perincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Jabar, Jawa Barat Dalam Angka, 2016.
Di dalam Jumlah 27 Kabupaten/Kota tersebut di atas, terdiri dari 626 Kecamatan, 3.291
Desa, dan 2.671 Kelurahan, yang perinciannya sebagaimana terdapat dalam Tabel 9 di bawah
ini:
Tabel 9. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan
di Provinsi Jawa Barat

Peta wilayah Provinsi Jawa Barat tergambar dalam Gambar 14 sebagai berikut:

Gambar 14. Peta Wilayah Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Jabar, 2015.
Pada tahun 2014, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 46,03 juta jiwa (BPS
Jabar, 2015), menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dalam hal jumlah
penduduk. Terdiri atas laki -laki sebanyak 23,35 juta jiwa dan perempuan sebanyak 22,68 juta,
sehingga angka sex ratio di Jawa barat sebesar 102,9, yang artinya terdapat 102 penduduk laki
-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten
Cianjur dan Indramayu memiliki sex ratio tertinggi, yaitu 106,2, sedangkan yang terrendah
kabupaten Ciamis 97,7. Sebagian besar kabupaten/kota memiliki angka sex ratio lebih dari 100,
yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi, kecuali di enam kabupaten
yang memiliki sex ratio kurang dari 100, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya,
Majalengka, Sumedang, dan Kota Banjar. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor yang
dihuni sebanyak 5,3 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi, masingmasing 3,47 juta dan 3,12 juta jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan populasi terkecil adalah
Kota Banjar yang memiliki 181 ribu penduduk. Hal ini ini menjadikan Provinsi Jawa Barat
sangat bervariasi jika dilihat dari jumlah penduduk per kabupaten/kota. Bahkan jika dilihat dari
populasi, Jawa Barat juga memiliki setidaknya 20 daerah kabupaten/kota yang berpenduduk
diatas 1 juta jiwa. Hampir dua per tiga atau 66,5% penduduk jawa barat tinggal di daerah
perkotaan, sebagai akibat dari masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi.

Daerah penyangga Ibukota seperti Bogor, Depok, dan Bekasi yang terbagi kedalam 5 wilayah
administrasi Kabupaten/kota menyumbang hampir sepertiga dari total penduduk Jawa Barat
atau 30,8% populasi.
Grafik 11. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Jabar, 2015.
Untuk mengetahui rasio antara luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
dengan jumlah penduduk, dan kepadatan penduduknya, sebagaimana terdapat dalam Tabel 10
di bawah ini:
Tabel 10. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat yang bekerja atau melakukan kegiatan
pada sektor pertanian jika dibandingkan dengan pada sektor lainnya, persentasenya dapat
terlihat dalam Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat

Sebagai perbandingan dengan kondisi daerah-daerah lainnya di Indonesia, di bawah ini
akan dikemukakan dalam bentuk tabel, bagaimana kondisi kerawanan pangan dan capaian
ketahanan pangan di masing-masing daerah, berturut-turut untuk kondisi jumlah penduduk
yang mengalami kerawanan pangan di Provinsi Jawa Barat yaitu: tahun 2009 sebanyak
12,773,741 (30,65%), tahun 2010 sebanyak 12,448,058 (29,38%), tahun 2011 sebanyak
13,690,939 (31,16%), tahun 2012 sebanyak

15,006,890 (33,69), tahun 2013 sebanyak

15,185,639 (33,66%), yang selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Penduduk Rawan Pangan Menurut Provinsi

Tahun 2009-2013

Tabel 13. Jumlah Penduduk Tahan Pangan Menurut Provinsi

Tahun 2009-2013

Memperhatikan Tabel 13 tersebut di atas, capaian jumlah penduduk yang tahan pangan
di Provinsi Jawa Barat berturut-turut dapat disampaikan sebagai berikut: tahun 2009 sebanyak
23,619,490 (56.67%); tahun 2010 sebanyak 23,187,835 (54.72%); tahun 2011 sebanyak
22,660,109 (51.61%); tahun 2012 sebanyak 20,442,473 (45.89%); tahun 2013 sebanyak
21,401,500 (47.43%).
Di bawah ini dipaparkan capaian produktivitas dan produksi komoditas pangan utama
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2017), dengan rasio luas tanam dan luas panen, sebagai
berikut:

Tabel 14. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Komoditas Padi Sawah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
1. KOMODITAS : PADI SAWAH

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

89.738

89.637

62,28

558.242

02 Kab. Sukabumi

134.926

138.815

57,71

801.167

03 Kab. Cianjur

136.076

137.611

58,60

806.364

98.709

103.432

59,07

610.959

05 Kab. Garut

129.036

128.781

69,32

892.768

06 Kab. Tasikmalaya

129.336

130.164

67,23

875.149

07 Kab. Ciamis

75.389

77.715

58,27

452.861

08 Kab. Kuningan

62.962

62.779

62,89

394.839

09 Kab. Cirebon

90.400

87.059

54,91

478.030

10 Kab. Majalengka

125.150

125.107

64,98

812.969

11 Kab. Sumedang

88.462

88.383

60,99

539.067

12 Kab. Indramayu

216.001

215.852

53,98

1.165.223

13 Kab. Subang

195.842

193.133

62,52

1.207.451

14 Kab. Purwakarta

39.565

40.075

53,03

212.525

15 Kab. Karawang

182.839

186.487

57,43

1.071.036

16 Kab. Bekasi

85.484

85.395

47,35

404.352

17 Kab. Bandungbarat

44.539

45.115

60,93

274.900

18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor

31.065

30.509

56,24

171.573

761

754

55,11

4.156

20 Kota Sukabumi

3.540

3.582

58,04

20.790

21 Kota Bandung

1.577

1.644

58,52

9.618

22 Kota Cirebon

397

409

39,63

1.619

23 Kota Bekasi

517

471

56,01

2.636

24 Kota Depok

166

177

54,86

971

25 Kota Cimahi

260

233

61,87

1.444

12.518

12.518

54,00

67.603

6.286

6.292

60,32

37.951

04 Kab. Bandung

26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar
JAWA BARAT

1.981.539

1.992.126

59,62 11.876.263

Tabel 15. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Komoditas Padi Ladang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
2. KOMODITAS : PADI LADANG

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor

Hasil/Ha
(Ku/Ha)

Produksi
(Ton)

(4)

(5)

1.325

1.325

33,24

4.402

02 Kab. Sukabumi

17.752

21.109

47,72

100.735

03 Kab. Cianjur

17.999

18.159

37,46

68.020

1.550

1.550

42,86

6.644

23.152

23.434

47,02

110.191

5.760

6.029

49,55

29.876

42

42

33,57

141

311

311

42,54

1.323

50

50

52,80

264

10 Kab. Majalengka

2.807

2.807

41,92

11.766

11 Kab. Sumedang

6.806

6.806

32,04

21.808

12 Kab. Indramayu

14.643

14.643

48,70

71.313

292

293

39,86

1.168

14 Kab. Purwakarta

1.367

1.354

46,81

6.338

15 Kab. Karawang

1.138

1.138

40,91

4.656

29

29

39,31

114

17 Kab. Bandungbarat

2.167

2.147

45,74

9.820

18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor

300

300

47,80

1.434

-

0

0,00

0

20 Kota Sukabumi

-

0

0,00

0

21 Kota Bandung

-

0

0,00

0

22 Kota Cirebon

-

0

0,00

0

23 Kota Bekasi

-

0

0,00

0

24 Kota Depok

-

0

0,00

0

14

37,14

52

04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis
08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon

13 Kab. Subang

16 Kab. Bekasi

25 Kota Cimahi

14

26 Kota Tasikmalaya

-

0

0,00

0

27 Kota Banjar

-

0

0,00

0

JAWA BARAT

97.504

101.540

44,32

450.065

Tabel 16. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Komoditas Padi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
3. KOMODITAS : PADI

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur
04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis
08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon
10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi
17 Kab. Bandungbarat
18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor
20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung
22 Kota Cirebon
23 Kota Bekasi

91.063

90.961

152.678

159.924

154.075

155.770

100.259

104.982

152.188

152.215

135.096

136.193

75.431

77.757

63.273

63.090

90.450

87.109

127.957

127.914

95.268

95.189

230.644

230.495

196.134

193.426

40.932

41.429

183.977

187.625

85.513

85.424

46.706

47.262

31.365

30.809

761

754

3.540

3.582

1.577

1.644

397

409

517

471

Hasil/Ha
(Ku/Ha)

Produksi
(Ton)

(4)

61,86
56,40
56,13
58,83
65,89
66,45
58,26
62,79
54,91
64,48
58,92
53,65
62,48
52,83
57,33
47,35
60,24
56,16
55,11
58,04
58,52
39,63
56,01

(5)

562.644
901.902
874.384
617.603
1.002.959
905.025
453.002
396.162
478.294
824.735
560.875
1.236.536
1.208.619
218.863
1.075.692
404.466
284.720
173.007
4.156
20.790
9.618
1.619
2.636

24 Kota Depok
25 Kota Cimahi
26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar
JAWA BARAT

54,86

166

177

274

247

12.518

12.518

6.286

6.292

2.079.042

2.093.665

60,47
54,00
60,32

971
1.496
67.603
37.951

58,87 12.326.328

Tabel 17. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditas Jagung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
4. KOMODITAS :
JAGUNG

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur
04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis
08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon
10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi

469
12.153
8.188
20.190
81.116
13.284
3.992
3.602
3.711
19.204
12.776
2.140
300
971
374
8

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

144

51,00

736

9.919

65,03

64.500

7.643

77,30

59.076

18.774

75,87

142.448

80.799

88,41

714.358

13.718

70,05

96.099

4.069

59,82

24.341

3.545

67,98

24.096

80

79,67

635

19.088

82,63

157.727

11.535

75,06

86.580

1.610

76,88

12.377

79

50,64

398

448

66,92

2.996

351

80,97

2.843

1

60,00

6

17 Kab. Bandungbarat
18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor
20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung
22 Kota Cirebon
23 Kota Bekasi
24 Kota Depok
25 Kota Cimahi
26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar
JAWA BARAT

3.989
1.880

3.961

66,64

26.391

1.143

66,89

7.648

0

0,00

0

28

74,55

208

0

0,00

0

0

0,00

0

20

48,50

97

7

50,00

35

1

60,00

6

23

45,65

105

309

39,03

1.206

55
32
20
32
27
17
317
188.846

177.294

80,37 1.424.912

Tabel 18. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditas Kedelai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
5. KOMODITAS :
KEDELAI

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur
04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis
08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon

230
2.551
3.001
775
6.163
4.329
1.051
191
163

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

255

12,81

326

2.447

15,38

3.763

2.821

16,92

4.773

850

18,74

1.592

6.163

17,98

11.083

4.534

15,34

6.954

1.066

19,56

2.085

191

16,81

321

163

10,17

166

10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi
17 Kab. Bandungbarat
18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor
20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung
22 Kota Cirebon
23 Kota Bekasi
24 Kota Depok
25 Kota Cimahi
26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar
JAWA BARAT

540

19,18

1.035

730

20,56

1.501

5.189

19,25

9.987

190

14,44

274

51

18,37

93

1.495

19,99

2.988

0

0,00

0

550

19,08

1.050

317

18,18

575

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

1

0,00

1

0

0,00

0

0

0,00

0

310

14,16

439

161

15,78

254

540
730
5.344
211
66
1.403
7
544
672
1
310
161
28.442

17,58

28.022

49.261

Tabel 19. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Kacang Tanah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
6. KOMODITAS : KACANG TANAH

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

834

838

14,41

1.207

02 Kab. Sukabumi

1.875

1.991

25,75

5.127

03 Kab. Cianjur

4.112

4.249

15,20

6.460

04 Kab. Bandung

401

437

14,07

615

13.465

13.467

17,14

23.082

2.479

2.411

18,24

4.399

07 Kab. Ciamis

472

859

22,49

1.932

08 Kab. Kuningan

428

438

16,08

705

58

58

24,44

141

10 Kab. Majalengka

447

449

17,44

783

11 Kab. Sumedang

3.232

3.227

16,00

5.163

12 Kab. Indramayu

42

41

22,44

92

13 Kab. Subang

131

135

14,52

196

14 Kab. Purwakarta

192

190

15,87

301

15 Kab. Karawang

52

45

18,06

82

16 Kab. Bekasi

90

91

13,85

126

17 Kab. Bandungbarat

211

210

19,95

419

18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor

228

226

12,79

289

49

54

13,41

72

3

3

13,33

4

13

17

11,18

19

22 Kota Cirebon

2

2

20,00

4

23 Kota Bekasi

-

0

0,00

0

05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya

09 Kab. Cirebon

20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung

24 Kota Depok

21

21

11,43

24

25 Kota Cimahi

6

7

14,29

10

26 Kota Tasikmalaya

70

71

13,10

93

27 Kota Banjar

69

69

14,64

101

28.979

JAWA BARAT

29.605

17,38 51.446

Tabel 20. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditas Kacang Hijau Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
7. KOMODITAS : KACANG HIJAU

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur

06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis

(4)

Produksi
(Ton)
(5)

202

202

11,47

232

8

8

11,39

9

175

176

10,68

188

-

0

0,00

0

1.113

1.113

12,21

1.359

6

6

11,67

7

964

963

14,58

1.404

04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut

Hasil/Ha
(Ku/Ha)

08 Kab. Kuningan

23

25

12,10

30

09 Kab. Cirebon

1.817

1.850

11,84

2.191

10 Kab. Majalengka

1.631

1.631

10,59

1.727

11 Kab. Sumedang

128

128

13,01

167

12 Kab. Indramayu

786

786

18,03

1.416

13 Kab. Subang

10

10

15,00

15

14 Kab. Purwakarta

83

84

13,67

115

15 Kab. Karawang

299

301

13,41

403

3

4

0,00

4

17 Kab. Bandungbarat

30

29

16,55

48

18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor

518

516

11,61

599

-

0

0,00

0

20 Kota Sukabumi

-

0

0,00

0

21 Kota Bandung

-

0

0,00

0

22 Kota Cirebon

2

2

10,00

2

23 Kota Bekasi

-

0

0,00

0

24 Kota Depok

-

0

0,00

0

25 Kota Cimahi

-

0

0,00

8

26 Kota Tasikmalaya

-

0

0,00

0

42

14,05

59

16 Kab. Bekasi

27 Kota Banjar

42
7.840

JAWA BARAT

7.875

12,68 9.983

Tabel 21 Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditas Ubi Kayu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
8. KOMODITAS :
UBI KAYU

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur
04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis

4.496
5.062
4.431
4.243
25.594
4.746
2.612

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

4.970

283,24

140.780

6.612

302,64

200.107

5.544

183,09

101.500

5.013

184,11

92.290

26.134

288,09

752.894

7.482

261,11

195.357

2.530

168,31

42.580

08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon
10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi
17 Kab. Bandungbarat
18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor
20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung
22 Kota Cirebon
23 Kota Bekasi
24 Kota Depok
25 Kota Cimahi
26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar
JAWA BARAT

1.825

1.817

278,73

50.639

12

151,72

176

256

224,62

5.748

7.380

261,49

192.982

379

197,73

7.494

771

164,79

12.705

1.875

183,58

34.420

139

170,11

2.368

100

126,80

1.268

2.692

203,88

54.884

113

128,41

1.451

237

216,60

5.142

16

231,25

370

11

160,91

177

4

182,50

73

23

94,78

218

39

248,46

969

40

143,25

573

212

174,86

3.707

36

141,39

509

14
218
7.929
127
565
1.318
101
95
2.417
60
194
14
15
4
22
45
30
90
85
66.352

74.436

255,44 1.901.381

Tabel 22. Angka Tetap Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Komoditas Ubi Jalar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
9. KOMODITAS :
UBI JALAR

