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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  belakang 

Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang 

menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan 

pangan. Akses pangan baik apabila semua rumahtangga mempunyai sumber daya 

yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula baik dari segi kuantitatif, 

kualitatif dan keragaman pangan. Akses pangan sebagai jembatan penghubung 

antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat dimensi ketahanan pangan 

yaitu: 1) Ketersediaan pangan secara fisik, yang lebih menekankan pada aspek 

ketersediaan seperti tingkat produksi pangan, stok dan perdagangan pangan, 2) 

Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan. Ketersediaan pangan yang cukup tingkat 

nasional tidak menjamin kecukupan pangan tingkat rumahtangga. Hal ini terkait 

dengan ketidak cukupan akses pangan dengan indikator seperti pendapatan, 

pengeluaran, pasar dan harga pangan; 3) Pemanfaatan/konsumsi pangan yang 

umumnya dikaitkan dengan variasi zat gizi dan kecukupan pangan, seperti 

kecukupan energi dan zat gizi lainnya, sebagai dampak dari cara menyediakan 

pangan, jenis makanan, diversifikasi pangan dan distribusi makanan dalam keluarga. 

Kombinasi dari pola konsumsi makanan dan tingkat penyerapan makanan dalam 

tubuh akan menentukan status gizi seseorang; 4) Stabilitas dari dimensi 1, 2 dan 3 

secara berkelanjutan. Ketidak cukupan pangan (rawan pangan) dapat terjadi 

sewaktu-waktu akibat dari ketidakstabilan politik, faktor ekonomi (pengangguran, 

harga pangan meningkat, dll). 

Terdapat lima indikator akses pangan yang harus dipertimbangkan  untuk 

dilakukan monitoring dan pemilihan indikator terkait dengan intervensi program 

yaitu: 1) Akses pangan rumah tangga tidak cukup untuk melihat akses pangan 
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tingkat individu dalam rumah tangga tersebut, karena rumah tangga sebagai 

kelembagaan sosial berkaitan dengan akses pangan individu. Sehingga seharusnya 

ada data distribusi pangan dalam rumah tangga; 2) Akses pangan adalah kebutuhan 

akan tetapi kondisi ini tidak cukup untuk menentukan penggunaan/konsumsi 

pangan oleh semua anggota rumah tangga. Hal ini terkait dengan aspek 

pemeliharaan kesehatan. Jika rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup 

untuk pangan semua anggota rumah tangga, namun belum tentu setiap anggota 

tersebut secara aktual akan menerima dan menggunakan sesuai dengan 

kecukupannya. Makanan yang didistribusikan secara kuantitas dan kualitas pangan 

harus berdampak pada kesehatan anggota tersebut; 3) Akses pangan tergantung 

dari pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga secara relatif dengan harga 

pangan (daya beli); 4) Rumah tangga memiliki berbagai strategi untuk memperoleh 

pendapatan. Rumah tangga memiliki akses berbagai sumber daya seperti tenaga 

kerja, lahan, ternak, dan modal. Beberapa rumah tangga juga dapat memperoleh 

atau menggunakan sumber daya lain melalui interaksi dengan rumah tangga, 

organisasi dan institusi pemerintah lain dan 5) Terdapat dimensi waktu pada akses 

pangan. Banyak rumah tangga menghadapi fluktuasi pendapatan baik tahunan 

maupun dari tahun ke tahun. Apalagi pada rumahtangga pertanian yang 

menghadapi perubahan musim terkait dengan siklus tanaman pangan.  

Faktor utama yang berpengaruh pada akses pangan adalah beragam, namun 

yang utama terkait dengan: a) Daya beli rumah tangga terhadap pangan, yang 

berarti variabel pendapatan dan harga pangan, b) Produksi pangan yang akan 

mencerminkan aspek ketersediaan pangan, c) Infrastruktur yang terkait dengan 

distribusi pangan terutama berupa sarana dan prasarana transportasi, yang 

memudahkan distribusi pangan dari satu wilayah kewilayah lain baik dari satu pulau 

ke pulau lain maupun dari desa ke desa lain, serta d) Perilaku konsumsi pangan.  

