


(Undang-undangno.18 tahun2012 tentangPangan)

“Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianyapangan yang cukup,baik jumlahmaupun mutunya,aman, beragam,bergizi,merata,

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,

untuk dapat hidupsehat,aktif,dan produktifsecaraberkelanjutan”



(Undang-undangno.18 tahun2012 tentangPangan)

Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang

beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan

kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam,manusia, social, ekonomi, dan

kearifan local secarabermartabat



Upaya memperkuat ketahanan pangan adalah landasan utama untuk

mewujudkan ketahan Regional maupun Nasional dibidang ekonomi,social,politi dan

pertahanan nasional.

Negara yang dimasa depan akan memiliki kekuatan yang Tangguh apabila

memiliki kemandirian dan ketahanan dalam dua bidang yaitu :

Pangan dan energi. Karena itu tidak berlebihan apabila masalah pangan adalah menjadi

dasar bagi hidup matinya sebuah Negara.

Wujud ketahanan pangan adalah produk dari adanya sinergi antara kelembagaan

yang mengurus pangan dengan sektor produksi pangan ketersediaannya,distribusi

nya,aksesibilitas nya dan kemampuan daya beli masyarakat nya.



Ketahanan pangan harus di artikan pula sebagai kondisi apabila setiap

orang,setiap saat memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang

cukup, aman,sehat dan dan bergizi (KTT Panagan Dunia 1996)

Oleh karena itu ketahanan pangan harus diukur oleh tingkat ketersediaan pangan

di setiap wilayah dan daerah yang di butuhkan oleh setiap rumah tangga, baik kuantitas

maupun kualitas nya.

Ketahanan pangan di setiapa daerah akan menghasilkan kondisi masyarakat yang

memiliki daya tahan yang tinggi sehingga tidak tergantung kepada pihak luar,dan tidak

dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dunia. Demikian juga,Kondisi neraca transaksi berjalan

perdagangan nasional akan semakin kuat karena adanya ketahanan pangan yang akan

mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar yang bisa mengikis devisa Negara.



Salah satu Prasyarat untuk bisa menghasilkan ketahan pangan harus dimulai dari

kehadiran pemerintah dari semua tingkatan sebagai yang memiliki fungsi regulasi,fungsi

stmulasi dan fungsi fasilitasi

Dalam hal ini fungsi kelembagaan juga harus bertugas untuk melaksanakan

tatakelola penyediaan pangan dari mulai proses produksi, ketercukupannya, dan

penyalurannya di semua tempat dan setiap waktu



Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atur

pembagian urusan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib

dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berhubungan dengan

pelayanan dan urusan wajib yang tidak terkait dengan urusan pelayanan dasar

Mengingat urusan pangan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah,

maka urusan pangan harus di tangani oleh fungsi inti. Dinas adalah merupakan institusi yang melaksanakan

urusan wajib di bidang pangan. Pemerintah Daerah harus bisa menetapkan prioritas yang berhubungan

dengan urusan pangan dengan memastikan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. produksi pangan di daerah

2. Ketersediaan pangan yang cukup, bermutu,aman dan bergizi

3. Memastikan distribusi pangan sampai ketingkat rumah tangga

4. Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat.



Urusan pangan adalah urusan yang mendasar yang berhubungan dengan ketahanan

social,ekonomi dan keamanan Negara, Negara bisa kuat apabila memiliki ketahanan pangan

yang kuat .

Dari sisi kepentingan hak-hak dasar manusia maka pangan adalah merupakan hak

dasar sebagai prasyarat untuk untuk terwujudnya hak asasi manusia.

Fungsi pemerintah dalam urusan ketahanan pangan harus di 

tekankan kepada fungsi-fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi regulator

2) Fungsi stimulator

3) Fungsi fasilitator

(Kegiatan-kegiatan akan semakin terwujud apabila ketiga fungsi ini dilaksanakan di setiap
Pemerintah Daerah)



Kegiatan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan sektor pertanian

dan pangan melalui swasembada pangan harus diwujudkan melalui produksi padi,

kedelai, dan jagung dan produk diversfikasi local seperti (Sorgum, hanjeli, Kacang koro dll)

Disadari bahwa mewujudkan swasembada pangan tersebut tidaklah

mudah, karena kompleksnya interaksi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan

pangan seperti jumlah penduduk yang terus meningkat dan peningkatan pendapatan

masyarakat yang memengaruhi pola konsumsi dengan faktor-faktor yang

memengaruhi suplai pangan seperti ketersediaan lahan, adopsi teknologi, dan

keragaman iklim.