Kabupaten/kota

Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

(1)

(2)

(3)

Hasil/Ha
(Ku/Ha)
(4)

Produksi
(Ton)
(5)

01 Kab. Bogor
02 Kab. Sukabumi
03 Kab. Cianjur
04 Kab. Bandung
05 Kab. Garut
06 Kab. Tasikmalaya
07 Kab. Ciamis
08 Kab. Kuningan
09 Kab. Cirebon
10 Kab. Majalengka
11 Kab. Sumedang
12 Kab. Indramayu
13 Kab. Subang
14 Kab. Purwakarta
15 Kab. Karawang
16 Kab. Bekasi
17 Kab. Bandungbarat
18 Kab. Pangandaran
19 Kota Bogor
20 Kota Sukabumi
21 Kota Bandung
22 Kota Cirebon
23 Kota Bekasi
24 Kota Depok
25 Kota Cimahi
26 Kota Tasikmalaya
27 Kota Banjar

2.952
710
430
1.541
6.656
1.143
309
5.320
125
523
807
3
84
241
3
25
326
68
114
24
7
8
20
13
50
60

3.006

229,73

69.057

835

175,66

14.669

429

155,46

6.663

1.546

264,66

40.908

6.712

206,94

138.902

1.141

181,65

20.717

319

144,24

4.597

5.667

346,47

196.334

188

242,70

4.553

525

343,96

18.044

900

166,49

14.984

2

170,00

34

123

140,62

1.724

254

172,98

4.392

2

150,00

30

14

133,57

187

333

191,29

6.368

55

132,66

727

134

164,55

2.205

24

175,31

419

10

102,00

102

0

0,00

0

6

91,67

55

19

80,00

152

10

113,00

113

50

121,00

605

60

161,83

971

JAWA BARAT

21.559

22.361

244,85 547.512

Komoditi Beras masih menjadi andalan atau primadona produksi pangan Provinsi Jawa
Barat. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu sentra produksi utama padi dengan kontribusi
17,6% terhadap produksi padi nasional. Usaha tani padi merupakan mata pencaharian pokok
bagi sekitar 2,5 juta keluarga petani pemilik-penggarap dan 2,7 juta buruh tani, sehingga padi
berperan penting dalam perekonomian Jawa Barat. Produksi padi di Jawa Barat, selain mampu
memenuhi kebutuhan beras bagi 42,2 juta penduduk, juga memberikan surplus beras lebih dari
1 juta ton bagi penduduk di luar provinsi ini. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Jawa Barat
dilaporkan 40.588.978 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,54% per tahun dan tingkat konsumsi
beras rumah tangga total 145,5 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2015 kebutuhan beras di Jawa
Barat diperkirakan 6,80 juta ton atau setara dengan 10,8 juta ton gabah kering giling (GKG).
Dengan produktivitas rata-rata padi 5,6 t/ha GKG, diperlukan areal panen seluas 1,93 juta ha
untuk mencapai produksi tersebut. Mengingat berbagai masalah dan kendala yang dihadapi
dalam sistem produksi padi dewasa ini, diperlukan strategi yang tepat dan kerja keras dari para
pemangku kepentingan terkait. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain (1)
peningkatan produktivitas padi sawah dan padi gogo, (2) peningkatan intensitas tanam, baik
pada sawah irigasi maupun tadah hujan (3) peningkatan pemanfaatan lahan perkebunan dan
kehutanan bagi pengembangan padi gogo, dan (4) penanganan pascapanen secara tepat guna
menekan kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen beras. Untuk itu diperlukan
peningkatan koordinasi dan interaksi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) mulai
dari tingkat pusat sampai kecamatan, utamanya antara lembaga teknis, litbang, dan penyuluhan
pertanian dalam mendukung penerapan teknologi maju (Iskandar Ishaq, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Jawa Barat, 2015).
Untuk kondisi di Jawa Barat, strategi peningkatan produksi padi untuk memenuhi
kebutuhan penduduk di Jawa Barat antara lain melalui dua pendekatan yang diterapkan secara
simultan, yaitu rekayasa teknis dan kelembagaan. Hal tersebut antara lain mencakup:
1. Peningkatan produktivitas padi sawah dan padi gogo melalui penerapan PTT (Pengelolaan
Tanaman Terpadu).
2. Peningkatan areal panen melalui peningkatan intensitas tanam, baik di lahan sawah irigasi
maupun tadah hujan.
3. Pemanfaatan lahan perkebunan dan kehutanan, terutama pada areal pertanaman muda (0-4
tahun) untuk pengembangan padi gogo. Penanganan pascapanen secara tepat untuk
menekan kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen beras.

Untuk itu diperlukan: (i) peningkatan koordinasi dan konsistensi program peningkatan
produksi padi, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tingkat provinsi,
kabupaten, dan kecamatan dengan melibatkan berbagai instansi terkait; (ii) peneliti
pendamping dari BPTP Jawa Barat dan, bila dibutuhkan, peneliti pendamping dari BBP2TP,
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan Puslitbang Tanaman Pangan, melakukan pengawalan
dan pendampingan secara intensif dalam penerapan teknologi PTT padi dan pertanian padi
organik spesifik lokasi yang tepat guna; (iii) penyelenggaraan pelatihan teknis PTT (padi sawah
inbrida, hibrida, dan padi gogo) dan pelatihan teknis pertanian padi organik oleh Balai Besar
Pelatihan Pertanian di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Balai Pelatihan Pertanian di tingkat
kabupaten/kota se-Jawa Barat secara intensif; dan (iv) uji adaptasi varietas unggul baru yang
telah dihasilkan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan instansi lainnya oleh BPTP
Jawa Barat secara periodik untuk mengetahui dan mendapatkan VUB spesifik lokasi dan
musim di Jawa Barat. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan produksi
bagi produsen benih padi, baik milik pemerintah (UPTD Balai Benih), BUMN (PT SHS dan
PT Pertani) maupun swasta termasuk petani penangkar benih padi swadaya guna menjamin
ketersediaan benih VUB spesifik lokasi di tingkat lapangan.
Dengan berbagai masalah dan kendala yang berkaitan dengan sistem produksi padi,
seperti penyusutan lahan sawah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan
kelangkaan air irigasi, diperlukan langkah strategis yang meliputi (1) peningkatan
produktivitas melalui penerapan teknologi PTT dan pertanian padi organik spesifik lokasi Jawa
Barat , (2) peningkatan areal panen padi sawah irigasi dan tadah hujan, (3) peningkatan
pemanfaatan lahan perkebunan dan kehutanan (tanaman muda 0-4 tahun), dan (4) penanganan
pascapanen secara tepat untuk menekan kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen beras.
Untuk itu diperlukan peningkatan hubungan, koordinasi, dan interaksi dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) guna menghasilkan sinergi hubungan, utamanya antara lembaga
teknis, litbang, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung penerapan teknologi PTT dan
pertanian padi organik, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan.
Dalam proses produksi padi dan komoditi tanaman pangan lainnya, ada lahan yang
mendapat dukungan pengairan irigasi, serta ada juga lahan yang tidak mendapatkan dukungan
pengairan irigasi, yang untuk kondisi di Jawa Barat terdapat data sebagaimana tertuang dalam
Tabel 23 di bawah ini:
Tabel 23. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan
Di Provinsi Jawa Barat (hektar) Tahun 2015

Sumber: BPS Jabar, 2016.
Pemanfaatan teknologi alat pengolahan lahan tanaman pangan di Jawa Barat, dari Tabel
24, Tabel 25, Tabel 26, Tabel 27 di bawah ini diketahui bahwa maksimumnya baru
menggunakan traktor roda 2, dan relatif belum menggunakan traktor roda 3, traktor sedang,
maupun traktor besar, serta penggunaan jenis peralatan lainnya, yang tentunya berpengaruh
terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi produksi tanaman pangan, yang selengkapnya
sebagai berikut:

Tabel 24. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian di Jawa Barat Tahun 2015

Tabel 25. Pemanfaatan Pompa Air di Jawa Barat

Tabel 26. Pemanfaatan Teknologi Penggilingan di Jawa Barat

Tabel 27. Pemanfaatan Alat Pengolahan Lahan Lainnya

Produksi tanaman pangan yang dihasilkan dari lahan perkebunan di Jawa Barat,
mencakup luas lahan perkebunan dan jenis tanamannya, sebagaimana dalam Tabel 28 dan
Tabel 29 di bawah ini:
Tabel 28. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Tanaman Perkebunan di Provinsi Jawa Barat (hektar) Tahun 2015

Tabel 29. Produksi Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman Perkebunan
di Provinsi Jawa Barat (ton) Tahun 2015

Di bidang peternakan, mencakup populasi ternak, jenis ternak, populasi unggas, dan
jenis unggas, terlihat dalam Tabel 30 dan Tabel 31 di bawah ini:
Tabel 30. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Ternak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Tabel 31. Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Ternak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Tabel 32. Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Tabel 33. Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Pola Distribusi Beras di Jawa Barat (Natalia Br Karo, Jurnal, 2016: 103-120),
berdasarkan hasil survey BPS, penggilingan padi yang terdapat di Jawa Barat memperoleh
gabah padi untuk kemudian digiling menjadi beras dari provinsi-provinsi sekitar, yaitu Jawa
Timur, Jawa Tengah maupun dari dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu sebesar
55.19 persen. Beras sebagai hasil produksi selanjutnya dijual sebagian besar ke Provinsi Jawa
Barat sendiri, yakni sebesar 51,48 persen. Sisanya sebesar 48,52 persen dijual ke DKI Jakarta.
Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat
dilihat pada Gambar 15 di bawah ini:

Gambar 15. Pola Distribusi Beras di Provinsi Jawa Barat

Pola distribusi beras di Jawa Barat melibatkan pedagang, pengepul, distributor, sub
distributor, agen, sub agen, pedagang grosir dan juga pedagang eceran, sedangkan konsumen
akhir beras terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga
nirlaba, serta rumah tangga. Distributor mendapatkan pasokan beras dari produsen kemudian
menjual beras tersebut ke berbagai fungsi usaha. Persentase pembagian distribusi dari produsen
beras di Jawa Barat sebesar 82,16 persen ke pedagang grosir, pedagang pengepul sebesar 3,39
persen, 10,83 persen ke pedagang pengecer. Selanjutnya sebesar 3,33 persen untuk
didistribusikan ke rumah tangga dan untuk industri pengolahan sebesar 0,29 persen. Menurut
Badan Pusat Statistik (2014), produksi padi di Jawa Barat pada tahun 2013 adalah sekitar
12.083.162 ton yang mengalami peningkatan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan adanya peningkatan luas lahan pertanian untuk sawah dan ladang di beberapa
kabupaten di Jawa Barat.
Proses pendistribusian khususnya komoditi beras, dan juga komoditi pangan pokok
lainnya oleh BULOG di Jawa Barat sesuai kewenangannya didasarkan pada pembagian
wilayah kerja Sub Divre seperti yang ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan
Umum BULOG No.KD-174/DS200/06/2011 tentang perubahan lampiran atas keputusan No.
KD-421/DS200/11/2007. Pengadaan beras di Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor
eksternal seperti luas lahan tanaman padi, luas panenan, tingkat serangan hama, musim,
produktivitas lahan dan distribusi panen. Akibatnya pengadaan beras akan fluktuatif dari waktu
ke waktu. Kondisi ini akan menyebabkan alokasi distribusi beras dari daerah surplus ke daerah
yang mengalami kekurangan persediaan beras. Tingkat penyaluran Sub Divre ditentukan oleh
jumlah golongan anggaran dan non anggaran yang tercakup di dalam wilayah kerjanya.
Pola pengadaan beras oleh BULOG di Jawa Barat dilakukan melalui Mitra Kerja Petani
(MKP), Satuan Tugas Pengadaan (SATGAS) dan Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB)

milik Perum BULOG yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kecenderungan pengadaan beras
berbeda untuk masingmasing Sub Divre. Pengadaan beras terendah (tahun 2015) adalah Sub
Divre Cianjur yakni sebesar 40.230 Ton, sedangkan pengadaan beras tertinggi dilakukan oleh
Sub Divre Cirebon yakni sebesar 132.289 Ton. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya
jumlah penduduk sehingga konsumsi beras juga meningkat. Pengadaan beras yang dimaksud
disini adalah pengadaan beras yang dilakukan Sub Divre di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pengadaan beras yang dilakukan oleh Sub Divre berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah
untuk menyediakan stok beras nasional dan mendukung penetapan harga pasar. Kebijakan
penetapan harga pasar merupakan usaha pemerintah untuk melindungi petani produsen
terutama pada saat terjadinya panen raya. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran,
tingkat permintaan produk yang tetap sementara tingkat suplai meningkat tajam akan
menyebabkan terjadinya ekses suplai yang cenderung menekan harga untuk turun. Semakin
besar ekses suplai yang terjadi, pengaruhnya terhadap penurunan harga akan semakin besar.
Pemerintah akan melakukan pembelian beras untuk menyerap ekses suplai yang terjadi
sehingga harga diharapkan akan bergerak ke titik keseimbangan semula. Sesuai dengan prinsip
pengadaan beras dalam negeri, pemerintah wajib membeli beras petani apabila harga yang
terjadi di pasar lebih rendah dari pada harga pasar yang sudah ditetapkan pemerintah.
Terkait peranan Perum Bulog, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, terdapat penambahan tugas
dan kegiatan Perum Bulog. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut
Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomoi 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki
negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang
menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang
tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016,
ditegaskan bahwa:
(1) Dengan peraturan pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada perusahaan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional
berupa:
a. pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat produsen dan konsumen;
b. pengelolaan cadangan pangan pokok beras Pemerintah;
c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat
tertentu;

d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan peraturan
pemerintah ini, Pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa:
a. pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah serta
pengolahan gabah dan beras; dan
b. pengembangan pergudangan beras.
(3) Dalam rangka ketahanan pangan nasional, Pemerintah dapat memberikan penugasan
khusus kepada Perusahaan untuk melakukan:
a. pengamanan harga pangan lainnya;
b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk pangan lainnya;
c. penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya;
d. pelaksanaan impor pangan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. pengembangan industri berbasis pangan lainnya; dan
f. pengembangan pergudangan pangan lainnya.
(4) Perusahaan dapat melakukan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kecuali
penugasan untuk melaksanakan impor.
(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan
penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat 4:
a. apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), aya! (2), ayat (3), dan ayat (4)
menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah
dikeluarkan termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran
dengan penugasan yang diberikan;
b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain;