Indikator yang berpengaruh pada akses pangan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga aspek yaitu: a) Aspek ekonomi (pendapatan, harga pangan dan non 

pangan, kesempatan kerja); b) Aspek fisik (sarana dan prasarana perhubungan, 
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infrastruktur daerah, produksi pangan); dan c) Aspek sosial (preferensi terhadap 

makanan, pendidikan, konflik/perang, gotong royong,bantuan pangan).  

Masalah ketahanan pangan disebabkan pada rendahnya keterjangkauan 

pangan sebagian penduduk. Keterjangkaun pangan masyarakat harus memenuhi 

tiga hal yaitu fisik, ekonomi dan sosial. Keterjangkauan fisik artinya masyarakat dapat 

menjangkau pangan dengan mudah karena adanya dukungan prasarana dan sarana 

mobilitas maupun pasar yang memadai. Keterjangkauan ekonomi artinya jika 

masyarakat mempunyai daya beli yang cukup untuk mendapatkan bahan pangan 

sesuai kebutuhan dan pilihan setiap individu anggotanya. Keterjangkauan sosial 

artinya jika masyarakat terlayani oleh sistem perlindungan sosial yang membantunya 

mendapatkan pangan pada saat mengalami kekurangan. 

Permasalahan akses pangan terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara 

rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang 

benar-benar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih dibawah rekomendasi. 

Upaya meningkatkan akses pangan masyarakat untuk meningkatkan akses pangan 

pada rumah tangga yang diimplementasikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Tengah telah mempunyai program aksi secara reguler untuk meningkatkan akses 

pangan baik secara langsung antara lain melalui padat karya pangan. maupun tidak 

langsung seperti program P2KP, Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, 

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.  

Padat karya pangan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan akses pangan 

rumah tangga melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di 

wilayah yang sebagian masyarakatnya masih memerlukan  bantuan pangan. Strategi 

kegiatan tersebut dengan sistem kerja yang inovatif dan kreatif, komitmen dan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. dapat mengakses bahan pangan beras 

tanpa membeli, melainkan dengan kompensasi tenaga kerja, dan meningkatkan 

produktivitas. Program Padat Karya Pangan sebagai upaya maksimal mengefektifkan 

dan mengefesienkan pemberdayaan masyarakat cara memberi bobot lebih melalui 

pengorganisasian keluarga tani, kerja gotong royong mengelola infrastruktur yang 
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mendukung pembangunan di pedesaan untuk memperkuat kerja sama menuju 

ketahanan pangan.  

 

B. Tujuan . 

  Tujuan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan sebagai berikut : 

1. Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan; 

2. Memasyarakatkan kegiatan padat karya pangan untuk mendekatkan akses 

pangan pada masyarakat yang masih memerlukan bantuan pangan; 

3. Memberdayakan masyarakat melalui kerja gotong royong mengelola 

infrastruktur yang mendukung pembangunan di pedesaan untuk memperkuat 

kerja sama menuju ketahanan pangan tingkat rumah tangga. 

 

C. Sasaran  

Penerima  manfaat kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat 

Karya Pangan sebanyak  30 desa yang tersebar di 29 kabupaten se Jawa Tengah, 

untuk mendorong mengembangkan mengelola infrastruktur yang mendukung 

pembangunan di pedesaan. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

 Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan  tercermin dalam indikator sebagai berikut :  

1. Indikator Output : 

a. Terbangunnya infrastruktur yang mendukung pembangunan ketahanan 

pangan di pedesaan;  

b. Terfasilitasinya 30 desa penerima manfaat; 
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c. Meningkatnya akses pangan rumah tangga melalui pengembangan dan 

pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang sebagian 

masyarakatnya masih memerlukan  bantuan pangan;  

d. Meningkatkan keterjangkauan Pangan strategis di masyarakat. 

2. Indikator Outcome 

a. Akses pangan dimasyarakat menjadi efektif dan efisien terjangkau bagi 

masyarakat yang membutuhkan;  

b. Terwujudnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga; 

c. Meningkatnya ekonomi pedesaan yang bersumber dari dukungan 

infrastruktur yang dibangun;  

d. Masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

 

E. Penilaian Resiko 

 Lintasan kritis pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan  yang perlu di antisipasi antara lain : 

1. Pelaksanaan di tingkat lapangan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; 

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara utuh dan menyeluruh serta 

berkelanjutan antara provinsi, kabupaten dan lapangan dalam seluruh tahapan 

proses kegiatan; 

3. Identifikasi CP/CL dan penetapan penerima manfaat di lakukan oleh aparat 

kabupaten melalui usulan dan proposal, berkoordinasi dengan provinsi; 

4. Administrasi Gapoktan dalam mengelola kegiatan. 

 

F. Pengertian. 

      1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 
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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.  