1. Adanya alih fungsi lahan produktif setiap tahun yang diperkirakan 1-2 %

2. Laju pertumbuhan penduduk 1,3% yang itu akan berpengaruh terhadap penyediaan pangan

3. Tingkat produksifitas tenaga (SDM) sektor pertanian yang belum memadai

4. Akses terhadap permodalan baik dari perbankan dan non perbankan

5. Akses terhadap pasar yang belum bisa di jembatani oleh pemerintah

6. Penurunan kapasitas produksi pertanian

7. Penerapan teknologi tepat guna (TTG) 

Masalah-masalah ini tentu menjadi kewajiban fungsi inti pemerintah

untuk bisa menyelasikan nya.



Pertanian adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup,

termasuk tanaman dan hewan untuk kepentingan manusia. Pertanian juga diartikan sebagai

kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, seperti

padi, kedelai, jagung, dan lain-lain, terutama yang bersifat semusim. Dalam Perencanaan

Strategis Kementerian Pertanian, sasaran 2018-2021 antara lain:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai

2. Peningkatan diversifikasi pangan

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi

pasar ekspor dan substitusi impor



Produksi beras dalam 2 tahun terakhir menurun, Jan-Jun 2020

hanya mencapai 16,8 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton. Untuk menghindari

defisit beras tahun 2020, produksi Juli-Des minimal harus 13,2 juta ton.

Harga pangan 3 bulan terakhir cenderung tertekan karena daya

beli masyarakat menurun ditambah semakin terbatasnya akses konsumen ke

pangan (PSBB).

Harga jual hasil bumi petani juga tertekan, bahkan ada yang tidak

dapat terjual (diluar ekspektasi petani).Ini bisa mempengaruhi semangat petani

dalam melakukan usahataninya.

Dari sejumlah komoditas pangan strategis, hanya minyak goreng, ayam

dan telor yang konsisten surplus, beras dan jagung masih fifty-fifty, lalu kedelai,

daging sapi dan bawang putih masih perlu waktu panjang dan upaya luar biasa,

sedangkan bawang merah dan cabe lebih pada fluktuasi harga musiman.



▪ Memastikan kelancaran distribusi  

dengan mengoptimalkan

infrastruktur dan layanan logistik dari

sentra produksi hingga ke konsumen

▪ Memastikan petani tetap

berproduksi dengan menjamin

ketersediaan saprodi, akses  

pasar, permodalan dan asuransi

pertanian

▪ Menjamin ketersediaan, stabilitas

harga, dan serapan bahan pangan

pokok dengan memastikan  

kecukupan stok pangan (supply-

demand) di seluruh wilayah

Ketersediaan
Pangan

▪ Menjaga daya beli masyarakat  

melalui stimulus jaring pengaman

sosial dan insentif perpajakan & KUR

▪ Memastikan masyarakat  

mampu mengakses pasar

untuk memperoleh bahan  

pangan

▪ Memperkuat inisiatif pelaku  

pasar untuk memasarkan produk

secara daring dan menggunakan  

layanan hantaranKeterjangkauan
Pangan

▪ Optimalisasi pemanfaatan
pangan lokal

▪ Menjaga pemenuhan gizi masyarakat  
rentan melalui bantuan sosial  
sembako

▪ Penerapan protokol keamanan

pangan dan keamanan biologis

di sepanjang rantai pasokKeamanan dan
Kualitas Pangan pangan



▪ Menurut catatan global food security index 2018 Indonesia menempati urutan ke-65 dari 113 Negara di asean. 

▪ Menempati urutan ke-5 di asia pasifik urutan ke-12 dari 23 Negara





A. Neraca daging sapi di Indonesia dihitung dengan pendekatan antara konsumsi dan proyeksi produksi

nasional, Konsumsi per kapita total terdiri dari 2 komponen yaitu :

▪ konsumsi rumah tangga

▪ konsumsi non rumah tangga

Konsumsi/kapita/tahun



▪ Indonesia harus memenuhi kebutuhan daging dengan konsumsi 2,48 Kg/kapita/tahun

▪ Maka kita akan membutuhkan daging impor sebesar 266.000 Ton pertaun

▪ Karena produksi nasional hanya mampu 436.706 ton Per tahun Diperkirakan pada

tahun 2022 sejumlah sektor pangan tetap akan ditutupi oleh kebutuhan impor

Neraca proyeksi produksi dan konsumsi nasional.

