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GUBtrRNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBtrRNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENGtrMBANGAN PANGAN LOKAL DI JAWA TtrNGAH

Tlbang

ingat

GUBERNUR JAWA TtrNGAH,

a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar
di berbagai wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu
dikelola dan dikembangkan melalui usaha
budidaya secara intensif dan ekstensif;

b. bahwa bahan pangan 1oka1 yang memiliki potensi
sumberdaya yang memadai perlu dimanfaatkan
dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
sekaligus dalam rangka penganekaragaman
pangan yang berbasis bahan pangan loka1;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d dan berdasarkan pasal 12 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2072 tentang pangan
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pengelolaan dan Pengembangan pangan Lokal
Provin s i Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peratural- Peratural Negara Tahun 19SO
Ha1aman86-92);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentalg
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuar-rgan Negara (Lembaran Negara Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

J.

2.



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OI2 tentang
Palgal (Tambahar-r kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentartg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang
Label dan Iklan Pangan (kmbarar-r Negra Republik
Label dan Iklan Palgan (Lembarar Negra Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentarg Keamar-ran Mutu dal Glzi Pangan
(Lembaran Negra Republik Label dan Iklan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oO4

Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1O. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanal Pangal;

1 1 . Peratural Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/
Of .14OlIOl2O09 tentang Gerakar Percepatan
Penganekaragamal Konsumsi Palgan Berbasis
Sumberdaya Lokal;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun
2OO9 tentang Percepatan Pengalekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di
Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas
Ketahanan Palgan.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TtrNTANG PtrNGELOLAAN
DAN PtrNGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI JAWA
TtrNGAH.

BAB I
KETtrNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jau'a Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Peru'akilan Rakfiat Daerah menurut azas
otonomi dan Tugas Pemballual dengan prinsip otonomi seluas luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
794,5;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsllr penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaan urrlsan pemerintahan
yang menjadi kewenalgan Daerah otonom;

4. Gubernur adalalt Gubernur Jawa Tengah;
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di.lawa Tengah;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Orgalisasi Peralgkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

7. Dinas adalah Dinas Ketahanal Par-rgan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahalan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dal air, baik

yang diolah maupun tidak diotah, yang diperuntukkan sebagai makar-ran atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pa,ngan,
bahan baku pangan, dan bahal lain yang digunakar-r dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

10. Bahan parlgarr adalah bahan yang memungkinkan malusia tumbuh dan
marnpu memelihara tubuhnya serta berkembang biak.

11. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya parlgalr dari hasil produksi
dalam negeri dan cadalgan pangan nasional serta impor apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

12. Pangan lokal ada-lah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat
scsuai dengan potensi dan kearifan lokal

13. Pangan lokal setengah jacJi adalah paltgan y:rng telah mengalami pengolahan
men jadi produk an taret

14.

15.

Pangar-r lokal jadi (ol:rhan) dan siap saji adal:ih pangan yar-rg telah mengalami
pengolal-ran meltj adi pangan si np kor-rsunr si
Ketersediaan par-rgan lokal adalah kondisi tersedianya pangan yang berasal
dari potensi dal kearifar-r lokal.

16. Pengelolaan pangan krkal adalah upaya terpadu jrang meliputi pengaturan,
kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasal pangan lokal.

17. Produksi pangan loka1 adalah kegiatal atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas
kembali, dall/atau mengubah bentuk pangan lskaJ.

18. Pengembangar pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi,



peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk,
sosialisasi dan promosi palgan 1oka1.

19. Pengelolaan dan pengembangalr parrgan lokal berasaskal kelestarial nilai-
nilai budaya 1okal, asas manfaat, berkeadilan, partisipatif, bertanggung jawab,
dan berkelanjutan.

20. Penganekaragarnan pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan
konsumsi yang beragam , bergizi seimbang, dal berbasis pada potensi sumber
daya loka-1.

21. Pery'rrluhan parrgarr 1oka1 adalah upaya sosialisasi bahan pangan loka1
kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera
untuk mengkonsumsi bahan pangan 1oka1.