c. Perusahaan dapat menggunakan dana internal perusahaan, APBN/APBD, pinjaman,
dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), perusahaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan dan
mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
memberikan penugasan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden.
Faktor lain yang turut mempengaruhi ketahanan pangan yaitu kondisi impor komoditi
pangan, yang apabila nilai impor komoditi pangan tersebut semakin tinggi setiap tahunnya,
maka akan memberi petunjuk adanya penurunan ketahanan pangan negara atau daerah.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia. Indonesia juga termasuk negara agraris dimana sebagian besar mata
pencaharian penduduknya adalah petani. Sampai sekarang ini sektor pertanian masih
memberikan peranan penting dalam perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara yang
sedang berkembang menghadapi masalah pertanian, khususnya masalah pangan, dimana pada
tahun 1984-1986 Indonesia pernah menjadi swasembada beras sedangkan sekarang menjadi
negara pengimpor beras.
Tahun 2005 Indonesia merupakan negara peringkat ketiga sebagai produsen padi
terbesar setelah China dan India. Hal ini menunjukkan betapa besarnya hasil padi yang
dihasilkan oleh Indonesia pada waktu itu. Indonesia sempat menjadi salah satu negara produsen
padi terkemuka di dunia. Di tahun 2014, Indonesia menjadi produsen beras terbesar di dunia
setelah China dan India. Tetapi beberapa tahun terakhir Indonesia perlu mengimpor sekitar 3
juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Thailand dan Vietnam, untuk mengamankan
cadangan beras negara. Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang sangat
besar. Penduduk Indonesia adalah pengkonsumsi beras terbesar di dunia dengan tingkat
konsumsi 154 Kg per orang per tahun. Dibandingkan dengan rerata di China yang hanya 90
kg, India 74 Kg, Thailand 100 Kg dan Philipina 100 Kg. Hal ini mengakibatkan kebutuhan
beras Indonesia menjadi tidak terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri dan
harus mengimpornya dari negara lain.
Penyebab impor bahan pangan selanjutnya adalah luas lahan pertanian yang semakin
sempit. Terdapat kecenderungan bahawa konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
mengalami percepatan. Alih fungsi lahan sawah di jawa yang terus berlangsung dan sulit
dihindari, berdampak terhadap penyediaan beras nasional. Lahan pertanian yang semula
berfungsi sebagai sektor pertanian berubah fungsi menjadi lahan non pertanian seperti kawasan

industri, kawasan perdagangan, perumahan dan sarana publik yang dapat meninmbulkann
dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konversi lahan pertanian bagi
ketahanan pangan merupakan ancaman yang sangat serius, mengingat konversi lahan tersebut
sulit dihindari, sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat
permanen.
Sebagai contoh, akan dikemukakan beberapa contoh impor komoditi pangan pokok,
misalnya beras. Produksi beras nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 33,5 juta ton
tahun 2005 meningkat menjadi 43,9 juta ton pada tahun 2014 (Tabel 34). Namun demikian,
kebutuhan atau konsumsi beras juga terus meningkat, melebihi laju peningkatan produksi.
Meningkatnya kebutuhan beras memaksa Indonesia harus tetap mengimpor beras. Impor beras
meningkat secara nyata dari 190 ribu ton tahun 2005 menjadi 2,7 juta ton tahun 2011 meski
kemudian menurun menjadi 815 ribu ton tahun 2014. Kenyataan ini mengakibatkan rasio impor
terhadap total kebutuhan rata-rata 2,2 persen selama periode 2005-2014.
Tabel 34. Produksi dan Impor Beras, Tahun 2010-2014

Situasi serupa juga terjadi untuk komoditas jagung, bahkan lebih rawan jika dilihat dari
meningkatnya ketergantungan impor. Produksi jagung nasional mengalami peningkatan dari
11,6 juta ton tahun 2005 menjadi 19,4 juta ton tahun 2014 (Tabel 35). Namun demikian,
kenaikan permintaan jagung untuk industri pakan dan industri makanan jauh lebih cepat
sehingga membuat impor jagung meningkat drastik periode 2005-2014, dari 186 ribu ton
menjadi 3,3 juta ton. Rasio ketergantungan impor meningkat dari 1,6 persen menjadi 14,5
persen selama periode tersebut.

Tabel 35. Produksi dan Impor Jagung, Tahun 2010-2014

Situasi lebih rawan terjadi untuk kedelai, dimana produksi kedelai dalam negeri yang
sangat fluktuatif dan cenderung menurun harus menghadapi permintaan kedelai yang
meningkat secara cepat dari tahun ke tahun. Akibatnya impor kedelai terus meningkat, dari 1,1
juta ton tahun 2005 meningkat menjadi 5,8 juta ton tahun 2014. Ketergantungan terhadap impor
meningkat dari 57 persen menjadi 86 persen dari kebutuhan kedelai (Tabel 36).
Tabel 36. Produksi dan Impor Kedelai, Tahun 2010-2014

Jika tidak ada pembatasan, impor pangan diperkirakan akan terus meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan
industri pengolahan makanan. Tidak hanya kuantitas impornya, peningkatan impor pangan
diperkirakan terjadi dengan bertambahnya penduduk kelas menengah keatas yang
membutuhkan aneka produk pangan berkualitas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Impor beras khusus, seperti beras wangi varietas Thai Hom Mali dan Japonica, diperkirakan
akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya restoran Thailand dan Jepang di Jakarta
dan kota-kota propinsi lainnya. Demikian juga, impor beras varietas Bhasmati diperkirakan
akan terus meningkat seiring bertumbuhnya kelas menengah keatas yang menerapkan diet
secara ketat.

B. Existing Condition Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Dalam Mengadaptasi Sistem Kedaulatan Pangan
Pada bagian tinjauan teoritis, telah dikemukakan bahwa Sistem Kedaulatan Pangan
setidaknya memiliki karakter berikut: 1) Hak Bangsa Atas Pangan; 2) Mengusung Pasar Lokal;
3) Menentukan Sendiri Sistem Pangan Yang Paling Cocok; 4) Organisasi Inti melalui Gerakan
Sosial Demokratis; dan 5) Pemberdayaan Petani. Karakter Hak Bangsa Atas Pangan
mengandung makna bahwa persoalan Pangan merupakan persoalan Hak Asasi Manusia
(HAM), dengan demikian Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Pangan warga
negaranya. Karakter Mengusung Pasar Lokal mengandung makna adanya keberpihakan yang
tegas pada upaya pemberdayaan dan memajukan pasar lokal. Karakter Menentukan Sendiri
Sistem Pangan Yang Paling Cocok mengandung makna adanya kemandirian dalam
menentukan sistem pangan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karakter
Organisasi Inti melalui Gerakan Sosial Demokratis mengandung makna bahwa dalam
memperjuangkan tercapainya kesejahteraan bagi petani dilakukan secara terorganisir dengan
cara-cara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karakter Pemberdayaan
Petani mengandung makna bahwa dalam sistem Kedaulatan Pangan menempatkan Petani
sebagai subyek pembangunan sektor pangan, yang menuntut adanya peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan kesejahteraan petani.
Selain dari itu, ada beberapa Prinsip Kedaulatan Pangan sebagai berikut (Tim Peneliti
Pangan IPSK-LIPI, 2001: 18-19): 1) Menghormati dan memperkuat kearifan tradisional serta
pengetahuan lokal dalam memproduksi pertanian pangan lokal sebagai landasan sistem
produksi pangan berkelanjutan; 2) Pengakuan dan penghormatan terhadap budaya yang khas
dalam memilih dan mengkonsumsi pangan serta hak untuk menentukan sendiri apa yang akan
dimakan dalam jumlah yang cukup, bergizi, dan aman; 3) Rakyat desa berdaulat dalam
menentukan kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sendiri,
terutama untuk memprioritaskan peningkatan produksi aneka ragam pangan dalam rangka
pemenuhan pangan seluruh warga desa itu sendiri; 4) Keluarga miskin dan kurang pangan yang
ada di desa mendapat prioritas untuk mengakses berbagai sumber produktif (tanah, air, hutan,
teknologi, benih dan permodalan).
Dengan memperhatikan karakter dan prinsip Kedaulatan Pangan tersebut di atas, dapat
diketahui bentuk upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah
Daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat dalam mengadaptasi penerapan Sistem Kedaulatan
Pangan.

Kementerian Pertanian RI telah merumuskan kebijakan pembangunan pertanian dalam
rangka percepatan pembangunan pertanian modern menuju kedaulatan pangan & kesejahteraan
petani, yang secara garis besar akan dipaparkan melalui gambar, tabel, grafik, dan deskripsi di
bawah ini:
Gambar 16. Kerangka Kebijakan Pembangunan Pertanian
Menuju Kedaulatan Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 17. Kerangka Penyempurnaan Regulasi dan
Penataan SDM & Manajemen Menuju Kedaulatan Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 18. Proyeksi Kebijakan, Kedaulatan Pangan, dan

Kesejahteraan Petani

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 19. Implementasi Program Terobosan
Menuju Kedaulatan Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 20. Infrastruktur Pertanian 2010-2017

Menuju Kedaulatan Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 21. Capaian Peningkatan Produksi Pangan Strategis
Menuju Kedaulatan Pangan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.

Gambar 22. Capaian Peningkatan Produksi Protein Hewani

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 23. Capaian Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.

Gambar 24. Ekspor Impor Komoditi Pangan Strategis

Dan Kesejahteraan Petani

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.

Grafik 12. Stock Bulog dan Impor Beras
Januari 2015 - Desember 2016

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.

Grafik 13. Penurunan Impor Pangan Strategis 2015-2016

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.
Gambar 25. Luas Baku Lahan Pertanian 62,50 Juta Ha

Gambar 26. Sebaran 3.9 Juta Ha Lahan Sawah IP-100 Dan Tadah Hujan

Dan Rencana Infrastruktur Air Rp. 22.6 t

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017.

Di Provinsi Jawa Barat, bentuk upaya dalam mengadaptasi penerapan Sistem
Kedaulatan Pangan diantaranya melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah. Melalui Perda Jabar No. 4 Tahun
2012 tersebut muncul penggunaan istilah Kemandirian Pangan Daerah.
Pembentukan Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 didasarkan pada pertimbangan dalam
rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di
Jawa Barat. Walaupun dalam judul Perda tersebut telah menggunakan istilah baru yaitu istilah
Kemandirian Pangan Daerah, namun ternyata jika memperhatikan dasar pertimbangan
dibentuknya Perda tersebut terlihat betapa masih kuatnya pengaruh Sistem Ketahanan Pangan.
Dalam Perda Jabar No. 4 Tahun 2012, istilah Kemandirian Pangan Daerah didefinisikan
sebagai kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah
yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang
terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan
kearifan lokal.
Ketentuan Pasal 3 Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 menegaskan bahwa Kemandirian
Pangan Daerah bertujuan untuk: a) mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional; b)

menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan
pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat,
dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal; c) meningkatkan kemampuan
melakukan produksi pangan secara mandiri; d) memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat
dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; e)
meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan; f) meningkatkan daya saing
komoditas pangan yang dihasilkan Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan g)
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ketentuan Pasal 5 Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 menegaskan bahwa ruang lingkup
Kemandirian Pangan Daerah, meliputi :
a. perencanaan kemandirian pangan Daerah;
b. penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah, terdiri atas :
1) produksi pangan;
2) ketersediaan pangan;
3) distribusi pangan;
4) penganekaragaman konsumsi pangan;
5) keamanan pangan;
6) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
7) koordinasi dan sinkronisasi;
8) kerjasama;
9) pengembangan sumberdaya manusia;
10) sistem informasi pangan;
11) insentif dan disinsentif; dan
12) peran masyarakat;
c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
e. pembiayaan.
Perda Jabar No. 4 Tahun 2012 tersebut kemudian diimplementasikan diantaranya
melalui pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Kemandirian Pangan Daerah. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dirumuskan
definisi Kemandirian yaitu suatu perwujudan semangat dari segenap warga masyarakat, agar
bersinergi untuk menggali, mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan potensi
sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara optimal,

sistematis, efektif dan efisien.
Beberapa program yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat dalam rangka menuju
tercapainya kondisi kemandirian pangan, diantaranya:
1. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (PKMP), dalam rangka melaksanakan program
yang diluncurkan kementerian pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 63/KPTS/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan
Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018;
2. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), yang berfungsi dalam rangka meningkatkan akses
pangan pokok bagi rumah tangga miskin di sekitar lumbung;
3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), dalam rangka melaksanakan program
yang diluncurkan kementerian pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 64/KPTS/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan
Usaha Pangan Masyarakat;
4. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), yang merupakan kegiatan dalam rangka
meningkatkan kemampuan kelompok di wilayah sentra produksi padi agar mampu
membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi
pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi
kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik;
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dalam rangka mengurangi ketergantungan pada
konsumsi beras.
C. Kontruksi Model Integrasi Sistem Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan
Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Jawa Barat
Memperhatikan dan mendasarkan pada pemaparan tersebut di atas, tampak jelas bahwa
kondisi saat ini (existing condition) sistem pangan yang diterapkan di Indonesia masih
menerapkan Sistem Ketahanan Pangan, namun demikian terlihat sedang ada upaya
mengadaptasi Sistem Kemandirian Pangan (walaupun upayanya belum optimal). Pada sisi
yang lain, menerapkan Sistem Kedaulatan Pangan secara mutlak tentu bukanlah sikap yang
bijak, karena bagaimanapun posisi Indonesia dalam hubungan internasional dalam batas-batas
yang wajar masih perlu mengakomodasi Sistem Ketahanan Pangan. Namun demikian, secara
simultan perlu dibarengi dengan upaya yang kuat dan terintegrasi mengadaptasi penerapan
Sistem Kemandirian Pangan sebagai sasaran antara untuk mewujudkan Sistem Kedaulatan
Pangan. Apabila Indonesia berhasil mengadaptasi penerapan Sistem Kemandirian Pangan,
maka diyakini dapat menghasilkan Sistem Pangan Berciri Indonesia (untuk selanjutnya dapat

disebut sebagai Sistem Pangan Indonesia). Dengan terwujudnya Sistem Pangan Indonesia
tersebut, pada akhirnya diyakini dapat mengantarkan Indonesia pada kondisi Swasembada
Pangan Berkelanjutan.
Secara diagramatis, dalam Gambar 27 di bawah ini disusun suatu Model Integrasi
Sistem Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan, sebagai berikut:

Gambar 27. Model Integrasi Sistem Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan

Penjelasan Gambar 27:
1. Kondisi saat ini (existing condition) penerapan sistem pangan di Indonesia, terdapat 2
(dua) sistem pangan berhadap-hadapan, berbeda visi dan misinya, berbeda
kepentingannya, yaitu antara Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Kedaulatan Pangan;
2. Sistem Ketahanan Pangan berciri: a) Pertanian Industri; b) Perdagangan Bebas; c) Sistem
WTO (Pasar); d) Semua Orang Memiliki Akses Terhadap Pangan Yang Cukup; e)
Pemerintah Tidak Intervensi Terhadap Pasar Pangan;
3. Sistem Kedaulatan Pangan berciri: a) Hak Bangsa Atas Pangan; b) Mengusung Pasar
Lokal; c) Menentukan Sendiri Sistem Pangan Yang Paling Cocok Untuk Indonesia; d)
Organisasi Inti : Gerakan Sosial Demokratis; e) Pemberdayaan Petani;

4. Untuk mengintegrasikan antara Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Kedaulatan Pangan
diperlukan ketegasan dan keberanian Pemerintah Indonesia melakukan Public Policy
Indonesia Untuk Pangan;
5. Public Policy Indonesia merupakan bentuk intervensi Pemerintah melalui instrumen
Lembaga Ketertiban Umum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional (HPI),
terkait obyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak (kepentingan nasional
Indonesia), dalam rangka menjaga wibawa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum nasional
Indonesia yang relevan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
6. Sasaran Public Policy Indonesia Untuk Pangan dapat meliputi: a) Kemandirian Sistem
Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Cadangan Pangan; b) Keanekaragaman Konsumsi
Pangan Masyarakat Indonesia; c) Kedaulatan Petani Atas Benih Dan Teknologi Pangan; d)
Pemberdayaan Partisipasi Petani Dalam Merumuskan Kebijakan Sektor Pangan; e)
Pendekatan HAM Untuk Pangan; f) Intervensi Proporsional Pemerintah Terhadap
Tekanan Pasar Pangan Global (Impor-Ekspor Pangan); g) Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan Sektor Pangan;
7. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Public Policy Indonesia
Untuk Pangan diyakini dapat melahirkan Sistem Pangan Berciri Indonesia (SPBI) yang
sejalan dengan Sistem Kedaulatan Pangan;
8. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi penerapan Sistem Pangan Berciri
Indonesia (SPBI) diyakini dapat mengantarkan Indonesia pada pencapaian Swasembada
Pangan Berkelanjutan.

