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SAMBUTAN DAN ARAHAN 

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN 

pada 

RAPAT TEKNIS PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2016 

Surakarta, 29 s.d. 30 Oktober 2015 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Ykh. Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten/Kota, 

Ykh. Para Narasumber, 

Ykh. Sekretaris, Kepala Bidang/UPTB Lingkup Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 

dan Hadirin yang berbahagia. 
 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 

kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari 

ini kita diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul di tempat 

ini untuk mengikuti Rapat Teknis Perencanaan Program dan 

Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2016 

dalam keadaan sehat wal’afiat. Kemudian kami sampaikan 

apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Badan/Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang berkesempatan 

hadir secara pribadi pada rapat siang hari ini. 
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Tujuan diselenggarakannya Rapat ini antara lain: 

1. Mengkoordinasikan prioritas kegiatan pembangunan 

ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah  yang telah 

mengacu pada program dan kegiatan pusat, dan 

selanjutnya agar dapat menjadi pedoman bagi 

kabupaten/kota dalam merencanakan program dan 

kegiatan tahun 2016 

2. Menyamakan persepsi dan langkah dalam percepatan 

penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan 

tahun 2016 antara pusat, provinsi dan kab/kota; 

3. Melakukan pembahasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah khususnya berkaitan dengan 

pemetaan urusan pangan; 

 

Bapak Ibu yang berbahagia,  

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2012 

tentang pangan bahwa penyelenggaraan pembangunan 

ketahanan pangan tidak hanya membangun “ketahanan 

pangan”, tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan 

kedaulatan pangan sebagai ruhnya. Untuk mewujudkan hal itu, 

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam 

mewujudkan ketahananan pangan baik dalam hal 

menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, 

dan pengawasan bagi keseluruhan subsistem pangan, yaitu 

ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dan gizi.  
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Sebagaimana visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 – 

2018, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, 

mBoten Korupsi mBoten Ngapusi”, yang dijabarkan dalam 7 

misi, yang terkait dengan tugas Badan Ketahanan Pangan 

yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan 

pengangguran. 

 

Sasaran kinerja Badan Ketahanan Pangan Prov. Jateng 

Tahun 2016 yang akan datang sesuai dengan target dan 

sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD 2013-2018, yaitu :  

a. Jumlah regulasi kedaulatan pangan sebanyak 1 regulasi;   

b. Ketersediaan pangan utama cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pangan penduduk, sebesar 5.769.946 ton;  

c. Persentase penguatan cadangan pangan untuk 

mengantisipasi kejadian rawan pangan transien target 

sebesar 80%;  

d. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan 

akses pangan di daerah sebesar 100%; 

e. Persentase penanganan daerah rawan pangan sebesar 

60% 

f. Skor PPH sebesar 91,50;  

g. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan 

pangan sebesar 80%  
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Melalui alokasi dana Dekonsentrasi TA 2016 lingkup 

Badan/Kantor/Instansi Ketahanan Pangan Se-Jawa Tengah 

(tidak ada dana Tugas Pembantuan), dengan alokasi APBN 

sebesar Rp.  44.088.830.000,-. (naik 50,8% dari Tahun 2015 – 

Rp. 29.230.805.000,-), program prioritas Badan Ketahanan 

Pangan difokuskan pada:  

1) Pengembangan Toko Tani Indonesia sebanyak 120 unit; 

2) Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi 

menunjang stok beras nasional sebanyak 8.363 penggilingan 

di 29 kabupaten dengan jumlah petugas enumerator 209 

orang. 

3) Panel harga pangan, pemantauan pasokan serapan gabah, 

dan pemantauan HBKN. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan baru sesuai dengan 

tujuan Nawa Cita Presiden.  

Sedangkan untuk kegiatan lanjutan (tidak ada penambahan 

kelompok baru), yaitu: 

4) Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Pengembangan (23 

gapoktan). 

5) Pemberdayaan Lumbung Tahap Kemandirian (252 Lumbung). 

6) Pengembangan KRPL Lanjutan (328 desa). 

7) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (4 kawasan),  

8) Pengembangan Model Pengembangan Pangan Pokok 

Lokal/MP3L (1 lokasi – Grobogan).   
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Fasilitasi bantuan kepada kelompok penerima manfaat yang 

semula dalam bentuk bantuan sosial sekarang dialihkan dalam 

bentuk bantuan pemerintah, yang ketentuannya diatur dalam 

PMK No. PMK-168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga. 

 

Sedang kegiatan dari alokasi dana APBD Badan 

Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui beberapa program 

dan kegiatan prioritas, yaitu: 

(1) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Prov. 

Jateng untuk meningkatkan cadangan pangan di Provinsi 

dalam rangka menanggulangi rawan pangan transien 

dengan pengadaan sebanyak 300 ton GKG (180 ton setara 

beras) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

3.220.000.000. 

(2) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

(LDPM) fasilitasi pada 58 Gapoktan untuk stabilisasi harga 

gabah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000; 

(3) Peningkatan Kemandirian Pangan dan Penanganan 

Kerentanan Pangan di masyarakat melalui Pengembangan 

Desa Mandiri Pangan pada 24 desa baru dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat di lokasi desa miskin agar menjadi desa 
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mandiri dalam mencukupi kebutuhan bahan pangan bagi 

masyarakatnya dengan memanfaatkan secara optimal 

sumber daya wilayah yang dimilikinya 

(4) Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa pada 40 

lumbung dengan alokasi anggaran plafon anggaran 

sementara sebesar  Rp. 1.000.000.000; 

(5) Fasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan 

ketahanan pangan masyarakat ditingkat rumah tangga 

pada 110 KWT dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

1.980.000.000;  

(6) Fasilitasi KWT pengolah pangan alternatif untuk 

mendukung semakin dikenalnya pangan lokal  olahan di 

masyarakat pada 44 KWT dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 850.000.000; 

(7) Fasilitasi kantin sekolah untuk mendukung ketersediaan 

pangan yang aman dan bermutu di masyarakat pada 44 

kantin sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

750.000.000; 

(8) Fasilitasi Sertifikasi dan Pendaftaran Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT), direncanakan untuk penerbitan 12 

sertifikat prima 3 dan 22 PSAT dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 750.000.000. 
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Bapak Ibu yang kami hormati,  

Secara rinci, detail kegiatan-kegiatan tersebut akan 

disampaikan oleh masing-masing bidang pengampu. Selain 

kegiatan prioritas tersebut di atas, juga ditekankan perlunya 

dukungan anggaran untuk peningkatan peran Sekretariat 

Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) 

mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas 

daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan 

informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; serta (3) 

meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan 

pangan. 

 

Kami minta kepada Saudara yang mendapatkan alokasi 

bantuan baik dari APBN maupun APBD I untuk: 

1. Melaporkan kepada Bupati/Walikota terkait kegiatan-

kegiatan yang dialokasikan di kabupaten/kota; 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut 

dengan baik di tingkat kabupaten/kota dan melaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab sehingga sesuai dengan 

yang diharapkan; 

3. Memberikan dukungan dari APBD II baik berupa 

pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi  maupun 

stimulan yang lain. 
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Hadirin yang Berbahagia, 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, 

semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan 

memberikan manfaat bagi kita semua. Ada kurang-lebihnya 

mohon ma’af yang sebesar-besarnya,  

 

Dengan mengucapkan Bismillahhirohmanirohim, Rapat 

Teknis Perencanaan Program  Ketahanan Pangan Tahun 2016 

ini saya buka. 

    

Terima kasih atas perhatiannya.                        

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

                          

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

Ir. WHITONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19580531 198503 1 007 