2. 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.  

3.  Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok 

tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi.  

4. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber 

daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan 

produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan 

hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

5. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan Gapoktan sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan 

kapasitas kelembagaan, dan kemampuan SDM Gapoktan sehingga secara mandiri 

mampu mengembangkan diri dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.  

6. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa 

bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke gapoktan binaannya.  

7.  Padat karya pangan adalah upaya peningkatan akses pangan rumah tangga 

melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang 

sebagian masyarakatnya masih memerlukan  bantuan pangan dengan sistem kerja 

yang inovatif dan kreatif, komitmen dan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

dan mengakses bahan pangan beras tanpa membeli, melainkan dengan 

kompensasi tenaga kerja. 



7 

 

BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya 

Pangan tahun 2017 tersebar di 29 Kabupaten  se Jawa Tengah, dalam pelaksanaan 

terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : 

A. Verifikasi Calon Penerima Manfaat. 

Calon penerima manfaat Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 

Melalui Padat Karya Pangan adalah : Poktan/Gapoktan/Desa  yang diusulkan oleh  

Dinas / Kantor Ketahanan Pangan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

1). Persyaratan/ kriteria calon peserta / calon lokasi  

Persyaratan/ kriteria calon peserta / calon lokasi penerima manfaat 

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan 

Tahun 2017 sebagai berikut : 

- Poktan/Gapoktan/Desa yang sebagian masyarakatnya membutuhkan bantuan 

pangan pokok; 

- Mengajukan Proposal melalui Ketahanan Pangan  Kabupaten Pengampu ke 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 

- Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan 

memfasilitasi kegiatan secara berkelompok; 

- Memiliki potensi pengembangan usaha/kegiatan bagi kepentingan 

masyarakat kelompok secara mandiri dan berkelanjutan; 

2). Tujuan 

Tujuan verifikasi calon penerima manfaat Kegiatan Peningkatan Akses 

Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan, antara lain untuk persiapan 



8 

 

kelompok dalam melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa 

Melalui Padat Karya Pangan. 

3). Sasaran 

Sasaran kegiatan adalah kelompok penerima manfaat Tahun 2017 

sebanyak 30 desa yang tersebar di 29 kabupaten. 

4). Pelaksanaan Verifikasi 

Pelaksanaan verifikasi pada bulan Januari – Februari 2017 oleh Tim 

Pembina dan Pelaksana Tingkat Provinsi yang sebelumnya telah diverifikasi oleh 

Tim Teknis Kabupaten.  

5).  Input 

In put pelaksanaan verifikasi Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan berupa Sumber Daya Manusia petugas 

dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2017 sebesar Rp 

18.400.000,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) 

6).  Output yang diharapkan 

Output pelaksanaan verifikasi berupa penetapan hasil verifikasi melalui 

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai 

penerima manfaat Kegiatan. 

7).  Outcome 

  Outcome pelaksanaan verifikasi Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan bahwa kelompok sasaran terpilih 

merupakan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai 

peraturan yang berlaku. 
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B. Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Padat Karya Pangan 

1). Tujuan 

Dalam rangka Persiapan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan dilaksanakan Koordinasi di tingkat 

provinsi dengan tujuan : 

- Untuk memasyarakatkan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 

Melalui Padat Karya Pangan antar instansi terkait maupun pelaksana 

tingkat kabupaten. 

- Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal 

kegiatan. 

- Mensosialisasikan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui 

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya 

Pangan antar Stake Holder dan Pelaksana tingkat Kabupaten serta instansi 

terkait; 

- Memonitor pelaksanaan kegiatan ditingkat  lapangan secara berkala dan 

berkelanjutan; 

2). Sasaran 

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan tingkat kabupaten, dan 

- Petugas Kabupaten yang membidangi dari 29 Kabupaten se Jawa  Tengah 

3). Pelaksanaan 

Pelaksanaan Sosialisasi dan koordinasi pada bulan Maret 2017 dengan 

mengundang Kepala Dinas  Ketahanan Pangan dan petugas pelaksana 

ditingkat provinsi. 