D. Program Yang Dikembangkan Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Menuju
Tercapainya Kondisi Kemandirian Pangan
1. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (PKMP)
Kawasan Mandiri Pangan(KMP) adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan
keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa atau kampung terpilih (terdiri dari satu
desa/kampung), untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap
rawan pangan menjadi kaum mandiri.
Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (PKMP), dalam rangka melaksanakan
program yang diluncurkan kementerian pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 63/KPTS/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018.

Kawasan Mandiri Pangan (KMP) merupakan prioritas dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, serta untuk
pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat,
yang perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan
melalui pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting, di
wilayah rentan rawan pangan di perdesaan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan melalui
jalur ganda (twin track strategy) yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan
perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan
bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan melalui pemberdayaan
dan pemberian bantuan pemerintah sebagai trigger.
Pada tahun 2018, Pembentukan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) terdiri dari 1 (satu)
desa yang meliputi 2 (dua) kelompok dengan jenis usaha/komoditas yang berbeda. Alokasi
kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 20 kawasan pada 20 kabupaten. Kawasan Mandiri
Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat
yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin melalui padat
karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan, sehingga diharapkan bisa
menjadi masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Pelaksanaan
kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap selama 3 (tiga) tahun,
yaitu : Tahap Pengembangan (tahun I), Tahap Kemandirian (tahun II), dan Tahap
Keberlanjutan (tahun III).
Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yaitu: 1) Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah
rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan
kemandirian; 2) Meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan
pangan masyarakat; dan 3) Meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan
prasarana dan sarana perdesaan dan perekonomian masyarakat.
Adapun sasarannya yaitu: Rumah Tangga Miskin (RTM), 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 mempunyai
potensi pengembangan komoditas unggulan di 20 kawasan pada 20 kabupaten.
Indikator keberhasilan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sebagai berikut:
1. Output

a. Terbentuknya lokasi kawasan mandiri pangan;
b. Tersalurnya dan termanfaatkannya Dana Bantuan Pemerintah untuk pengembangan
usaha produktif;
c. Terbentuknya kelembagaan masyarakat (kelompok tani, Lembaga Keuangan
Kawasan/LKK dan Forum Komunikasi Kawasan/FKK).
2. Outcome
a. Menurunnya Rumah Tangga Miskin pada wilayah rentan rawan pangan di lokasi
Kawasan Mandiri Pangan;
b. Berkembangnya usaha dan modal kelompok tani;
c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha.
Adapun konsep kegiatan yang akan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu : 1)
Tahap Pengembangan; 2) Tahap Kemandirian; dan 3) Tahap Pembinaan.
Tabel 37. Tahapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan Kawasan Mandiri
Pangan dilaksanakan melalui prinsip:
a. Kemandirian
Prinsip kemandirian yang dilakukan melalui pendekatan Kawasan Mandiri Pangan
menekankan pada perubahan sikap/mindset untuk berdikari, tidak bergantung pada pihak

lain, dan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga akan mengakibatkan
menurunnya RTM dan prevalensi stunting di wilayah rentan rawan pangan,
berkembangnya usaha dan modal kelompok tani serta meningkatnya kapasitas
kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha. Dengan adanya prinsip
kemandirian pada lokasi KMP, maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup
secara layak, dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan diharapkan
dapat terwujud.
b. Kecukupan Ekonomi
Kecukupan ekonomi adalah prinsip kewajaran, moderasi untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga dan melindungi dari dampak perubahan internal maupun eksternal.
Kecukupan ekonomi menekankan pada jalan tengah sebagai prinsip utama petani untuk
mengembangkan pertanian dari tingkat rumah tangga, masyarakat, dan bangsa dalam
rangka menjamin kecukupan pangannya. Petani dapat bertahan hidup pada tingkat
ekonomis cukup, asalkan masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam membantu
satu sama lain untuk efisiensi biaya dan optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pertanian
yang terpadu dan berkelanjutan.
c. Partisipatif
Pendekatan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemberdayaan untuk
menumbuhkan

rasa

tanggung

jawab,

motivasi,

dan

kepemilikan

terhadap

program/kegiatan yang diterima, untuk itu mulai dari perencanaan hingga implementasi
dan evaluasi kegiatan kawasan, masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya
untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan.
d. Transparan dan Kredibel
Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan baik pelaksana
manajemen, lembaga masyarakat yang dibentuk (LKK dan FKK), kelompok,
pendamping, dan mitra lainnya harus transparan dan memiliki kredibilitas dalam
pelaksanaan kegiatan. Prinsip transparansi yang dilakukan dalam setiap kegiatan
diharapkan dapat menjauhkan dari sikap iri, cemburu, curiga, ragu-ragu, dan lalai dalam
melaksanakan kegiatan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sebagaimana
mestinya.
Untuk strategi keberlanjutannya ditekankan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah melanjutkan pembinaan terhadap kawasan yang sudah selesai Tahap Kemandirian,
melalui:

a. Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri
Pangan;
b. Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar
kawasan tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha;
c. Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten;
d. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat
usaha dan meningkatkan skala ekonomi;
e. Mengembangkan kelembagaan masyarakat agar: (1) Lembaga Keuangan Kawasan
(LKK) menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi
tingkat kawasan/kecamatan; dan (2) Forum Komunikasi Kawasan (FKK) menjadi
koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan.
Pendekatan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui tiga komponen:
(1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan masyarakat; (3) peningkatan
koordinasi lintas sektor. Masing-masing komponen tersebut sebagai berikut:
a. Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok
tani dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; dan (4)
peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan
kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
b. Proses penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui: (1) pelatihan teknis
(administrasi keuangan, organisasi dan kelembagaan); (2) pendampingan pengelolaan
modal kelompok; (3) peningkatan kerjasama dengan lembaga permodalan; dan (4)
kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas hubungan jejaring modal dan
pemasaran.
c. Proses peningkatan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan melalui: (1) rapat koordinasi
kawasan baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten; (2) pembentukan dan optimalisasi
tim provinsi dan kabupaten untuk mendorong percepatan sarana prasarana; (3) dan kerja
sama program/kegiatan antar lintas sektor untuk mendukung peningkatan ketahanan
pangan di kawasan.
Fasilitasi pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu
mengoptimalkan input yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana,
teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan. Untuk
mengoperasionalkan strategi tersebut, maka kawasan mandiri pangan dilaksanakan melalui
3 (tiga) tahapan kegiatan: Pengembangan, Kemandirian, dan Keberlanjutan.

Gambar 28. Kerangka Pikir Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Komponen kegiatan pada tahap pengembangan adalah: (a) pemberdayaan
masyarakat; (b) penguatan kelembagaan masyarakat; dan (c) dukungan lintas sektor dengan
rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 38. Komponen Kegiatan dan Output Kawasan Mandiri Pangan Tahap

Pengembangan

Pemanfaatan Dana Banper yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok
berdasarkan hasil kesepakatan antara dua kelompok, selanjutnya diserahterimakan kepada
pengurus LKK (setelah dimusyawarahkan oleh FKK dan pendamping) untuk dikelola lebih
lanjut. Untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, kelompok harus mengajukan RUK kepada
LKK yang diverifikasi oleh pendamping dan FKK. Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah
dapat mempertimbangkan dari hasil musyawarah FKK dan pendamping dengan
memperhatikan potensi komoditas unggulan.
Gambar 29. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah Tahap Pengembangan digunakan untuk
budidaya tanaman pangan atau hortikultura dan peternakan (unggas dan kambing/domba)
sesuai dengan RUK yang diajukan kelompok. Setelah Bantuan Pemerintah diterima dan
dimanfaatkan oleh kelompok, dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
(Format 11).
Mengingat keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh
keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan
Kawasan Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat,
provinsi, dan maupun kabupaten. Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum
pada gambar 30) sebagai berikut:
1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan
nasional.
2. Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten sebagai penanggung jawab
kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Tim provinsi merupakan aparat provinsi dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi
koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat
provinsi.
4. Tim Kabupaten merupakan aparat kabupaten dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi
koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat
kabupaten.
5. Pendamping merupakan aparat kabupaten yang melakukan fungsi pendampingan di tingkat
lapangan. Pendamping ditunjuk oleh Kepada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di
kabupaten.
6. Camat sebagai koordinator Desa pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.
7. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat Desa Wilayah
kerjanya.

8. FKK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi pembangunan Ketahanan
Pangan tingkat Kawasan.
Gambar 30. Pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan

Keterangan:
------------- : hubungan koordinasi.
: hubungan integrasi dari instansi terkait.
: hubungan pengarah.
: hubungan pembinaan.
Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh Tim yang berfungsi sebagai
simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di kawasan,
kabupaten, provinsi, dan pusat.

2. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
Provinsi Jawa Barat yang telah dikenal sebagai Provinsi “Lumbung Pangan” pada
tataran ketahanan pangan nasional, masih terdapat sebagian penduduk mengalami persoalan

dalam hal mencukupi pangan pokok. Masih tingginya penyaluran beras untuk orang miskin
atau RASKIN, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang tergolong lemah dan sulit
mendapatkan pangan pokok masih cukup besar. Di satu sisi produksi beras Jawa Barat memang
tinggi dan jika dihitung untuk mencukupi beras konsumsi penduduk Jawa Barat, keadaannya
surplus atau berlebih. Namun demikian, belum seluruh penduduk mampu memiliki dan
mengakses. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga untuk membeli
pangan pokok saja tidak mencukupi apalagi pangan yang berimbang dan bergizi.
Tujuan dari kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah
untuk meningkatkan cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan
kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM) yaitu:
1. Tersalurkannya Hibah Uang sebesar Rp 10.000.000.000 kepada 200 kelompok untuk
membangun dan/atau merenovasi gudang/lumbung dan pengadaan gabah/beras.
2. Meningkatnya cadangan pangan yang dikelola 200 kelompok lumbung pangan, khususnya
di daerah rentan ketahanan pangan dan/atau berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
3. Meningkatnya partisipasi anggota kelompok lumbung pangan masyarakat dalam
memberdayakan kelembagaan lumbung pangan.
4. Tercukupinya kebutuhan pangan pokok gabah/beras.
Lumbung Pangan adalah salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan yang
dibentuk oleh masyarakat desa/kota atau pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan
penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di semua tingkat wilayah, dikelola secara
berkelompok.
Kelompok Lumbung Pangan adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh
masyarakat yang begerak dalam pengembangan cadangan pangan meliputi bidang
penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, pengemasan dan perdagangan bahan pangan.
Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan
Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat (Pengembangan-LPM) adalah untuk mewujudkan cadangan pangan di
tingkat kelompok dan ketahanan pangan di tingkat anggota kelompok LPM, melalui : (a)
pengadaan/pembelian gabah/beras dan (b) pembangunan/renovasi sarana penyimpanan
gabah/beras milik kelompok sehingga dapat meningkatakan cadangan pangan masyarakat dan
memudahkan akses pangan masyarakat pada masa paceklik.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat melakukan

cadangan pangan pokok sehingga mempermudah akses pangan pada saat paceklik maupun
pada saat terjadi masalah kekurangan pangan.
Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan-LPM antara
lain melakukan pemberdayaan Kelompok secara partisipatif dengan anggotanya agar mereka
mampu :
a. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi paceklik, dan
b. merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat terhadap
upaya-upaya yang akan dilakukan untuk stabilisasi penyediaan stok pangan pokok di tingkat
kelompok melalui pembelian, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan perdagangan
pangan pokok secara berkelanjutan untuk mengantisipasi musim paceklik atau menghadapi
masalah pangan.
Strategi yang dilaksanakan antara lain : (a) memberikan dukungan kepada kelompok
untuk

memperkuat

kemampuannya

mengelola

pembelian,

penyaluran,

penagihan,

penyimpanan dan perdagangan gabah/beras atau komoiti lain dengan anggota maupun dengan
mitra kerja di luar secara mandiri dan berkelanjutan sehingga tercapai kebutuhan pangan
masyarakat dan perwujudan ketahanan pangan keluarga; dan (b) memberikan dukungan
kepada kelompok dan sekitarnya dalam mengelola asset lumbung untuk mewujudkan
ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga anggota.
Pada Tahap Penumbuhan, hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan di tingkat
kabupaten/kota, antara lain : (a) membentuk Tim Pelaksana Pengembangan-LPM, (b)
menetapkan Aparat Pengelola LPM kab/kota, (c) menyusun dan memperbanyak Juklak dan
Juknis, (d) melaksanakan bimbingan teknis LPM bagi Ketua LPM sasaran penerima hibah
Tahun 2017, (e) penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan penyerahan
dokumen usulan pencairan hibah LPM Tahun 2017.
Dalam hal membangun/merenovasi gudang/lumbung perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Fisik bangunan lumbung dapat menggunakan konstruksi tembok dan/atau kayu tergantung
kebutuhan kelompok dan kondisi lingkungan dengan bentuk dan desain seperti Gambar 1.
Dengan ciri utama julang ngapak. Ukuran Lumbung adalah minimal Panjang 6 meter,
lebar 4 meter dan tinggi 3 meter untuk menampung minimal gabah 7,5 ton Gabah
Kering Simpan. Beberapa contoh model Lumbung tercantum dalam lampiran 8. Bangunan
konstruksi tembok permanen maupun menggunakan bahan kayu, maka atap yang dibuat
menggunakan suhunan Julang Ngapak berlambang kujang atau gedung sate.

TAMPAK DEPAN

Identitas Lumbung Jawa Barat
KETERANGAN
1. BAHAN YANG DIGUNAKAN :
* Rangka : Kayu (available)
* Dinding dan Lantai : Papan
(available)
* Atap : Genteng (tanah liat)
• Langit-langit (Asbes)
• Jendela (Kaca/ram kawat)
• Pondasi 6 titik(coran batu belah)
2. KAPASITAS LUMBUNG 20 TON

Gambar 1 Model Lumbung Pangan

Gambar 31. Contoh Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat
2. Dalam hal pembelian gabah, harga yang diberlakukan minimal sama dengan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) dan mengutamakan gabah dari anggota di wilayah kerja
kelompok lumbung setempat.
3. Setiap lumbung wajib menggunakan/menempelkan plang nama ukuran 50 cm x 70 cm
dengan bahan dari alumunium atau seng tebal dicat warna dasar putih dan berisi tulisan
berwarna hitam dan dibingkai oleh besi di cat warna hitam seperti contoh gambar 2. Biaya
pembuatan plang lumbung merupakan satu kesatuan dari pembangunan/renovasi lumbung
dengan bahan yang tahan diatas 5 tahun.

Gambar 32. Contoh Plang Nama LPM APBD Provinsi Jawa Barat
4.

Kegiatan fasilitasi pengembangan lumbung pangan masyarakat diprioritaskan di
desa/kelurahan rawan pangan dan atau desa/kelurahan yang mempunyai penduduk miskin

tinggi. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan melalui proses pemberdayaan organisasi
kelompok lumbung pangan yang melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi para
anggota.
5.

