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ARAHAN 

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 

PADA ACARA 

SOSIALISASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN 

MASYARAKAT (PUPM) TAHUN 2017 

Ungaran,  8 Februari 2017 

 

Yang Terhormat: 

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia; 

Yang kami hormati: 

1. Kepala Dinas/Unit Kerja Ketahanan 

Pangan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 

2. Anggota Tim Pembina PUPM Provnsi Jawa 

Tengah. 

3. Ketua Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan 

Masyarakat, dan, 
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4. Hadirin  yang saya hormati. 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi 

Wabarrakatuh, 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk 

kita semua, 

Pertama-tama, marilah kita tak henti-hentinya 

untuk selalu memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas segala 

nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada 

kita semua, termasuk nikmat dapat berkumpul 

pada pagi hari ini untuk mengikuti Acara 

“Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat  Tahun 2017” dalam keadaan 

sehat wal’afiat. Mengawali sambutan ini, 

perkenankan saya mengucapkan selamat 

datang kepada seluruh hadirin dan undangan 

di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada kesempatan yang baik ini, saya 

menyampaikan bahwa terobosan pemerintah 
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melalui kegiatan PUPM ini merupakan 

instrumen pokok dari kebijakan stabilisasi 

harga pangan nasional. Kebijakan tersebut 

akan berakumulasi untuk melindungi 

produsen terhadap adanya kepastian harga 

dan pasar, melindungi konsumen dari 

kenaikan harga eceran yang tidak wajar. 

Dalam jangka panjang keberlanjutan kegiatan 

ini menjadi kunci dalam pengendalian harga 

pangan yang akan berdampak pada stabilisasi 

harga hasil-hasil pertanian, meningkatkan 

kesejahteraan dan pendapatan petani, daya 

beli masyarakat meningkat, sekaligus memberi 

petunjuk dan arah bagi perencanaan jumlah 

produksi. 

 

Hadirin yang sami hormati, 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan 

apresiasi kepada seluruh pelaksana PUPM 

tahun 2016: Pembina tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, dan Ketua Gapoktan/LUPM 

atas semangatnya yang luar biasa sehingga 
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kinerja PUPM di Jawa Tengah cukup baik. 

Sebagai indikatornya antara lain: 

1. Stabilitas harga beras di Jawa Tengah. 

Harga beras medium saat ini terjaga dalam 

kisaran harga Rp. 9.200,-/Kg dengan nilai 

Coevisien Variasi (CV) 1,34 (sangat 

stabil), sedang beras premium nilai CV 

1,53 (sangat stabil); 

2. Jumlah TTI yang terus bertambah, pada 

tahap awal pelaksanaan 126 TTI telah 

berkembang menjadi 203 TTI;  

3. Gapoktan/LUPM telah menyerap gabah 

petani sebanyak ± 3.200 ton, rata-rata 

setiap Gapoktan/LUPM mampu menyerap ± 

55 ton; 

4. Pasokan beras ke TTI cukup besar yaitu ± 

2.473 ton dengan rata-rata pasokan 

sebesar ± 42,64 ton/Gapoktan/LUPM; 

5. Rata-rata penjualan beras di TTI  ± 12 

ton/TTI; 

6. Dengan asumsi setiap TTI mempunyai 
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konsumen tetap 100 orang, dengan 203 TTI 

telah membantu masyarakat sebanyak 

20.300 orang untuk memperoleh pangan 

terutama beras dengan harga yang relatif 

terjangkau. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Pada tahun 2017 kegiatan PUPM masih 

menjadi prioritas dalam rangka untuk (1) 

menyerap produk pertanian nasional dengan 

harga yang layak dan menguntungkan petani  

khususnya bahan pangan pokok dan strategis; 

(2) mendukung stabilisasi pasokan dan harga 

pangan pokok dan strategis; dan (3) 

memberikan kemudahan akses 

konsumen/masyarakat terhadap bahan 

pangan pokok dan strategis, dengan harga 

yang terjangkau dan wajar. Komoditas yang 

ditangani pada tahun ini tidak hanya beras 

tetapi ditambah 2 (dua) komoditas baru yaitu 

bawang merah dan cabai merah (komoditas 

yang sering mengalami gejolak harga); 
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Hadirin yang saya hormati, 