4).  Input 

In put pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan Peningkatan 

Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan berupa Sumber Daya 

Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 
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Th. 2017 sebesar Rp 8.625.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh LIma 

Ribu Rupiah). 

 

5). Output yang diharapkan 

 Output yang diharapkan agar kegiatan ini antara lain : 

- Pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan dengan  baik ditingkat 

lapangan. 

- Memasyarakatnya Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan antar instansi terkait maupun pelaksana tingkat 

kabupaten. 

6). Outcome 

 Outcome Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan  terencananya pelaksanaan kegiatan 

dengan baik sesuai maksud dan tujuannya. 

 

C. Fasilitasi Beras Sebagai Sarana Pelaksanaan Padat Karya Pangan 

Pemberdayaan masyarakat dan bahan fasilitasi berupa beras dalam rangka 

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat melalui Padat Karya Pangan 

tahun 2017 berupa beras bagi 30 desa penerima manfaat yang tersebar di 29 

Kabupaten lokasi kegiatan.  

1). Tujuan 

Tujuan pemberian fasilitasi sebagai sarana pelaksanaan padat karya 

pangan antara lain : 

- Untuk mendukung peningkatan akses pangan rumah tangga melalui 

pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang 

sebagian masyarakatnya masih memerlukan  bantuan pangan; 
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- Meningkatkan keterjangkauan Pangan strategis di masyarakat; 

- Memberikan sarana prasarana dalam mengembangkan Kegiatan 

Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan agar 

dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan secara efektif 

dan efisien.  

 2). Jenis bahan fasilitasi  

a. Jenis bahan fasilitasi yang disampaikan kepada desa penerima manfaat 

berupa beras dengan persyaratan : 

- Derajat sosoh 95%; 

- Kadar air maksimal 14%. 

- Butir patah maksimal 20% 

- Butir menir Maksimal 2% 

b.  Jenis bahan fasilitasi yang disampaikan kepada desa penerima manfaat 

berupa material untuk membantu pembangunan sarana prasarana yang 

dibangun berupa : 

- Batu belah; 

- Batu giling. 

- Pasir; 

- Semen, dll 

3).  Sasaran 

Sasaran penerima fasilitasi  adalah desa penerima manfaat sebanyak 30 

desa yang tersebar di 29 kabupaten. 

4). Pelaksanaan 

Setelah dilaksanakan verifikasi akan ditetapkan sebagai penerima bahan 

fasilitasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai 

persyaratan pelaksanaan pemberian bahan fasilitasi  Kegiatan Peningkatan 
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Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan  penerima manfaat 

diwajibkan : 

- Menyusun proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Camat selaku 

penguasa wilayah,  

- Usulan dari dinas pengampu di Kabupaten yang dilampiri proposal; 

- Diverifikasi oleh tim teknis kabupaten dan tim pembina Provinsi ; 

- Ditetapkan sebagai penerima melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Tengah; 

- Penerima manfaat bersama pejabat yang berwenang membuat Berita Acara 

Serah Terima Barang. 

5). Input 

Input pemberian stimulan bahan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Akses 

Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan berupa Sumber Daya 

Manusia petugas dan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 

Th. 2017 sebesar Rp 489.065.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta 

Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). 

6). Output yang diharapkan  

- Kelompok sasaran penerima manfaat mendapatkan sarana dan prasarana 

dalam mengembangkan dan menerapkan Kegiatan Peningkatan Akses 

Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan. 

- Padat Karya Pangan yang menjangkau masyarakat desa secara efektif dan 

efisien untuk meningkatkan keterjangkauan Pangan strategis di 

masyarakat. 