Dalam hal pencapaian tujuan, melalui penguatan kelembagaan di masa mendatang dapat
tercapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Rumah Tangga bagi para anggota
kelompok yang ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut:
a. Meningkatnya pendapatan Rumah Tangga anggota kelompok lumbung.
b. Menguatnya permodalan usaha kelompok.
c. Berkembangnya keterampilan teknis anggota kelompok.
d. Terjalinnya hubungan sosial dan kemitraan usaha yang lebih produktif diantara
anggota kelompok lumbung pangan.
e. Berkembangnya usaha kelompok menuju skala yang mampu memberikan
peningkatan pendapatan layak bagi anggotanya.
Matrik Kerangka Kerja Logis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat

dilihat pada Gambar 33, sebagai berikut:

Gambar 33. Kerangka Pikir Pengembangan dan Peningkatan Usaha
Lumbung Pangan Masyarakat

Tabel 39. Daftar LPM Hibah APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2018

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan-LPM merupakan kegiatan bersama antara
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan masyarakat. Dengan semangat
untuk memperkuat lembaga kelompok pengelola lumbung dalam membantu petan/masyarakat
dalam

mengembangkan

cadangan

pangan

yang

dikelola

kelompok

masyarakat.

Pengorganisasian kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan secara
terstruktur mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelompok di lapangan.
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai
koordinator pelaksana kegiatan. Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pelaksana Tingkat
provinsi yang beranggotakan unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, KTNA, Setda Provinsi Jawa Barat, Penyuluh Pertanian dan lainnya. Tim
Pelaksana Provinsi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

2. Melakukan koordinasi, identifikasi dan sosialisasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat.
3. Pengusulan kelompok sasaran yang akan ditetapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan
Peternakan Provinsi Jawa Barat.
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
5. Pelaporan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat kepada Gubernur Jawa
Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota
bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Untuk
kelancaran pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dibentuk Tim
Pelaksana Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Badan/Dinas/Lembaga Ketahanan Pangan,
Badan/Lembaga yang membidangi penyuluhan, Dinas Lingkup Pertanian, BKPPMD, KTNA,
Penyuluh Pertanian dan unsur lainnya sesuai kebutuhan di daerah. Tim Pelaksana ditetapkan
oleh Kepala Badan/Dinas/Lembaga ketahanan pangan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) bila dipandang perlu untuk memperjelas Juklak yang
diterbitkan provinsi dalam rangka pengembangan lumbung pangan di lapangan.
2. Melakukan sosialisasi, dan koordinasi serta pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan
pengembangan lumbung pangan masyarakat sesuai petunjuk dan ketentuan tingkat provinsi.
3. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

identifikasi,

penyusunan

usulan/proposal

dan

penyampaian dokumen kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
4. Mengkoordinasikan kelancaran pengusulan, pencairan, pemanfaatan dana hibah dan
membuat pelaporan pengembangan lumbung pangan masyarakat.
Basis kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat adalah kelompok target
group yang tersebar di 200 kelompok pada desa-desa se Jawa Barat. Partisipasi pengurus
bersama anggota kelompok pengelola lumbung menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan.
Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membangun kerjasama yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan dan
mengembangkan lumbung pangan untuk terwujud stabilitas cadangan pangan dan
ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masyarakat anggota kelompok.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan (pembangunan/renovasi gudang/lumbung, pembelian dan
pendistribusian gabah/beras) dengan menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Barat, yang mengacu kepada Juklak/Juknis, aturan/sanksi setempat dan

bimbingan Tim Pelaksana LPM Kabupaten/Kota dan Tim Pembina LPM provinsi serta PPL
setempat.
3. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan perincian kebutuhan pembiayaan
untuk pembangunan fisik lumbung/renovasi maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) dan pengadaan gabah/beras minimal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) serta pengembangan jenis dan skala usaha lumbung.
4. Membangun dan/atau merehab fisik lumbung di lahan milik kelompok dan tidak menyatu
dengan bangunan rumah..
5. Melakukan pengadaan gabah/beras untuk mengisi lumbung.
6. Meningkatkan

kemampuan

manajemen

kelompok

dalam

aspek

perencanaan,

pelaksanaan/pengorganisasian, pengadministrasian kegiatan, pengendalian dan evaluasi
pemanfaatan dana hibah maupun dana lainnya yang dimiliki kelompok.
7. Ketua Kelompok membuat kesepakatan dan menandatangani pakta integritas dalam hal
penggunaan belanja hibah untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat
8. Melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat ke tingkat
kabupaten/kota dan provinsi secara berkala.
Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan melalui Lumbung Pangan
Masyarakat Tahun 2017 adalah sebanyak 200 kelompok yang tersebar di 17 kabupaten kota
(data terlampir).
Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui kegiatan lumbung pangan
masyarakat tahun 2017 merupakan kelanjutan tahun sebelumnya, namun karena penerapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2015
dan tahun 2016 pencairan dana hibah mengalami hambatan. LPM tahun 2015 sebanyak 400
kelompok dan hanya cair sebanyak 70 kelompok, sisanya diusulkan pada akhir tahun 2016
namun tidak bisa dilaksanakan.Untuk hal itu pada tahun 2017 dialokasikan dana hibah untuk
200 kelompok lumbung dari 330 kelompok lumbung yang menunggu realisasi.
Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan
Pengembangan LPM Tahun 2017 antara lain :
a. Indikator Masukan (Input)
1) Dana Hibah Tahun Anggaran 2017 dialokasikan untuk 200 kelompok LPM.
2) Terseleksinya 200 kelompok hasil verifikasi dan evaluasi.
3) Terseleksinya koordinator Pengembangan-LPM tingkat kabupaten/kota sebanyak 17
orang.
b. Indikator Keluaran (Output)

1) Tersalurkannya dana hibah uang sebesar Rp 10.000.000.000,- kepada 200 kelompok
pengelola LPM sasaran.
2) Terbangun dan tersedianya gudang/lumbung milik 200 kelompok LPM.
3) Tersedianya dana hibah uang di rekening 200 kelompok pengelola LPM untuk
pembelian/pengadaan gabah/beras, pembangunan lumbung/renovasi lumbung.
c. Indikator Hasil (Outcomes)
1) Tersedianya cadangan pangan gabah/beras di 200 gudang/lumbung milik kelompok
pengelola LPM.
2) Meningkatnya volume penyaluran dan pengembalian gabah/beras yang dikelola LPM.
Sejumlah 200 kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang akan menerima
dana hibah LPM Tahun 2017, merupakan kelompok pengusul yang telah diseleksi dan
diverisifikasi Tahun 2015, yang dikarenakan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat tidak
dapat dicairkan.
a. Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan
kelompok lumbung pangan masyarakat, yang

kepengurusannya sudah terbentuk dan

dikukuhkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah.
b. Mempunyai kepengurusan yang aktif.
c. Tidak mempunyai tunggakan Kredit Program (seperti KUT, KKP-E, LUEP) serta belum
menerima bantuan sejenis selama 2 (dua) tahun terakhir.
d. Membuat proposal Rencana Pemanfaatan dana hibah Tahun 2017 yang diusulkan untuk
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dan telah diinput ke
sistem RKPD online. Isi proposal memuat profil dan struktur organisasi, usaha yang sedang
dan akan dilaksanakan serta analisa dan peluang dalam pengembangan usahanya.
e. Membuat proposal pencairan dana hibah yang ditandatangi oleh Ketua dan Sekretaris
bertanggal Tahun 2017.
f. Memiliki rekening atas nama kelompok pada Bank Pemerintah yang aktif sampai proses
pencairan.
g. Prioritas berlokasi di desa yang termasuk kategori Desa Miskin Tinggi, untuk yang berlokasi
bukan termasuk kategori Desa Miskin Tinggi tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh
bantuan dana hibah.
h. Bersedia menyiapkan lahan/tanah untuk membangun lumbung yang dibuktikan dengan
Surat Pernyataan Ketua Kelompok dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

i. Lahan/tanah yang digunakan lebih baik merupakan tanah wakaf atau tanah milik dusun
yang dijamin dapat digunakan diatas 15 tahun/10 tahun dengan memiliki bukti hibah tanah
wakaf atau milik dusun tersebut.
j. Bertangggungjawab dalam menggunakan dana hibah untuk membangun/merenovasi
gudang/lumbung yang tidak bersatu dengan bangunan apapun dengan besaran sesuai
proposal dan NPHD.
k. Memiliki komitmen untuk mengirimkan laporan penggunaan dana hibah paling lambat
akhir Januari 2018.
Tahap pelaksanaan kegiatan LPM tahun 2017, sebagai berikut:
1. Penetapan LPM tahun 2017 sudah dilakukan pada akhir tahun 2016 hasil dari CPCL 2015
yang tertunda pencairannya.
2. Daftar nominatif sudah didaftarkan kepada TAPD Provinsi Jawa Barat cq. Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Memperhatikan data calon penerima hibah tahun 2017 merupakan data kelompok tahun
2015, maka perlu dilakukan verifikasi kembali oleh Tim Provinsi dan Kabupaten/kota. Jika
terdapat kelompok yang mengundurkan diri dan atau tidak memiliki cukup persyaratan,
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan melakukan usulan perubahan Daftar Nominatif
LPM kepada BPKAD dengan tetap memperhatikan data awal yangberjumlah 400 kelompok
lumbung yang belum cair.
4. Dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara ketua kelompok LPM dengan Kepala
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan persyaratan pencairan
Dana Hibah sesuai peraturan yang berlaku.
5. Dana hibah ditransfer dari BPKAD langsung ke Rekening Kelompok LPM senilai Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Kelompok LPM menyiapkan Sarana lahan untuk pembangunan lumbung sesuai pengusulan
kesediaan, lahan sebaiknya milik kelompok dan jika tidak memiliki maka perlu jaminan dari
ketua kelompok atas lahan tersebut.
7. Dana Hibah segera di manfaatkan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
untuk membangun sarana lumbung dan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
untuk Selain kegiatan LPM pembelian gabah/Beras (untuk pembelian beras jika LPM
mempunyai RMU).
8. Dalam hal pembelian gabah/beras sebaiknya sekaligus dan disimpan dalam lumbung untuk
selanjutnya

dipinjamkan

kepada

anggota

sesuai

kebutuhan

perlu

dihindarkan

penyaluran/pinjaman kepada anggota atau ketua/pengurus dalam jumlah tidak wajar.

9. Dana hibah harus dimanfaatkan pada tahun 2017 dan jika diketahui ada faktor keterlambatan
pencairan dari Provinsi maka pengugunaan dana hibah dapat melewati tahun anggaran 2017
dan paling lambat pada akhir januari 2018
10. Untuk menghindari kerugian pengurus kelompok lumbung maka ketua lumbung hendaknya
memperhatikan komoditas gabah/beras yang dibeli, yaitu antara lain:
a. Jika gabah yang dibeli gabah kering panen (GKP) harga berlaku sama dengan harga
pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp. 3.700,- (tiga ributujuh ratus rupiah) per
kilogram.
b. Jika gabah yang dibeli dalam bentuk gabah kering simpan (GKS) atau gabah kering
giling (GKG) harga berlaku sesuai harga pasar dengan mempertimbangkan harga eceran
tertinggi (HET) dan tidak melebihi HET.
c. Dilaksanakan pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam point a dan b ketua
kelompok melakukan pengujian pengujian terhadap kualitas gabah seperti kadar air
dengan ketentuan maksimal 30% dan aspek lain yang berpengaruh terhadap kualitas
gabah.
d. Selain kegiatan LPM, ketua berkewajiban menggunakan dana hanya untuk
pembanunan/renovasi lumbung dan pengadaan gabah/beras serta tidak boleh menyimpan
dalam bentuk uang.
e. Pengurus harus menyimpan gabah atau beras untuk cadangan pangan minimal 10% dari
volume pengadaanyang pengunaan nya untuk disalurkan kepada anggota yang
mengalami permasalahan pangan akibat dampak bencana alam tidak punya pekerjaan
dan orang jompo.
Kegiatan Pengembangan-LPM dapat menggunakan dana dari APBN, APBD Provinsi,
APBD Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Dana
belanja bantuan sosial uang untuk Pengembangan-LPM Tahun 2017 bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 10.000.000.000,(Sepuluh Puluh Milyar Rupiah) untuk 200 kelompok.
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan LPM Tahun 2017 dapat dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek antara lain : perencanaan dan
identifikasi CPCP, penyiapan Juklak, sosialisasi, penyelesaian dokumen pencairan dan
koordinasi dengan pihak terkait. Sedangkan faktor eksternal, meliputi antara lain: ketepatan
penggunaan dana oleh kelompok dan komitmen kelompok dalam pengeloaan dana hibah.
3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Harga

komoditas pangan

petani, pelaku distribusi

dan

yang selalu

berfluktuasi dapat

konsumen baik

kesejahteraan. Kenaikan harga pangan

secara

merugikan

ekonomi maupun

yang tidak menentu, tidak hanya akan

menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi.
Kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak
(volatile foods), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan
alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu,
hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas
harga pangan pokok dan strategis.
Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang
saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan,
(b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak
efisien mulai dari tingkat produsen sampai

konsumen, dan (c) tidak cukupnya

pasokan pangan di suatu wilayah.
Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan
harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan,
yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas
mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan
strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok
dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik,
serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat
konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.
Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen,
namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental
karena didorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor
kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (floorprice). Sementara
peningkatan harga yang

didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti

panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang
dalam: menetapkan marjin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar
pedagang.