Pada tahun 2017 Jawa Tengah mendapat 

alokasi kegiatan PUPM 70 Gapoktan/LUPM, 49 

Gapoktan/LUPM ditugaskan untuk memasok 

beras dan 21 Gapoktan ditugaskan untuk 

memasok komoditas bawang merah/cabai 

merah. Tahun ini Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian akan mengembangkan 

1.000 TTI di Jabodetabek, untuk itu    70 

Gapoktan/LUPM ini diberi tugas untuk 

memasok komoditas ke Jabodetabek (mohon 

diijinkan disamping memasok ke Jabodetabek 

juga memasok TTI yang ada di Jawa Tengah 

karena Jawa Tengah juga membutuhkan 

stabilitas harga pangan). 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Memasuki bulan Februari 2017, beberapa 

kabupaten di Jawa Tengah memasuki musim 

panen. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di 

beberapa daerah sangat beragam sesuai 

kualitas gabah yang umumnya pada kisaran 
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Rp. 2.900,- s/d Rp. 4.000,-/Kg. Dengan 

kondisi seperti ini perlu ada upaya untuk bisa 

menyerap gabah petani dan mengantisipasi 

turunnya harga gabah di tingkat petani. Upaya 

yang bisa dilakukan antara lain dengan 

percepatan pelaksanaan kegiatan PUPM di 

lapangan. Proses administrasi mulai dari 

CPCL, verifikasi, penetapan s/d pencairan 

dana Banper perlu dilakukan percepatan 

dengan tidak mengesampingkan 

aturan/ketentuan yang berlaku. Dengan 

percepatan ini diharapkan Gapoktan/LUPM 

tidak kehilangan momen panen dan menyerap 

hasil dari petani. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Terkait dengan dana Banper PUPM (Rp 60 juta 

untuk tahap pengembangan dan Rp 160 juta 

untuk tahap penumbuhan), harapan kami 

pemanfaatannya sesuai dengan 

peruntukannya, jangan ada penyimpangan 

atau disalahgunakan. Pada akhir tahun 

anggaran pemanfaatan dana tersebut harus 
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dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran 

sekecil apapun harus dapat dicatat 

dipertanggungjawabkan dan dilengkapi dengan 

bukti-bukti yang sah. Apabila masih ada sisa 

dana operasional sesuai ketentuan harus 

dikembalikan ke Kas Negara. 

Hadirin yang berbahagia; 

Keberhasilan kegiatan PUPM sangat 

ditentukan oleh kerjasama dan komitmen dari 

berbagai pihak termasuk komitmen dari Tim 

Pembina Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan 

Saudara-saudara dapat berpartisipasi secara 

aktif dalam kegiatan ini, sehingga 

sekembalinya dari pertemuan ini Saudara-

saudara dapat melakukan rencana tindak 

lanjut ke depan dalam: (1) sosialisasi, 

koordinasi dan integrasi dengan instansi 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM; (2) 

melakukan identifikasi/CPCL Gapoktan/LUPM 

dan Pendamping dan segera mengusulkan 

kepada Provinsi. 
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Hadirin yang berbahagia; 

Akhirnya saya mengucapkan “Selamat 

berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini”, 

semoga upaya yang kita lakukan melalui PUPM 

ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

semua pihak dan  dapat memberikan 

sumbangan yang berarti dalam membangun 

sektor pangan yang tangguh di masa 

mendatang untuk mewujudkan ketahanan 

pangan. 

Dengan mengucap Bismillahirohmannirrohim 

”Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat (PUPM) Tahun 2017”, dengan ini 

secara resmi saya nyatakan dibuka. 

Wabillahitaufik Wal Hidayah, 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi 
Wabarrakatuh. 
 

 
                   Kepala Dinas  Ketahanan Pangan 

  Provinsi Jawa Tengah 
 

 

       Suryo Banendro 
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