22. Penelitian dan pengembangan parrgan lokal adalah upaya identifikasi,
a:-ra1isis, dal pengkajian terhadap berbagai aspek yar-rg berkaital dengan
bahan pangar-r loka1.

23. Konsumsi pangan adalah sejumlah par-rgan atau minuman yang dikonsumsi
oleh manusia dalam ralgka memenuhi kebutuhannya.

24. Pengalekaragarnan konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yarrg
dikonsumsi dengar-r tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap
bermacam macam bahan pangal.

25. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan amal adalah aneka ragam bahan
pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan
mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi
kecukupan gtzi yang diar-rjurkal.

26. Pola pangan harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau
kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya bajk mutlak
atau relatif yzrng memenuhi kebutuhan gizi seczrra kualtitas, kualitas
maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya,
ekonomi, agama, dan citarasa.

27. Keamanan pangan adalah mempakan kondisi dar-r upaya yang diperlukan
untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan
benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak berlentangan dengan agarna, keyakinan dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
(1) Maksud pengelolaan dan pcngembangan pangan loka1 adalah:

o Mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan berbasis
sumber daya lokal di Jawa Tengah;

o Mengembangkan pangan lokai yang beragam dan bermutu;

(2) Tujuan pengelolaan dan pengembangan pangan lokal di Jawa Tengah
adalah:
a. Meningkatkan ketersediaan berbagai bahan pangan lokal sesuai

dengan potensi wilayah;



b.
c.
d.

e.

Meningkatkan sistem produksi pangan loka1 secara berkelanjutan;
Meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
Meningkatkan tingkat kecukupan produk pirrgan lolal dengan
harga yalg wajar dan terjangkau *""._,"i d".rgan daya 6et
masyarakat;
Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
pangan 1okal.

f. Menumbuhkan minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk
mengkonsumsi pangan 1oka1.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup pengembaagan pangarr lokal sebagai berikut :

a. Sistem Produksi dan Ketersediaan pangan Lokal
b. Distribusi Pangan Lokal
c. Pemanfaatan pangan lokal
d. Perbaikan Mutu Dan Keamalaa pangan lokal
e. Penganekaragaman produk pangan Lokal
f. Sosia-lisasi Dan Promosi palgan Lokal
g. Peran Serta Masyara,kat

BAB III
SISTEM PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4
Jenis Bahan pangan lnkal

(1) Jenis-jenis bahan parlgan 1oka1 meliputi :

a,
b.
c.
d.

f.

h.
i.
j.
k.
1.

m.

Jagung
Kedelai
Kacang Tanah
Kacang Hijau
Ubi kay'u
Ubi jalar
Sorgum
Garut
Ganyong
GembiLi
Ta-1as

Suweg
Gadung



n. Bulung
o. Pisang
p. Kambing etawa
q. Itik tegal
r. Jenis bahan pangan lokal lainnya

(2) Jenis bahan pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r
ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Penetapan jenis bahan 
_pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terlebih dahulu melalui identiiikasi, penelitian da'/atau pengkajian oieh
Dina s.

Pasal 5

(1) Produksi panga'' lokal segar dilakukan mela,lui aktivitas penggalian sumber
bahan par-rgan 1oka1 setiap wilayah Kab lKoIa bertumptr pada potensi dan
kearifan loka1;

(2) Produksi pa''ga'' loka1 setengah jadi dilakukan melalui pengolahan bahan
pangan lokal segar;

(3) Produksi pangan lokal jadi (olahan) dan siap saji dilakukan melalui
pengolahal bahan pangan lokal segar atau pangan lokal setengah jadi
menjadi pangan lokal siap saji;

(4) D,alam upaya menjamin kontinyrritas produksi sebagaimana yang
disebutkan dalam ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan olJh -."yuruk.tdenga' araha' dan binaan dari dinas dan/atau instansi teknis di daerah
yang berwenalg.