Tingginya

volatilitas

harga

mengindikasikan bahwa faktor distribusi

komoditas

yang

terjadi

selama

ini

mempunyai pengaruh yang cukup

signifikan.
Dari sisi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada

fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi komoditas
tersebut di pasar. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi
tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu
diperhatikan dalam

aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat

distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah
tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk

menunjang

kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk
tujuan pasar dalam negeri dan/atau luar negeri.
Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat
jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga
dengan mengacu kepada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya
disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan
tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak
menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan
keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun
tingkat konsumen.
Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas
pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai

distribusi pemasaran yang

terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik
kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik,
mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya
boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu),dan mencegah penyalahgunaan marketpower
oleh pelaku usaha tertentu.
Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya
harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi
instrumen yang dibuat Pemerintah

untuk menahan gejolak harga dalam situasi

tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai
melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan
pemerintah bersama masyarakat.
Pengelolaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk dana operasional bagi
Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dalam kegiatan PUPM Tahun 2018 juga
dilaksanakan untuk mendukung program padat karya sebagai bagian dari upaya
penurunan rawan pangan dan kemiskinan. Dana operasional antara lain digunakan

untuk pembiayaan tenaga kerja pengolahan beras, sortasi, pengemasan, angkutan dan
bongkar muat.
Kegiatan PUPM d i P r o v i n s i J a w a B a r a t dilaksanakan sejak tahun 2016
di 19 kabupaten/kota sebanyak 77 LUPM, tahun 2017 di 21 kabupaten/kota sebanyak 123 LUPM
dan tahun 2018 di 17 kabupaten/kota sebanyak 80 LUPM. Pada tahun 2018, disediakan dana
operasional untuk LUPM yang dibentuk tahun 2016 dengan kriteria mampu melaksanakan
pasokan paling tidak sebanyak 60 ton selama 1 (satu) tahun.
Tujuan pelaksanaan kegiatan PUPM yaitu:
1. menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan
menguntungkan petani
2.

khususnya bahan

pangan

pokok

dan strategis;

mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan

pokok

dan strategis;

dan
3.

memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan
pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.
Sasaran kegiatan PUPM di Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari

sasaran LUPM dan TTI. Sasaran LUPM berjumlah 243 LUPM yang terdiri dari: (1)
80 (delapan puluh) LUPM tahap penumbuhan; (2) 1 2 3

(seratus dua puluh tiga)

LUPM tahap pengembangan; dan (3) 40 (empat puluh) LUPM Tahap Pembinaan.
Sasaran TTI berjumlah 6 2 4 di kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan
harga dan pasokan pangan pokok/strategis.
Untuk mengukur keberhasilan

kegiatan

PUPM, digunakan beberapa

indikator kinerja:
1. Indikator Masukan (Input)
a. Dana bantuan pemerintah untuk 243 (dua ratus empat puluh tiga) LUPM yang
terdiri dari 80 (delapan puluh) LUPM tahap penumbuhan, 123 (seratus dua puluh
tiga) LUPM tahap Pengembangan, 40 (empat puluh) LUPM Tahap Pembinaan
yang tersebar 21 (dua puluh satu) Kab/Kota;
b. Pasokan pangan pokok dan strategis kepada 660 (enam ratus enam puluh) TTI;
dan
c. Pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 21 (dua puluh satu)
kab/kota.
2. Indikator Keluaran (Output)
a. Terbinanya 280 (dua ratus delapan puluh) LUPM yang terdiri dari 80 (delapan
puluh) LUPM tahap penumbuhan, 123 (seratus delapan puluh) LUPM tahap

Pengembangan, 40 (empat puluh) LUPM Tahap

Pembinaan di 21 (dua puluh

satu) kab/kota;
b. Terbentuknya 624 TTI sebagai jaringan pemasaran baru dan lanjutan bagi
produsen/petani; dan
c. Terlaksananya pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di

2 1 (dua

puluh satu) kab/kota.
3. Indikator hasil (Outcome)
a. Petani mendapatkan jaminan harga beli di atas HPP untuk beras dan di atas
harga referensi untuk cabai dan bawang merah;
b. LUPM mampu melaksanakan pasokan pangan pokok dan strategis ke TTI secara
berkelanjutan yang diukur dengan volume pasokan antar waktu ke TTI;
c. Kemudahan akses pangan

bagi masyarakat yang diukur dengan volume

penjualan di TTI; dan
d. Konsumen memperoleh harga pangan yang wajar yang diukur dengan harga
penjualan di TTI dibandingan dengan harga pasar tingkat konsumen.

4. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Ketahanan pangan mensyaratkan terwujudnya secara simultan ketersediaan pangan
yang cukup dan merata di seluruh wilayah, sekaligus kemampuan setiap individu
mengkonsumsi pangan yang cukup untuk hidup sehat dan produktif. Untuk itu, pembangunan
ketahanan pangan antara lain harus mencakup peningkatan kapasitas penyediaan pangan dalam
rangka memenuhi kebutuhan penduduk yang terus berkembang sekaligus peningkatan
kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang cukup, baik dari produksi sendiri
maupun dari pasar/membeli. Disamping itu, pembangunan ketahanan pangan juga mencakup
upaya membangun kemandirian pangan, yaitu memenuhi kebutuhan pangan dengan
mengoptimalkan sumber daya domestik agar bangsa Indonesia dalam pemenuhan pangan
pokoknya tidak tergantung pihak lain.
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) merupakan kegiatan
dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok di wilayah sentra produksi padi agar
mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi
pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan
anggotanya disaat menghadapi paceklik. Pada umumnya disaat panen raya bersamaan dengan
datangnya musim hujan, dimana petani mengalami kesulitan untuk mengeringkan gabah

sehingga mereka menjual kepada pelepas uang dengan harga yang sangat murah. Dampaknya
harga gabah/beras di tingkat petani jatuh sehingga petani sebagai produsen pangan selalu
berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan di sisi lain petani disaat mereka
tidak mempunyai panen (saat paceklik), maka petani akan menjadi konsumen, sehingga
mereka membutuhkan akses terhadap pangan untuk kebutuhan anggota keluarganya.
Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)
adalah suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok dalam
mengembangkan usaha pembelian/penjualan gabah beras untuk stabilitasi harga dan mengelola
cadangan pangan. Kegiatan Penguatan–LDPM dibiayai oleh APBD melalui mekanisme dana
hibah uang yang disalurkan langsung kepada kelompok tani.
Permasalahan mendasar yang dihadapi petani khusunya di Jawa Barat antara lain
terbatasnya kepemilikan lahan dan aset produktif lain kecuali tenaga kerjanya; terbatasnya
keahlian dan pengetahuan untuk mampu bersaing memanfaatkan kesempatan ekonomi;
terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan publik seperti infrastruktur (air, listrik, jalan,
telekomunikasi), permodalan, informasi dan teknologi; serta lemahnya kelembagaan dan posisi
tawar dalam pemasaran hasil produksinya.
Mengingat petani selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan di saat
menghadapi panen maupun menghadapi paceklik, Pemerintah memfasilitasi dan mendorong
agar petani tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi dapat membangun kebersamaan dalam bentuk
kumpulan petani dalam satu kelompok tani . Berdasarkan atas adanya kesamaan kepentingan
dan kesamaan masalah yang dihadapi mereka dalam mendistribusikan hasil panennya pada saat
panen raya ataupun memasarkannya dengan harga yang menguntungkan, maka petani yang
berada dalam wadah kelompok tani akan mempunyai kekuatan yang sama untuk meningkatkan
posisi tawar dan mengembangkan jejaring pemasaran dengan mitranya yang tidak hanya di
dalam wilayahnya tetapi juga dapat di luar wilayahnya.
Disamping itu pemerintah juga mendorong kelompok tani agar mampu membangun
dan mengelola cadangan pangan untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani saat
paceklik.Dengan membangun cadangan pangan yang dimiliki oleh kelompok tani diharapkan
petani-petani dapat terpenuhi kebutuhannya jika mereka memerlukannya. Hal tersebut lebih
memudahkan petani dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar
anggota keluarganya diharapkan mampu menjalankan kehidupannya sehari-hari menjadi lebih
produktif.
Guna mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014,

mengalokasikan anggaran melalui dana APBD Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan dana
hibah kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebesar Rp. 3.200.000.000,(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk 64 kelompok tani. Pada tahun 2015 telah dialokasikan
dana hibah LDPM sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang diperuntukan bagi
80 kelompok. Namun dikarenakan ketentuan terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan Kelompok calon penerima hibah harus berbadan
hukum dari Kemenkumham, hibah kegiatan LDPM hanya 2 (dua) LDPM yang dapat dicairkan
sedangkan sisanya sebanyak 20 dicairkan pada tahun 2017 dan sebanyak 58 kelompok
dicairkan pada Tahun 2018.
Tujuan dari kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
adalah :
1. Memperkuat modal usaha kelompok tani untuk dapat mengembangkan sarana
penyimpanan, menyediakan cadangan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya disaat
menghadapi musim paceklik serta menjaga stabilisasi harga gabah/beras di tingkat petani
saat panen raya melalui kegiatan pembelian/penjualan;
2. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan
penjualan gabah/beras/jagung;
3. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau
pengolahan/pengemasan.
4. Memperluas jejaring kerja sama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha
di dalam maupun di luar wilayah kelompok tani.
Adapun sasaran dari kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM) adalah:

1. Berkembangnya usaha perdagangan atau jual beli gabah/beras/jagung di 20 (dua puluh)
kelompoktani LDPM yang akan melibatkan seluruh petani anggota di sekitar kelompok
sehingga terbentuk jaminan pasar gabah/beras/jagung yang pasti.
2. Terbangunnya sarana penyimpanan gabah/beras/jagung di 20 Kelompok Tani LDPM
sebagai bagian usaha efisiensi dan efektivitas distribusi pangan di perdesaan.
3. Meningkatnya cadangan pangan yang dikelola kelompok sehingga tersedia persediaan
pangan pokok atau pangan lain untuk mewasdai terjadainya kesulitan anggota kelompok
mendapatkan pangan.
4. Menjaga stabilitas harga gabah/beras melalui kegiatan pembelian/penjualan.
Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Penguatan LDPM antara lain:
1. Indikator Input:

a. Adanya sumber dana
b. Adanya sumberdaya manusia
2. Indikator output :
a. Terbangunnya gudang/lumbung tempat penyimpanan gabah/beras
b. Tersedianya cadangan pangan
c. Terlaksananya pembelian-penjualan gabah/beras.
3. Indikator outcome :
a. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan.
b. Meningkatnya kemampuan kelompok tani dalam pembelian/penjualan/ pengolahan
gabah/beras.
c. Meningkatnya modal usaha kelompok tani menjadi lebih besar dari modal awal yang
diterimanya.
4. Indikator benefit :
a. Petani produsen di tingkat kelompok tani memperoleh harga yang layak terutama pada
saat panen raya serendah-rendahnya sesuai harga Pembelian Pemerintah (HPP).
b. Anggota kelompok tani memperoleh akses pangan dengan mudah disaat musim paceklik.
5. Indikator impact :
a. Tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga
b. Harga gabah/beras di saat panen raya di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
c. Terwujudnya stabilitas harga gabah/beras.
Kerangka pikir kebijakan Penguatan-LPDM sebagai berikut:
1. Kegiatan Penguatan LDPM yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat, merupakan
replikasi kegiatan dan program Badan Ketahanan Pangan Kementan RI yang secara prinsip
adalah upaya pemberdayaan kelembagaan tani untuk meningkatkan nilai tawar (bargaining
position) atas produk pangan pokok strategis yaitu padi, beras maupun jagung yang
dihasilkan petani produsen.
2. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi tahunan yang selalu terjadi yaitu adanya fluktuasi harga
pangan pokok strategis yang tinggi akibat tidak stabilnya pasokan komoditi. Pada musim
panen harga rendah dan pada saat langka/paceklik harga tinggi. Kondisi ini membuat para
petani frustasi dan sebagian kelompok masyarakat miskin menjadi sulit mengakses pangan
pangan pokok. Keadaan tersebut, terjadi dikarenakan belum adanya kelembagaan tani di
tingkat perdesaan yang mampu mengopkup atau menampung produk para petani untuk
disimpan, diolah dan diperdagangkan pada saat harga baik. Sementara di sisi lain para

tengkulak memainkan peranannya yang cukup signifikan sebagai penyelamat situasi
ketidakpastian para petani pada saat panen raya dan paceklik yang justru merugikan.
3. Fasilitasi Penguatan LDPM dilakukan dengan memberikan dana penguatan permodalan
untuk meningkatkan kapasitas usaha kelompoktani dalam pembelian dan penjualan
komoditi pangan. Kelompoktani tidak saja bergerak dalam kegiatan budidaya atau bercocok
tanam, tetapi dikembangkan menjadi kelembagaan yang mampu melakukan usaha jual beli
gabah/beras/jagung berskala bisnis.
4. Selain itu, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tingkat anggota kelompoktani,
dikembangkan cadangan pangan pokok gabah/beras. Melalui sub kegiatan pengembangan
cadangan pangan kelompoktani LDPM menyelenggarakan kegiatan berorientasi sosial
berupa penyaluran atau peminjaman gabah/beras kepada anggota yang membutuhkan.
Pinjaman dikembalikan setiap musim panen atau suatu waktu sesuai peraturan kelompok.
5. Penggunaan dana hibah diarahkan untuk membangun/merenovasi sarana gudang maksimal
sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian gabah/beras untuk cadangan
pangan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

serta untuk

pembelian/penjualan/pengolahan gabah beras minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah).
6. Upah untuk pembangunan dan atau renovasi gudang dilakukan dengan cara gotong royong.
Fisik bangunan gudang menggunakan konstruksi tembok dan beralaskan floor. Bagi
kelompok yang sudah memiliki gudang, dana hibah digunakan untuk merenovasi bangunan
gudang dengan jumlah biaya sesuai kebutuahn renovasi.
7. Jika tidak diperlukan pembangunan/renovasi gudang maka dana hibah digunakan untuk
pembelian gabah/beras atau komoditas lainnya.
8. Dana hibah APBD harus dibelanjakan seluruhnya atau 100 % yaitu sebesar Rp 50.000.000,pada Tahun 2017. Jika terdapat sisa maka LDPM hsrus mengembalikan ke Kas Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Dalam hal pembelian gabah, harga yang diberlakukan minimal sama dengan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) dan mengutamakan gabah dari anggota di wilayah kerja
kelompok tani setempat.
10. Setiap kelompok diwajibkan menggunakan/menempelkan papan nama sebagai identitas
kegiatn LDPM dengan ukuran 50 cm x 70 cm menggunakan bahan sesuai kondisi setempat.
Biaya pembuatan papan nama gudang LDPM
pembangunan/renovasi gudang.

merupakan satu kesatuan dari

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM antara lain
melakukan pemberdayaan Kelompok secara partisipatif dengan anggotanya agar mereka
mampu: (a) menemukenali permasalahan yang dihadapi pada saat menghadapi paceklik, dan
(b) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah dan mufakat terhadap
upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan
pokok di tingkat kelompok melalui pembelian, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran dan
perdagangan pangan pokok secara berkelanjutan.
Melalui pemberdayaan kelompok, mereka mampu : (a) meningkatkan kerjasama
pengurus kelompok dengan seksi dan anggotanya, (b) menghimpun dan mengembangkan dana
yang dikelola kelompok secara transparan dengan aturan dan sangsi yang dirumuskan dan
ditetapkan sendiri secara musyawarah dan mufakat oleh anggota, dan (c) meningkatkan
keterampilan dalam hal: adminsitrasi, pembukuan, pemantauan secara partisipatif, pengawasan
internal, kemitraan dan bernegoisasi dengan pihak lain untuk meningkatkan volume transaksi
perdagangan komoditi.
Strategi yang dilaksanakan antara lain : (a) memberikan dukungan kepada kelompok
untuk

memperkuat

kemampuannya

mengelola

pembelian,

penyaluran,

penagihan,

penyimpanan dan perdagangan gabah/beras atau komoiti lain dengan anggota maupun dengan
mitra kerja di luar secara mandiri dan berkelanjutan sehingga tercapai terwujud ketahanan
pangan keluarga; dan (b) memberikan dukungan kepada kelompok dan seksinya dalam
mengelola asset LDPM untuk meningkatkan nilai tambah komoditi dan keuntungan usaha bagi
kelompok serta stabilisasi pasokan dan harga pangan staraegis.
Sasaran pelaksanaan Penguatan LDPM Tahun 2018 yang tahap penumbuhan
sebanyak 46 (empat puluh enam) LDPM, yaitu dalam bentuk kelembagaan Kelompoktani yang
sudah definitif dalam Peraturan Gubernur. Kelompok ini merupakan luncuran kegiatan Tahun
2015 yang pada waktu itu tidak cair karena kebijakan harus berbadan hukum.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pesiapan kegiatan Penguatan LDPM adalah
sebaga berikut :
1) Lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gudang jelas keberadaan dan status
Pembangunan/Renovasi Gudang harus jelas merupakan aset atau dikuasai oleh kelompok
LDPM. Jika hibah perlu dibuktikan keterangan hibah dan jika dipinjami pihak lain juga
perlu surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa. Luas lahan minimal 24 meter
persegi dengan ukuran panjang lebar tergantung ketersediaan lahan.
2) Jika kelompok sudah memiliki aset gudang, dipastikan tidak bersatu dengan bangunan
rumah tinggal. Diperjelas aset tersebut merupakan milik kelompok baik milik penuh atau

dipinjamkan kepada kelompok oleh perorangan maupun desa perlu dibuktikan surat
keterangan atau keterangan lainnya.
3) Disiapkan gambar atau desain lengkap bentuk gudang yang akan dibangun atau gudang
yang akan direnovasi, termasuk perincian material dan harga yang dibutuhkan.
4) Gambar atau desain gudang dapat dibuat sendiri oleh kelompok atau oleh pihak lain yang
memiliki keahlian mendesain bangunan tanpa ada pos biaya.
5) Kelompok melakukan rapat untuk membahas pelaksanaan pembangunan gudang dengan
melibatkan pengurus, anggota, unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat dan penyuluh
pertanian lapangan setempat.
6) Menyiapkan persyaratan administrasi pencairan dana hibah. Dalam hal rekening bank
diupayakan aktif sehingga pada saat transfer dana tidak terjadi permasalahan.
Dalam hal pembangunan atau renovasi gudang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan membangun dan atau merenovasi gudang dilaksanakan secara swadaya
kelompok bersama anggota. Tidak disediakan dana dari hibah untuk membayar jasa tenaga
kerja.
2) Jika kelompok memiliki dana swadaya, luasan dan kualitas gudang diperbolehkan ditambah
agar kapasitas simpan barang lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan dana hibah.
Prinsip dasar yang harus dipegang kelompok adalah untuk dana membangun da atau
merenovasi gudang maksimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika ada sisa
digunakan untuk menambah modal pembelian gabah/beras/jagung.
3) Membuat papan nama untuk identitas LDPM di lapangan. Bahan yang digunakan dapat
berasal dari seng/besi, papan kayu atau terbuat dari backdrof. Ukuran papan nama 50 x 70
cm.
4) Mencatat semua material yang digunakan dalam Buku Pembangunan atau Renovasi Gudang
yang dibuktikan nota pembelian dari toko bangunan.
5) Mendokumentasi seluruh proses pembangunan/Renovasi gudang dalam bentuk foto atau
video.
6) Membuat laporan singkat tentang pembangunan/renovasi gudang dalam bentuk tulisan dan
diketik dengan sistematika laporan berisikan pendahuluan, tujuan, pelaksanaan
pembangunan dan penutup. Dibagian bawah dibubuhi tandatangan ketua kelompok. Di
bagian belakang laporan dilampirkan dokumentasi foto-foto proses pembangunan. Laporan
ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat c.q.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan alamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 358