Pada tahun 2020, konsumsi per kapita daging sapi total sebesar 2,31 kg/kapita/tahun,

dikalikan jumlah penduduk 269,60 juta orang, maka kebutuhan nasional sekitar 623,42 ribu

ton. Hasil perhitungan produksi daging tahun 2020 sebesar 422,53 ribu ton, terdiri dari yang

berasal dari sapi potong sebesar 402.22 ribu ton dan yang berasal dari sapi perah dan kerbau

20,31 ribu ton.

Selisih antara produksi daging dikurangi kebutuhan nasional maka tahun 2020 masih

ada defisit daging sapi sebesar 201,11 ribu ton

B.



• Mempercepat perpres no.86 tahun 2018 tentang reforma agraia yang belum berjalan sepenuh nya.

• Memperbaiki infrastruktur pengairan untuk pertanian dan perkebunan

• Mempermudah atau memfasilitasi akses para petani tehadap sektor perbankan dengan mudah dan cepat

• Melakukan intervensi terhadap tataniaga perdaganagan hasil pertanian dari produsen sampai pasar sehingga

tidak merugikan petani

• Menghambat adanya alih fungsi lahan produktif yang di gunakan untuk kepentingan sektor-sektor lain nya

• memanfaatkan lahan-lahan produktif yang sudah tidak di gunakan lagi di jawa barat melalui Kerjasama antara

Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan BUMN :

(PTPN VIII, Perhutani, dan PT Rajawali.)



▪ Mendorong masyarakat untuk menanam bahan baku alternatif tempe pengganti kedelai seperti

kacang koro

Exercise (INOVASI)Substitusi kedelai impor untuk bahan baku tempe.
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• Aneka kacang Koro (Benguk, Pedang, Ireng)

• Kacang tunggak (Vigna unguiculata)

• Kacang Gude

• Kacang babi (Vacia faba)

• Koro Ireng

• Dll dll
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Posisi Strategis Pengembangan Koro Pedang (KOWAS)



▪ Mendorong masyarakat untuk melakukan produksi pertanian di luar produksi padi untuk menutup

kebutuhan pangan seperti sorgum dan hanjeli (sorgum dijateng dan hanjeli di sukabumi)

Hanjeli (Coix lacyma-Jobi L.) merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropis dari suku
padi-padian

Sorgum (Sorghum spp.) adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan
sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakan_ternak
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri


▪ Merealisasikan konsep kebutuhan pakan ternak di jawa barat yang tim penanganan nya sudah

ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dengan penanaman (indigofera) dari tahap penanaman

produksi sampai distribusi ke tingkat masyarakat

Indigofera SP, Sumber Protein Murah Untuk Ternak Ruminansia



Beras  
(1%) 356

Buah-buahan  
(3%) 637

Gandum
(43%) 10.299

Gula pasir (23%) 5.539

Sayur-sayuran

Jagung  
(4%) 911

Beras

Garam  
(11%) 2.608

Buah-buahan Gandum Daging sapi Garam

Daging sapi (1%)
223

Gula pasir Kedelai Sayur-sayuran Jagung
Sumber: BPS, 2021

Kedelai (10%) 2.475



Tapi di sektor seperti (sektor hortikultura) negara belum bisa hadir

Padi Kedelai Jagung

Di sektor ini pemerintah sudah hadir dan melakukan fungsi dalam

proses tataniaga dan penetapan harga

Brokoli Tomat Cabe



Menurut catatan ada 3 kelompok masyarakat yang harus menjadi sasaran penaganan

penanggulangan kemiskinan

Sedangkan sektor pertanian belum bisa tertangani secara fundamental 

Sektor koperasi dan pedesaan Sektor buruh

Sektor pertanian

Sektor penanganan buruh dan guru sudah tertangani
dengan baik

3

1 2



SEKIAN
DAN TERIMAKASIH