7). Outcome 

Gapoktan sasaran utamanya mampu mewujudkan akses pangan 

dimasyarakat menjadi efektif dan efisien terjangkau diseluruh wilayah Jawa 

Tengah, untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. 
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D. Monitoring dan Evaluasi 

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan dan perkembangan di tingkat 

lapangan maka secara berkala dilaksanakan monitoring dan evaluai yang 

direncanakan setiap triwulan. 

a) Tujuan 

Tujuan Monitoring  dan evaluasi antara lain : 

- Memantau secara langsung aktivitas kelompok penerima manfaat dalam 

melaksanakan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan;  

- Mengevaluasi kinerja dan capaian kelompok penerima manfaat dalam 

melaksanakan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 

Melalui Padat Karya Pangan; 

- Untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai kelompok 

sasaran; 

- Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok penerima 

manfaat agar segera dapat diselesaiakan dengan baik.  

b). Sasaran 

  Sasaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah Seluruh kelompok 

sasaran penerima manfaat 30 Desa lokasi kegiatan Th. 2017 

c). Pelaksanaan Kegiatan 

 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  sebagai berikut : 

- Pernyelenggaraan pertemuan monitoring dan evaluasi ditingkat provinsi 

dengan peserta petugas yang menangani Kegiatan Kegiatan Peningkatan 

Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten; 

- Dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke lapangan bersama petugas yang 

ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Perintah Tugas (SPT); 
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- Petugas yang ditunjuk melaksanakan Kunjungan langsung ke lokasi/ desa 

penerima manfaat. 

         d). Input 

Input Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya 

Pangan ditingkat kabupaten berupa Sumber Daya Manusia petugas dan Dana 

yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Th. 2017 sebesar Rp 6. 

750.000,- (Enam  Juta Tujuh Ratus Lima Puluh  Ribu Rupiah). 

e). Output   

Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 

Melalui Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten sebagai berikut :  

 Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten.   

 Memasyarakatnya Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui 

Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten. 

 Terselenggaranya pembelajaran Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten.   

f).  Outcome 

  Outcome Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 

Melalui Padat Karya Pangan ditingkat kabupaten sebagai berikut :             

 Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Melalui Padat Karya Pangan . 

 Gapoktan mampu mengembangkan sistem tunda jual pada pangan 

strategis.   
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BAB. III  

PEMBIAYAAN 

 

Sesuai penganggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 

melalui DPA  03642/DPA 2017  tanggal 4 Januari 2017 dengan Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan pada  Kegiatan Peningkatan Akses Pangan 

Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan,  nilai anggaran sebesar Rp 548.000.000,- 

(Lima Ratus Empat Piluh Delapan Juta  Rupiah) dengan jumlah kelompok sasaran 

sebanyak 30 desa yang tersebar di 29 Kabupaten se Jawa Tengah. 
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BAB IV.  

ANALISA RESIKO KEGAGALAN 

 

 

Untuk dapat mengatasi kendala permasalahan yang dihadapi dalam 

melaksanakan Program Pengembangan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan  

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan perlu 

diperhitungkan  resiko kegagalan pelaksanaannya. Hal tersebut  bertujuan untuk 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara intern untuk mengatasi resiko 

kegagalan.  Untuk itu perlu dirumuskan sistem pengendalian intern pelaksanaan 

kegiatan, dari berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain : 

 

1. Unsur  Lingkungan  Pengendalian  

 

No Sub Unsur  Pelaksanaan Dokumen 

Pendukung 

1 Organisasi 

-   Dinas Ketahanan 

Pangan Prov Jateng 

Penanggungjawab teknis 

- Pembinaan dan 
pengawasan 

- Pelaksanaan 

- SK Kepala BKP 

  Prov Jateng 

2 Kebijakan  

-  Gubernur  
-  Kepala Dishanpan Prov 

Jateng  
-  Bupati  
- DKP/KKP Kab. 