Bandung dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Lembaga yang menangani ketahanan
pangan kabupaten/kota.
Setelah pembangunan/renovasi gudang selesai kelompok melakukan pembelian
gabah atau komoditi pangan lainnya sesuai RUK. Dalam hal pembelian gabah/beras/jagung,
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pembelian Gabah/beras/jagung dilaksanakan pada saat panen raya, diutamakan diwilayah
kelompok LDPM. Jika harga gabah di wilayah kelompok ldpm di bawah HPP maka
kelompok harus membeli gabah tersebut minimal sesuai dengan HPP.
b. Gabah/beras/jagung yang dibeli disimpan terpisah dengan Gabah/Beras/Jagung untuk
tujuan cadangan pangan. Hal ini dilakukan untuk tujuan memudahkan mengawasi,
memonitor dan mencatat barang yang ada di gudang. Yang pertama untuk tujuan bisnis atau
usaha dan kedua untuk tujuan sosial.
c. Kelompok perlu memahami pengetahuan tentang spesifikasi dan kualitas komoditi, seperti
: kadar air, kadar gabah hampa, rendemen, derajat sosoh, kadar menir. Selain itu juga harus
memehami mengukur spek tersebut baik menggunakan alat manual maupun alat
berteknologi tinggi.
d. Pembelian komoditi dilakukan secara tunai dihindari sistem ijon (beli di sawah) atau dana
dipinjamkan kepada pihak luar. Prinsip di lapangan adalah ada barang langsung bayar, serah
barang serah bayar. Seluruh pembelian dibuktikan dengan adanya nota atau kuitansi dan
dicatat dalam buku pembelian komoditi yang ditulis secara berurutan sesuai periode
transaksi pembelian.
e. Agar kelompok mendapatkan kepastian tentang barang berupa gabah/beras/jagung yang
akan dibeli, kelompok perlu menjalin perjanjian kerjasama dengan anggota dalam satu
kelompok atau dengan anggota dari kelompok lainnya. Contoh MoU bisa dilihat dalam
lampiran.
Untuk menjaga kualitas komoditi gabah/beras/jagung, perlu adanya perlakuan
terhadap komoditi yang dibeli kelompok. Perlakuan pengolahan komoditi adalah sebagai
berikut :
1) Jika kelompok membeli gabah kering panen (GKP), perlu perlakuan dijemur dengan sinar
matahari penuh selama 3 (tiga) hari agar diperoleh gabah dengan kadar air 15 – 17 %. Dalam
hal seperti ini kelompok harus memiliki lantai jemur yang cukup atau jika memungkinkan
memiliki mesin pengering (dryer).
2) Jika sudah kering, gabah dapat langsung dijual atau digiling menjadi beras dengan kualitas
premium.

3) Jika kelompok membeli gabah kering giling (GKG), perlu diperhatikan kualitas gabah dan
jika sudah memenuhi persyaratan langsung digiling dengan menggunakan mesin yang baik.
4) Mutu mesin giling perlu dikonsultasikan dengan tenaga ahli atau pemilik RMU yang sudah
berpengalaman dalam mengelola penggilingan padi.
5) Ketika sudah menjadi beras, maka langkah berikutnya adalah melakukan sortasi untuk
memilah beras kepala dan beras pecah dan langkah terakhir adalah pengemasan.
6) Pengemasan dilakukan untuk memilah jenis beras berdasarkan grade (premium dan
medium). Selain itu juga untuk menentukan pasar yang akan menjadi target penjualan beras.
7) Alat kemasan adalah plastik yang berwarna cerah dan tidak mudah robek atau rusak.
Kemasan bervariasi ukuannya bisa 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg atau 10 Kg. Perlu alat atau seller yang
sederhana tetapi hasilnya bagus.
8) Jika yang dikelola adalah komoditi jagung, maka jagung yang dibeli adalah dalam bentuk
jagung pipilan kering, atau juga dalam bentuk tongkolan yang sudah kering simpan. Jagung
pipilan bisa dijual dalam bentuk pipilan kering atau diolah menjadi beras jagung. Jika dalam
bentuk tongkol, perlu dipipil dan langsung dijual.

Tabel 40. Klasifikasi Kelas Mutu Beras

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, 2018
Sejak awal LDPM sudah mempunyai rancangan desain LABEL dan Metek Dagang
yang jelas dan ke depan dapat dipatenkan. Seperti Label Beras Slip Kepala dengan spek kadar
menir 0%, sosoh sebesar 99 %, kadar patah 0%, benih F1 dan seterusnya. Merupakan beras
organik bebas dari racun kimia. Antara label dengan isi harus sama, dilarang menipu
konsumen. Kemudian merek dagang juga harus resmi terdaftar pada dinas terkait yaitu Dinas
Perdagangan setempat dan telah melalui uji mutu yang resmi.

Pembukuan merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan suatu usaha.
Pencatatan sebuah proses kegiatan atau usaha yang kontinyu dan obyektif, akan sangat
membantu mengetahui secara pasti tingkat keberhasilan usaha. Catatan lengkap harian,
mingguan, bulanan dan tahunan yang dibukukan secara berurutan menjadi gambaran yang pasti
sejauhmana usaha berhasil atau tidak berhasil. Adanya gambaran tersebut, seorang ketua
kelompok LDPM dapat mengambil langkah berikutnya yang tepat dan terukur dengan resiko
kegagalan yang minimal.
Cadangan pangan penting disediakan oleh LDPM dalam rangka menyediakan pangan
pokok untuk para anggota LDPM atau masyarakat di sekitar LDPM, jika menghadapi
kekurangan pangan atau mengalami Cadangan pangan merupakan persediaan pangan yang
dikelola oleh LDPM. kesulitan memperoleh pangan.
Dana hibah yang diperuntukan pengembangan cadangan pangan maksimal sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah gabah/beras atau komoditi pangan pokok lainnya
dibeli, kemudian disimpan dalam gudang yang disimpan terpisah dari gabah/beras untuk
perdagangan. Cara pemanfaatan cadangan pangan adalah sebagai berikut :
o

Pertama pengurus melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota kelompok tentang adanya
cadangan pangan. Anggota diperbolehkan meminjam cadangan pangan sesuai aturan yang
diterbitkan kelompok.

o

Jumlah atau volume peminjaman cadangan pangan dibatasi per anggota sebesar X
kilogram, misal 100 kilogram. Pinjaman tersebut paling lama selama 4 (empat) bulan atau
satu periode musim tanaman padi. Pinjaman dalam bentuk natura barang berupa
gabah/beras atau jagung dan nantinya harus dikembalikan juga dalam bentuk
gabah/beras/jagung. Jangan diuangkan karena akan menyulitkan dalam pencatatan
perkembangan cadangan pangan.

o

Pengurus perlu menetapkan besarnya jasa pinjaman cadangan pangan melalui
musyawarah.

o

Apabila aset cadangan pangan dikhawatirkan mengalami kerusakan kualitas, pengurus
kelompok dapat mengambil tindakan antara lain, menjual gabah/beras/jagung atau
mengolah lebih lanjut. Sebelum dijual dilakukan penaksiran harga dan dibuatkan Berita
Acara penaksiran harga. Setelah dijual kemudian pengurus LDPM segera membeli
gabah/beras/jagung baru dengan bukti nota dan kwitansi pembelian. Selanjutnya
dipinjamkan ke anggota dan seterusnya tidak boleh habis harus disisakan dalam bentuk
iron stock sekitar 10 %.
Agar LDPM dikenal masyarakat, pengurus berkewajiban membuat papan nama atau

plang LDPM dengan ukuran 50 x 70 cm yang terbuat dari backdrof dicetak atau terbuat dari
papan kayu dicat. Desain papan nama LDPM sebagai berikut:

Gambar 34. Contoh Plang LDPM
Aspek penting dalam penguatan organisasi adalah status kelompok LDPM yaitu
bahwa kelompoktani LDPM harus dikukuhkan oleh yang berwenang minimal oleh Kepala
Desa dan sudah eksis di lapangan, bukan kelompok yang dibentuk mendadak atau jadi-jadian.
Kelompok yang kuat dan mantap akan menghasilkan buah kegiatan yang dipercaya, produktif
dan berkelanjutan.
Kelompok Tani yang pada awal ditumbuhkan sebagai lembaga wahana belajar dan
wahana berproduksi atau berbudidaya, sekarang melalui Penguatan LDPM kelompok tani
tersebut berubah orientasi menjadi lembaga yang melakukan transaksi bisnis perdagangan. Jadi
visi kelompok sudah berubah yaitu bagaimana mengelola dana hibah untuk penguatan
permodalan dalam upaya meningkatkan trnsaksi jual beli komoditi pangan strategis. Untuk hal
itu, dibutuhkan ketua dan pengurus yang mampu mengurusi usaha atau bisnis pangan.
Bantuan permodalan LDPM, merupakan sarana penguat kelembagaan dari
kelompoktani menjadi lembaga yang melakukan aktivitas distribusi pangan strategis dalam
cakupan wilayah kelompok. Dari sisi ini, keluhan kelompoktani yang selalu beralasan
lemahnya akses permodalan, rendahnya sumberdaya manusia pengurus dan kesulitan akses
pasar, harus disudahi karena ketika menjadi LDPM semua aspek kelemahan berubah menjadi
aspek peluang yang jika digarap dengan baik menjadi potensi keberhasilan yang besar bagi
LDPM.
Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dapat menggunakan
dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, dan bantuan

lain yang tidak mengikat. Dana belanja hibah uang untuk Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Jawa Barat.
Dana Hibah Daerah yang dimaksud yaitu pemberian bantuan berupa uang dari
pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat pengelola lembaga distribusi pangan yang
sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Bejanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dana Hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan ditransfer dari Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada rekening kelompok pengusul dengan ketentuan
uang tersebut digunakan untuk membangun/merenovasi gudang/lumbung, pembelian gabah
sebagai cadangan pangan dan pembelian/penjualan/pengolahan gabah/beras dalam rangka
stabilisasi harga gabah/beras, dengan besarnya dana hibah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) setiap penerima hibah.
Pembinaan terhadap kelompok pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan
secara berkelanjutan oleh provinsi dan kabupaten/kota agar kelompok yang sudah difasilitasi
melalui dana hibah dapat berkembang. Sementara itu pemerintah kabupaten/kota, terutama
Dinas/Lembaga yang menangani ketahanan pangan dapat mengalokasikan pendanaan
pendampingan melalui APBD II dan mengintegrasikan kegiatan ini dengan kegiatan lain yang
ada dimasing-masing OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas UMKM dan Dinas
Perdagangan.
Pengendalian kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)
dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat serta wajib menerapkan atau menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Hal ini sejalan dengan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menjelaskan bahwa pimpinan SKPD wajib
melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap
pelaksanaan kegiatan khususnya dalam empat hal, yaitu: (i) tercapainya efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara; (ii) Keandalan pelaporan
keuangan; (iii) Pengamanan aset Negara; dan (iv) Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM perlu diantisipasi kemungkinan
adanya resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut,
provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan penilaian resiko melalui beberapa tahap, antara
lain:
a) Menetapkan tujuan pelaksanaan Penguatan-LDPM dengan cara memuat pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
b) Menetapkan tujuan pada tingkatan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM berdasarkan
pada tujuan dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa
Barat Provinsi Jawa Barat.
c) Melakukan identifikasi risiko pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pemantauan
terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM antara lain :
i. Mengenali risiko dari faktor eksternal antara lain:
 terjadinya pergantian Aparat di Dinas/unit kerja ketahanan pangan di
kabupaten/kota, dan SDM yang menangani kegiatan Penguatan-LDPM.
 kemampuan aparat provinsi yang akan melakukan evaluasi dan verifikasi kelompok
tani.
 Kemampuan aparat Kabupaten/Kota dalam pembinaan kelompok tani.
 Kemampuan pengurus Kelompok antara lain dalam membuat RUK,
mengembangkan agribisnis padi, mengembangkan cadangan pangan, membuat
pembukuan keuangan dan pelaporan.
ii. Mengenali faktor internal dalam hal kesiapan provinsi dan kabupaten/kota mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM
antara lain :
 Persiapan: membuat juklak, menetapkan tim evaluasi dan verifikasi, sosialisasi
kegiatan.
 Pelaksanaan: penetapan kelompok tani, proses pengusulan pencairan dana
 Pemantauan dan evaluasi pelaksaan kegiatan.
 Melakukan analisa resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan
mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan
antara lain:
a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap Kelompok dan aparat kabupaten/Kota yang akan
melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
Penguatan-LDPM di daerah.
b. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di kabupaten/kota.
c. pengendalian dana belanja hibah yang akan menjadi aset Kelompok tani
d. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja dalam capaian pelaksanaan
kegiatan Penguatan-LDPM.
e. pencataan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan
(pencairan dana belanja hibah, penggunaan dana belanja hibah yang tidak sesuai dengan
Juklak dan RUK yang disusun oleh Kelompok),
f. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting, dan lain-lain.
Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah
sistem pengendalian intern yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi
dan unit kerja ketahanan pangan kab/kota telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan
apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung akan memberikan
pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.
Evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelompom LDPM,
Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi. Evaluasi kegiatan LDPM ditulis dalam bentuk analisis
dengan sistematika penulisan adalah : Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Keragaan
Kegiatan, Permasalahan dan upaya Pemecahan, Kesimpulan dan Rekomendasi. Evaluasi
dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan Desember tahun berjalan.
5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Suatu makanan memenuhi selera atau tidak bukan hanya ditentukan oleh fisik pangan,
akan tetapi karena pengaruh sosial budaya. Faktor penting dalam pemilihan pangan adalah
flavor yang meliputi bau, tekstur, dan suhu. Penampilan yang meliputi warna dan bentuk juga
akan mempengaruhi sikap terhadap pangan. Selain pengaruh reaksi indera terhadap pemilihan
pangan (warna atau bentuk), kesukaan pribadi semakin terpengaruh oleh pendekatan melalui