(5) Penyediaan pangan loka1 diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi
pangan 1oka1

BAB IV
DISTzuBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 6

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan :

(a) mengembangkal sistem distribusi pangarr
wilayah; dan

(b) mengelola sistem distribusi pangan lokal
keamanan, mutu dar-r gizi pangan loka1.

lokal yang menjangkau selur-uh

yalg dapat mempertahankal

PEMANFAAT,IffP,XN GAN Lo KAL

Pasal 7
(1) Pemanfaatan pangarr lokal atau konsumsi pangarr lokal

diimplementasikan/ diwujudkan dalam aktivitas masyarakat senari-rrarr;(2) Pemanfaatan pa''gan loka,l atau konsumsi panga'' 1oka1 diarahkan untuk
meningkatka' kua,litas konsumsi pargarr yatrg ber.gat r , bergizi seimbang



dar-r aman serta melestarikal kearifan pangan loka1 yar-rg ada di wilayah;

BAB VI
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 8
(1) Setiap produksi pangan 1oka1 segar, setengah jadi dan siap saji wajib

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dan mutu yang
ditetapkan

(2) Setiap orang dan/atau badar-r dilarang memperdagangkal pangan 1oka1 yang
tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkal sesuai dengan
peruntukalnya.

(3) Perbaikan mutu dan keamanar-r pangan lokai dilakukal dengan inovasi
teknologi pangan loka1

**** cari ide lagi

BAB \'III
PtrNGANEKARAGAMAN PRODUK PANGAN LOKAL

Pasal 9

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengar-r:
a. Mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan;
b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi

aneka ragam pangan dengan prinsip gbi seimbang;
c. Meningkatkal keterampilan dalam pengembangan olahal pangan lokat; dan
d. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk

pengolahan pangan loka1.

BAB IX
SOSiALISASI DAN PROMOSI PANGAN I,OKAI,

(1)

Pasal 10

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan masyarakat
berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangar-r lokal;
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota da1am
mensosialisasikan dar-r mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan:
a. menggunakan kudapan olahan pangan lokal dan buah loka1 pada

setiap rapat/pertemuan;
pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi
terapan terhadap pengolahan aneka pangan lokal;
Pembinaan kepada masyarakat;
Kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan
pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan
kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya

(21

b.

c.
d.
e.



pengembangan pangan loka1.
(3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dal mempromosikan pangal loka1

dilakukal dengan:
a. Pengusaha bidang hotel dan retoral wajib menyajikan kudapan

pangan loka-1 minimal 1 kali dalam 1 minggu;
b. Pengusaha bidang boga menyediakan produk boga dengan bahan

baku lokal;
c. Bentuk bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuar-r

masyarakat.
(4) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui

Media Cetak, Media Elektronik, Festival, Lomba dan Pameran;

BAB X
PtrRAN StrRTA MASYARAKAT

Pasal I I
( 1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpera-n serta seluas-luasnya

dalam pengembangan pangan 1oka1.
(2) Perarl serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

bempa:
a. melaksalakan produksi, pengolahan, perdagangan, distribusi dari

keamanan pangan 1oka1;
b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
c. melakukan pencegahan dan penanggulangal masalah pangarr melalui

pemanfaatan pangan lokal.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Pemerintah daerah dan pemerintah kab/kota melakukan monitoring dan

evaluasi dalam pelaksanaan pengembangal pangan 1oka1;
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan

instansi terkait lainnva

BAB XII
PtrMBIAYAAN

Pasal 13
Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan 1okal dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lainnya yang sah dan
tidak mengikat.

BAB X]N
PtrNUTUP

Hal ha1 yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang



mengenai teknis pelaksanaannya' oraLLlr rsu'r rqltr uL v!v-* ---F

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga'l diundangkal'

Asar semua orang dapat mengetahuirrya' memerintahkan pengundangan

;:ld;;";;;'J i"i JJ"il-e"'ita oaerah Provinsi Jawa rengah'

:'

DitetaPkan di Semaralg
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkal di Semarang
pada tanggal .....

SEKRSIARIS DAERAH

PROVINSI JAWATENGAH

SRI PURYONO KARTOSOtrDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWATENGAH TAHUN 2017 NOMOR


