RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB III
ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan
faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana
dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas,
mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi

dalam

menghadapi

dinamika

pembangunan

dan

perubahan

lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia
tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama
lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah
mengalami kemajuan atau keberhasilan.

Dalam upaya melanjutkan

pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan
pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang
dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi

pangan,

penyediaan

cadangan

pangan,

penganekaragaman

konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan
pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani
melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan
berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya
inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah
masih kurang.
3. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya
bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang
berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana
masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena
dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami
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musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar,
dan sebagainya
7. Pemahaman

dan

kesadaran

masyarakat

tentang

pentingnya

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola
Pangan Harapan yang ideal.
8. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya
produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
9. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang
berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas
harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan
yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu
Tahun 2013-2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di
akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi
Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk
menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama
pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.
Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi
pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018 adalah : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah
dengan

tetap

mengacu

pada

pencapaian

tujuan

nasional

seperti

diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat
Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut
harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi
Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan
nilai

keutamaan

“Mboten

Korupsi,

Mboten

Ngapusi”

.Makna

yang

terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Sejahtera
Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang
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terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman
tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber
daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai
akses terhadap informasi serta hiburan terselenggara; terciptanya hubungan
antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu
membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia sarana dan
prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik,
transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan
baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke
waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan
yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana,
know-how,

supra

dan

infrastruktur

dalam

usaha

untuk

memenuhi

kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan
politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan yang ada
di dalam masyarakat serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk
mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik
secara berkesinambungan.
Berdikari
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan
sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa
Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi
seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional,
maupun Internasional. Untuk

laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan

dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling
menghormati. Ketika kekuatan belum memadai, maka ada tiga hal yang
dapat dilakukan, yaitu:
1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa
Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak
eksternal;
2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi,
kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa
Tengah dimanapun

bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan

kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri secara
berdaulat,

saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama yang

mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan Jawa Tengah
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baik secara langsung mapun tidak langsung, serta jangka pendek
maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.
Pada

era

globalisasi,

bidang-bidang

terkait

komunikasi

dan

informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi,
pariwisata dan tenaga kerja

tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan

batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melintasi
batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri
dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan
dunia.
Potensi mendukung Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah
yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai
promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan,
jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi
maupun bidang terkait lainnya. Prinsip Berdikari adalah juga membuka
ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat
aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan.
Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk
mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di
sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian
lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan
temuan,

karya

dan

produk

rakyat.

Itulah

jalan

untuk

mengubah

ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan
memberikan ikan tetapi

memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain

memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan
diri mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan,
ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi,

jasa,

maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka. Berdikari hanya
akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu
memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat
Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat
kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan
kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses
pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola
demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap,
tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”.
Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
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Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan
yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan
mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari
secara ekonomi, dan

berkepribadian

secara sosial budaya, yang dapat

dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan
dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
MISI
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang
Kebudayaan.
2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran.
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
4) Memperkuat

Kelembagaan

Sosial

Masyarakat

untuk

Meningkatkan

Persatuan dan Kesatuan.
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat.
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2
yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan
kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin
dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan
pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.
Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan
teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi,
peningkatan

kesejahteraan

pekerja,

mewujudkan

keadilan

gender

dan

perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan
dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai
investasi yang didukung reformasi agraria.
Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan
sangat

berkaitan

dengan

pencapaian
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Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan
sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan
cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan
pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.
3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Badan Ketahanan Pangan Kementeriaan Pertanian Republik Indonesia
mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan
melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan
kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Badan Ketahanan Pangan
berperan

sebagai

“lead

institution”

dalam

mengoordinasikan

perumusan

kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan,
keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan
peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan
Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:
(a)

Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya
lokal;

(b)

Memantapkan penanganan kerawanan pangan;

(c)

Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;

(d)

Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis
sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

(e)

Mewujudkan keamanan pangan segar.
Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019,adalah:
1.

Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola
Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;

2.

Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;

3.

Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)
diatas atau sama dengan HPP;

4.

Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan
Coefficient of Variantion maksimum 5%;

5.

Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka
kecukupan gizi (AKG);

6.

Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk
hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai
AKG;
III - 6

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

7.

Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai
skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;

8.

Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis,
kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).
Sasaran

tersebut

secara

keseluruhan

mendukung

pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan Jawa Tengah dan sesuai tugas pokok fungsi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan sasaran tersebut maka
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan
dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang
ditetapkan.
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata
ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek
administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata
ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah
wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman
dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah,
demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.
Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan.
Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah
budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian
basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa
pasang, meliputi: (a). kawasan pertanian lahan basah seluas 990.652 hektar
dan (b). kawasan pertanian lahan kering seluas 955.587 hektar. Kawasan
peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan
lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan
pertanian

pangan

dan

hortikultura

secara

berkelajutan,

mewujudkan

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan
pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan
petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
meningkatkan

penyediaan

lapangan

kerja

bagi

kehidupan

yang

layak,

mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian
ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan,
lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan
pertanian pangan dan hortikultua berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan
III - 7

RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan
pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi
tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi,
dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan
pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Ketentuan pemanfaatan
Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut:
1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di
kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau
ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas
pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non
pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang
dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang
dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak
tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari ratarata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali
padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat
dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat
ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau
lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat
ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas
pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non
pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia
air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata
produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di
kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan
intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan
non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat
ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau
lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat
ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas
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pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian.
Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi
untuk

kepentingan

undangan.Adapun

umum

sesuai

kepentingan

dengan

umum

peraturan

yang

perundang-

dimaksudkan

adalah

kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk
pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau
air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar
udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum,
cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.
Kawasan Pertanian lahan kering adalah Kawasan yang fungsi utamanya
diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung
oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama
pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan

dan

cadangan

lahan

pertanian

pangan

yang

dilindungi

agar

berkelanjutan.
Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk
mendukung

suatu

berkelanjutan.

program

Kawasan

perlindungan

peruntukan

lahan

pertanian

pertanian

tanaman

pangan

pangan

(lahan

pertanian pangan berkelanjutan) di Provinsi Jawa Tengah direncanakan seluas
1.022.570,86 Ha.
Dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah telah
ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian
pangan

berkelanjutan

yang

ditindaklanjuti

dengan

terbitnya

Peraturan

Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:
a. Peraturan

Gubernur

Nomor

46

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Pengembangan dan pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Provinsi Jawa Tengah.
b. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis
kriteria, persyaratan dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan provinsi Jawa Tengah.
c. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata
cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berbagai

permasalahan

pembangunan

ketahanan

pangan

yang

dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari
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perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian
sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan
tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang
ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk
dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Penyusunan Regulasi
Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah dan UU Noor 18 Tahun 2012 berkonsekuensi pada regulasi
turunan untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan sesuai yang
diamanatkan pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, upaya
pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan
dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan. Perwujudan ketahanan
pangan

tersebut

ditandai

dengan

tiga

hal

pokok

yang

harus

diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada
pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii)
pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup
sehat,

aktif,

dan

produktif.

Ketiadaan

regulasi

turunan

dapat

menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat
Provinsi.
2.

Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan
Isu

produksi

dan

ketersediaan

pangan

perlu

mendapatkan

perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum
mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia
secara

cukup

dari

hasil

produksi

Jawa

Tengah.

Kekurangan

ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai
sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.
Isu produksi pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan
pertanian sebagai salah satu faktor produksinya, luasnya semakin
terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang
diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian
melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain,
dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari
sudut

harga

lahan

yang

dialihfungsikan

seberapa investasi atas lahan yang ada.
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3.

Penguatan Cadangan Pangan
Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya
tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran
masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk
mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan
pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

4.

Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan
Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam
perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut
antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi
kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5.

Penanganan Kerawanan Pangan
Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi
diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan,
potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam.
Masih

kurangnya

kesiapan

pemerintah

daerah

dalam

upaya

penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat
diwujudkan

dengan

adanya

cadangan

pangan

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota.
Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan
perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan lakilaki.

Hal

penduduk

ini

dilakukan

laki-laki

dan

untuk

mengurangi

perempuan

dalam

kesenjangan
mengakses

antara
kegiatan

penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan
untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan
intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
6.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih
rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH).
Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan

penganekaragaman

konsumsi

pangan

karena

keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,
kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan
berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis
impor. Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat
dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan
bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
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7.

Peningkatan Keamanan Pangan Segar
Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan
kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh
cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang
berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan
kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan
pangan

segar

akibat

kurangnya

pengetahuan

dan

kepedulian

masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil
dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk
ditangani.

Belum

ada

sangsi

yang

peraturan keamanan pangan segar

tegas

terhadap

pelanggaran

juga memerlukan usaha-usaha

untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.
8.

Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting
karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga
harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen,
(b) harga pangan dunia semakin tidak menentu,dan indonesa sangat
rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya
stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan
menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan
prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan
prasarana

distrbusi

merupakan

jembatan

yang

menghubungkan

produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan
mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas
pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena
adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak
menentu

yang

dapat

mengganggu

transportasi

bahan

pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya
ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada
saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak
memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan
bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan
harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya
tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan
peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani
berkurang.
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