media radio, televisi, pamflet, iklan dan bentuk media masa lain (Suhardjo 1989).
Menurut Elizabeth dan Sanjur (1981) yang diacu dalam Suhardjo (1989), ada tiga
faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu karakteristik individu, karakteristik
pangan, dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin,
pendidikan, pendapatan, pengetahuan gizi, keterampilan memasak dan kesehatan. Sementara
itu karakteristik pangan seperti rasa, rupa, tekstur, harga, tipe makanan, bentuk, bumbu dan
kombinasi makanan. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi preferensi konsumsi panga
adalah musim, pekerjaan, mobilitas, perpindahan penduduk dan tingkat sosial pada
masyarakat. Menurut Suryana (tanpa tahun), penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: (a) faktor yang bersifat internal (individual),
seperti pendapatan, preferensi, keyakinan (budaya dan religi), serta pengetahuan gizi, maupun
(b) faktor eksternal seperti faktor agro-ekologi, produksi, ketersediaan dan distribusi,
anekaragam pangan, serta promosi/iklan.
Konsumsi pangan adalah informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang
dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang (keluarga atau rumah tangga) pada waktu
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa telaahan terhadap konsumsi pangan dapat ditinjau dari
aspek jenis pangan yang dikonsumsi dan jumlah pangan yang dikonsumsi. Susunan jenis
pangan yang dapat dikonsumsi berdasarkan kriteria tertentu disebut pola konsumsi pangan
(Martianto 1992). Pola konsumsi pangan adalah jenis dan frekuensi beragam pangan yang biasa
dikonsumsi, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam
di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang (Suhardjo 1996). Sanjur (1982)
menyatakan jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap pola
konsumsi pangan. Pola konsumsi masyarakat dapat menggambarkan alokasi dan komposisi
atau bentuk konsumsi yang berlaku secara umum pada anggota masyarakat. Konsumsi dapat
diartikan sebagai kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan saat ini guna
meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, alokasi konsumsi sangat tergantung pada
definisi dan persepsi masyarakat mengenai kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi.
FAO-RAPA (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai “komposisi
kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi
lainnya”. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi
keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik
dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan
pangan, ekonomi, budaya dan agama. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor
pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin

beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).
PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat
konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan
evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Dalam PPH, pangan dikelompokkan
menjadi sembilan kelompok pangan, yaitu kelompok: (a) padi-padian, (b) umbi-umbian, (c)
pangan hewani, (d) minyak dan lemak, (e) buah dan biji berminyak, (f) kacang-kacangan, (g)
gula, (h) sayuran dan buah-buahan, (i) lain-lain. Setiap kelompok pangan diberi bobot, kriteria
dan besarnya bobot dapat dilihat seperti Tabel 41 berikut:
Tabel 41. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

Dalam konsep PPH, setiap kelompok pangan dalam bentuk energi mempunyai
pembobot yang berbeda tergantung dari peranan pangan dari masing-masing kelompok
terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai contoh pembobot pada kelompok
padi-padian, umbi-umbian dan gula hanya sebesar 0,5 karena pangan tersebut hanya sebagai
sumber energi untuk pertumbuhan manusia. Sebaliknya pembobot 2 (dua) untuk pangan
hewani dan kacang-kacangan, yang merupakan sumber protein, berfungsi sebagai
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk sayur dan buah-buahan sebagai sumber
mineral dan vitamin, serat dan lain-lain yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan
dan kesehatan manusia diberi pembobot 5 (lima). Dengan mengkalikan proporsi energi dengan
masing-masing pembobotnya, maka dalam konsep PPH akan diperoleh skor sebesar 100.
Dalam arti diversifikasi konsumsi pangan sesuai dengan PPH yang sempurna harus mempunyai
skor PPH sebesar 100.
Gambar 35. Pembobotan Pada Kelompok Pangan

Pada dasarnya konsumsi makanan masyarakat sehari-hari memadai jika memenuhi
dua kecukupan yaitu kecukupan energi dan protein. Kebutuhan energi umumnya diperoleh dari
konsumsi makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, sedangkan sebagian besar kebutuhan
protein diperoleh dari konsumsi makanan yang berasal dari hewani seperti daging, ikan, telur
dan susu. Oleh karena itu, data tentang kuantitas konsumsi penduduk dapat digunakan untuk
memantau apakah kesejahteraan penduduk diukur dengan konsumsi pangan meningkat atau
tidak (BPS, 2010).
Program diversifikasi pangan sebetulnya sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an,
dimana pemerintah telah menyadari pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut, Ariani (2012)
melakukan kompilasi program-program terkait langsung dan tidak langsung dengan usaha
penganekaragaman/diversifikasi pangan terutama untuk diversifikasi konsumsi pangan (Tabel
42). Pemerintah mulai menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras seperti
anjuran untuk mengkombinasikan beras dengan jagung, sehingga pernah populer istilah”berasjagung”. Ada dua arti dari istilah itu, yaitu: (a) campuran beras dengan jagung, dan (b)
penggantian konsumsi beras pada waktu-waktu tertentu dengan jagung. Kebijakan ini
ditempuh sebagai reaksi terhadap krisis pangan yang terjadi saat itu (Rahardjo, 1993). Pada

tahun 1974, secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan
melalui Instruksi Presiden (INPRES) No, 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan
Rakyat (UPMMR). Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan
jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik secara kualitas maupun
kuantitas sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
Kemudian program tersebut mengalami kevakuman, baru tahun 1991 muncul
program diversifikai konsumsi pangan. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian
dengan nama Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG), yang dalam pelaksanaannya
dalam bentuk program pemanfaatan lahan pekarangan. Program DPG bertujuan untuk: (a)
mendorong meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, dan (b) mendorong
meningkatnya kesadaran masyarakat terutama di pedesaan untuk mengkonsumsi pangan yang
beranekaragam dan bermutu gizi seimbang. Pada tahun 2009, keluar Peraturan Presiden
(Perpres) No. 22 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal. Tujuan kebijakan ini adalah menfasilitasi dan mendorong terwujudnya
pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor
PPH 95 pada tahun 2015.
Tabel 42. Perkembangan Kebijakan/Program/Kegiatan
Diversifikasi Konsumsi Pangan

Untuk kondisi di Provinsi Jawa Barat, telah ada regulasi melalui Peraturan Gubernur
(Pergub) No. 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumberdaya Lokal. Dasar pertimbangan pembentukan Pergub No. 60/2010 tersebut
yaitu dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar
pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan
pelestarian sumberdaya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi,
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, serta
memperhatikan kondisi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di
Jawa Barat masih belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola
pangan harapan, serta dalam rangka mendorong peran pangan lokal untuk mendukung
penganekaragaman konsumsi pangan.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran. Maksud
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, yaitu untuk
mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
Adapun tujuan dari percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal adalah :
a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan
peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbiumbian.
b. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang
beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
c. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi
peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap
komoditas umbian-umbian.
d. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi PPH regional kepada pemangku kepentingan agar
upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk Jawa Barat dapat tercapai.
Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan
bisnis dan industri pangan lokal.
Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan difokuskan pada :
a. advokasi,

yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran (awareness) kepada aparat dan masyarakat
untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan
masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal;
d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur
pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan
Kader-kader PKK tingkat desa dalam pembinaan Tim Penggerak PKK Provinsi dan
Kabupaten/Kota, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan
wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi,
berimbang, aman, dan halal;
f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk
memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal
serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada
pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan
aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai
telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada kegiatan
sebagai berikut:
a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk
pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan
siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
c. peranserta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan
lokal; dan
d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis
sumberdaya lokal.
Tujuan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut :
(1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui
penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi pangan
masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan (3)
meningkatkan keamanan pangan segar.
Adapun Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (1) meningkatnya keragaman
konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) meningkatnya konsumsi pangan
masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG); dan (3) tercapainya keamanan pangan
segar.

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan
kegiatan di tahun 2018 melalui kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Keamanan Pangan Segar. Arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:
1) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi
pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan dan
kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain
terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis
sumberdaya khas daerah, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan
budaya, serta mampu menggerakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM);
4) Peningkatan partisipasi industri yang mengolah bahan pangan khas daerah yang terjangkau
oleh masyarakat;
5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan
pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya
khas daerah;
6) Peningkatan keamanan pangan segar.
Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2018 pada
masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional :
a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal
b. Rasio konsumsi pangan lokal terhadap total konsumsi ideal (umbi-umbian, jagung, sagu,
serealia lainnya)
c. Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal
2. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, jumlah kasus pangan segar
strategis nasional yang membahayakan manusia (Pangan Segar Asal Tumbuhan – PSAT).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut di atas, dan sesuai dengan tujuan
penelitian pada tahun ke satu (2018), akhirnya peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut
:
1. Tersusun Model Integrasi Sistem Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, yang
adaptasi penerapannya dilakukan di Provinsi Jawa Barat, secara diagramatis sebagai
berikut:

Penjelasan Gambar :
a. Kondisi saat ini (existing condition) penerapan sistem pangan di Indonesia, terdapat 2
(dua) sistem pangan berhadap-hadapan, berbeda visi dan misinya, berbeda
kepentingannya, yaitu antara Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Kedaulatan Pangan;
b. Sistem Ketahanan Pangan berciri: a) Pertanian Industri; b) Perdagangan Bebas; c)
Sistem WTO (Pasar); d) Semua Orang Memiliki Akses Terhadap Pangan Yang Cukup;
e) Pemerintah Tidak Intervensi Terhadap Pasar Pangan;
c. Sistem Kedaulatan Pangan berciri: a) Hak Bangsa Atas Pangan; b) Mengusung Pasar
Lokal; c) Menentukan Sendiri Sistem Pangan Yang Paling Cocok Untuk Indonesia; d)
Organisasi Inti : Gerakan Sosial Demokratis; e) Pemberdayaan Petani;
d. Untuk mengintegrasikan antara Sistem Ketahanan Pangan dan Sistem Kedaulatan
Pangan diperlukan ketegasan dan keberanian Pemerintah Indonesia melakukan Public
Policy Indonesia Untuk Pangan;

e. Public Policy Indonesia merupakan bentuk intervensi Pemerintah melalui instrumen
Lembaga Ketertiban Umum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional (HPI),
terkait obyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak (kepentingan nasional
Indonesia), dalam rangka menjaga wibawa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
nasional Indonesia yang relevan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia;
f. Sasaran Public Policy Indonesia Untuk Pangan dapat meliputi: a) Kemandirian Sistem
Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Cadangan Pangan; b) Keanekaragaman Konsumsi
Pangan Masyarakat Indonesia; c) Kedaulatan Petani Atas Benih Dan Teknologi
Pangan; d) Pemberdayaan Partisipasi Petani Dalam Merumuskan Kebijakan Sektor
Pangan; e) Pendekatan HAM Untuk Pangan; f) Intervensi Proporsional Pemerintah
Terhadap Tekanan Pasar Pangan Global (Impor-Ekspor Pangan); g) Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan Sektor Pangan;
g. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Public Policy
Indonesia Untuk Pangan diyakini dapat melahirkan Sistem Pangan Berciri Indonesia
(SPBI) yang sejalan dengan Sistem Kedaulatan Pangan;
h. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi penerapan Sistem Pangan
Berciri Indonesia (SPBI) diyakini dapat mengantarkan Indonesia pada pencapaian
Swasembada Pangan Berkelanjutan.

2. Sistem Pangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat masih
menerapkan Sistem Ketahanan Pangan, namun demikian sedang ada upaya mengadaptasi
penerapan Sistem Kemandirian Pangan sebagai sasaran antara menuju Kedaulatan Pangan,
melalui beberapa program unggulan diantaranya sebagai berikut:
a. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (PKMP);
b. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);
c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
d. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan
e. Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, akhirnya peneliti mengajukan beberapa saran
sebagai berikut :

1. Pemerintah (Pusat dan Daerah) diharapkan dapat menerapkan Model Integrasi Sistem
Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan yang dihasilkan dari penelitian ini, melalui
penggunaan instrumen Public Policy Untuk Pangan dengan menerapkan model Sistem
Pangan Indonesia (SPI), sebagai bentuk keberpihakan yang sungguh-sungguh untuk
mewujudkan kesejahteraan petani;
2. Pemerintah (Pusat dan Daerah) diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program
Kemandirian Pangan dengan cara: a) meningkatkan secara signifikan dukungan anggaran
untuk efektivitas masing-masing Program Kemandirian Pangan; b) menjadikan Program
Kemandirian Pangan sebagai program berkelanjutan (tidak insidental) hingga benar-benar
terwujud setiap tujuan yang telah ditetapkan dari masing-masing Program Kemandirian
Pangan tersebut.
D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Luaran yang dijanjikan dari penelitian ini yaitu berupa Artikel dimuat pada Jurnal
Internasional. Luaran yang dijanjikan tersebut telah diterbitkan pada Jurnal Internasiona.
Judul artikel: Integration Model of Food Security System and Food Sovereignty System in
Indonesia. Artikel tersebut dimuat pada Journal of Advanced Research in Dynamical and
Control Systems (JARDCS), Vol. 11, 05-Special Issue, 2019. Artikel tersebut, selengkapnya
sebagaimana terlampir. Alamat redaksi Jurnal Internasional tersebut, yaitu: 67321, Mackay
Street, Deerfield Beach, Kansas City, USA. Alamat URL:
http://www.jardcs.org/contact.php . Penerbit: Institute of Advanced Scientific Research.
Lembaga Pengindeks: SJR, SIR. Impact Factor (IF)/SJR Jurnal: Nilai IF/SJR, Journals can
be grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (313 specific subject
categories) or by country. Citation data is drawn from over 34,100 titles from more than
5,000 international publishers and country performance metrics from 239 countries
worldwide. Lembaga Pengindeks: Scimago Journal & Country Rank (SJR), Scimago
Institutions Rankings (SIR). URL (IF)/SJR: https://www.scimagojr.com/. H-Index Jurnal:
Nilai H-Index = 8.
Luaran lainnya, kondisi saat ini berupa draf Buku Ajar berjudul: Hukum Pangan Indonesia.
Draf Buku Ajar tersebut sedang diupayakan untuk dapat diterbitkan

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada
bagian isian mitra

Peran Mitra (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat) dalam penelitian
ini yaitu memberikan Data dan Informasi yang diperlukan oleh Peneliti untuk dapat sampai
pada tujuan penelitian. Peneliti merasakan bahwa peran Mitra tersebut sangat besar, sangat
baik, sangat berharga, dan sangat membantu, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan
dengan baik.
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak ada kendala yang berarti, kecuali hanya yang terkait dengan
publikasi hasil penelitian pada jurnal (internasional dan nasional) masih dirasakan sangat sulit.
G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Luaran wajib sudah tercapai, berupa artikel dimuat pada Jurnal Internasional;
Luaran tambahan, berupa penerbitan Buku Ajar, sebagai rencana tindak lanjut penelitian.
H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
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