- Penetapan KPA/PPK dan      

  Bendahara  

- Identifikasi CP/CL 

- Pengusulan CP/CL  

- Acuan pelaporan  

- SK Gubernur  

- Buku Juklak  

3 SDM 

- Tim Pembina Provinsi 
- Tim teknis kabupaten 
- Penyuluh pendamping 

- Pengadaan Tim Pembina  

- Pengadaan Tim teknis  

- Pembinaan Gapoktan  

-  SK Kepala BKP     

4 SOP Penyerahan Stimulan  Menyusun SOP penyaluran 

stimulan untuk  pelaksanaan 

kegiatan  

Juklak 

Proposal 

Rencana Kegiatan  
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2. Unsur  Informasi dan Komunikasi 

 

No Sub Unsur Pelaksanaan Dokumen Pendukung 

1 Pengelolaan, 

pengembangan sistem 

informasi secara terus-

menerus  

-  Pertemuan kelp 
-  Rapat koordinasi 
-  Pelatihan  
-  Bintek 
-  Pelaporan cepat 

- Notulen rapat 

- Laporan  kegiatan  

- Modul 

-  Pelaporan  

2 Penyediaan sarana 

informasi dan 

komunikasi 

-  Membangun kerjasama 
dan kemitraan 

- Data masyarakat yang 
layak mengikuti padat 
karya pangan  

 

 

3. Unsur  Pemantauan dan Pengendalian 
 

No Sub Unsur Pelaksanaan Dokumen Pendukung 

1  Pemberdayaan  

 Kelompok masyarakat  

desa 

 - Membangun budaya  dan  

   aturan organisasi  

-  Perencanaan kegiatan  

- Membangun kerjasama di 
Masyarakat  

- Buku Kegiatan   

kelompok/desa  

penerima manfaat  

- Buku Notulen  

2 Pemantauan capaian 

kinerja 

-  Hasil pembangunan 

melalui padat karya 

pangan  

Laporan bulanan 

3 Monitoring dan 

evaluasi  

Laporan hasil supervisi Laporan Akhir 
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4. Unsur Penilaian  Resiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Kegiatan  Deskripsi Resiko Penyebab Akibat Penanganan Resiko 

Kegiatan 

Pemberdayaan  

Masyarakat  Desa 

Melalui Padat 

Karya Pangan   

a. Belum mampunya 

beberapa kelompok 

masyarakat dalam  

memanfaatkan 

stimulan untuk 

meningkatkan akses 

pangan masyarakat. 

b. Kurangnya kesadaran 

dan kemampuan 

kelompok masyarakat 

dlm mengoptimalkan 

sumber daya yang 

dimiliki   

c. Kurangnya Motivasi, 

partisipasi  dan akti-

vitas masyarakat da-

lam mengoptimalkan 

pendukung yang ada 

 

a. Kurangnya kemampuan 

dan ketrampilan dalam 

mengoptimalkan sumber 

daya untuk 

meningkatkan akses 

pangan masyarakat.  

b. Kurangnya pengetahuan 

dan ketrampilan serta 

partisipasi aktivitas 

masyarakat dalam 

mengoptimalkan sumber 

daya yang dimiliki. 

c. Kurang   sarana prasarana 

dalam pengembangan 

potensi yang ada 

a. Akses pangan 

masyarakat yang 

membutuhkan masih 

kurang 

b. Sumber daya yang 

dimiliki belum optimal 

pemanfaatannya 

c. Sarana-prasarana dalam 

pengembangan 

potensi belum 

dimanfaatkan sebagai 

pendukung 

peningkatan akses 

pangan bagi 

masyarakat yang 

membutuhkan.  

a.Mengoptimalkan  

kelompok 

masyarakat dalam  

memanfaatkan 

stimulan untuk 

meningkatkan 

akses  pangan  

b. Mengoptimalkan 

sumberdaya yang 

dimiliki  

c. Mengoptimalkan 

pemanfaatan 

sarana-prasarana 

pendukung yang 

ada  
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BAB V.  

PENUTUP 

 

 Petunjuk pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan  Kegiatan 

Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Melalui Padat Karya Pangan tahun 2017 di susun 

menjadi acuan aparat serta stake holder terkait dalam pelaksanaannya, sehingga 

operasional setiap kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada, dan pada 

gilirannya penerima manfaat oleh gapoktan dan masyarakat sekitarnya sudah 

mengembangkan kelembagaan distribusi pangan, melalui usaha sistem tunda jual 

untuk komoditas pangan. 

  Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan untuk penyusunan petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten. 
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LAMPIRAN 1. 

RKO Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan Masyarakat (LDPM) 

 

LAMPIRAN 2. 

DPA Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan Masyarakat (LDPM) 

 

LAMPIRAN 3. 

Calon Lokasi Penerima Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Melalui Penguatan 

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


