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Sesunggunya Allah tidak akan merubah pada suatu kaum sehingga mereka 

mau merubah pada dirinya sendiri

(Ar-Ra’du ayat 11)

Jagoan itu merebut kesempatan.Seperti juga orang lain,jagoanpun

Takut gagal, tetapi mereka tidak membiarkan rasa takut

Menguasai dirinya

(Samurai)

Jalan menuju sukses senantiasa dalam kondisi yang sedang dibangun.

Anda akan menghadapi lubang, rintangan, dan penundaan.

Anda harus tetap menjaga mata Anda,

Agar terfokus pada tujuan dan terus melangkah maju.

(Ed Temple)

Aku adalah aku, aku bukan dia, engkau atau mereka

Jadi diri sendiri, tatap masa depan jauh kedepan.

Lakukan yang terbaik.

(Penulis)
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ABSTRAKSI

ARI DWI PUTRANTO. D0106033 : STRATEGI KANTOR KETAHANAN 
PANGAN KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENGIMPLEMEN- TASIKAN 
KEBIJAKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS 
SUMBER DAYA LOKAL, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret,2010.

Ketahanan pangan merupakan keharusan yang wajib diwujudkan oleh negara bagi 
rakyatnya, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD RI tahun 1945 yakni 
mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 
mewujudkannya adalah dengan penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga 
masyarakat tidak tergantung hanya pada satu jenis bahan pangan saja. Tentu saja 
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kebijakan ini berdasarkan potensi dan sumber daya lokal atau wilayah masing-masing 
daerah.

Setiap daerah mempunyai potensi dan perbedaan keadaan wilayah masing-masing. 
Sehingga dalam pengimplementasian kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan 
berbasis sumber daya lokal ini juga akan berbeda antara satu dengan yang lain sesuai 
dengan sumber daya lokal daerahnya, demikian juga di Kabupaten Boyolali.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai strategi atau 
siasat cara yang diambil pemerintah daerah, khususnya Kantor Ketahanan Pangan 
Kabupaten Boyolali sebagai instansi yang berwenang mengenai masalah pangan di 
Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan kebijakan penganekaragaman pangan 
berbasis sumber daya lokal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) penelitian ini 
menggunakan tipe deskriptif kualitatif, (b) lokasi penelitian di Kantor Ketahanan 
Pangan Kabupaten Boyolali, (c) teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi, (d) sumber data diperoleh dari arsip dan dokumen 
wawancara, (e) teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, (f) 
analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif, (g) validitas data 
menggunakan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dilakukan Kantor 
Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 
2010, yang terdiri dari dua kegiatan yaitu Internalisasi Penganekaragaman pangan dan 
Pengembangan Bisnis dan usaha pangan lokal. Kebijakan ini diimplementasikan sesuai 
dengan potensi, kekhasan daerah dan keadaan wilayah   hambatan, dikarenakan masih 
dalam tahap implementasi awal dari Peraturan Bupati yang belum lama terbit. Setelah 
peneltian ini penulis memberikan saran kepada Kantor Ketahanan Pangan, yaitu : (1)  
KKP perlu membantu pemasaran produk pangan, (2) KKP perlu meningkatkan 
kerjasama dengan PKK hingga tingkat Desa dan Dukuh.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi 

masyarakatnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kondisi dimana 

kebutuhan lahir maupun batin dapat terpenuhi dengan baik. Salah satunya adalah 

terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Maka negara 

berkewajiban mewujudkan atau memenuhi kebutuhan warga negaranya akan pangan. 

Seperti yang telah diamanatkan pada pembukaan Undang-undang Dasar RI yang 

merupakan tujuan negara yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut salah satunya diwujudkan dengan 

adanya jaminan ketahanan pangan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah 

tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemenuhan pangan tidak saja merupakan hal 

yang sangat penting untuk diwujudkan, baik dari sisi sosial maupun moral, tetapi juga 

merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 

Sebagaimana diketahui, secara nasional sebagian besar PDB (Produk Domestik Bruto) 

setelah periode krisis dibangkitkan dari konsumsi masyarakat, diantaranya disumbang 

oleh sektor pangan. (lampiran formulir pengajuan calon penerima penghargaan 

ketahanan pangan tahun 2009)

Ketahanan pangan memiliki peran strategis antara lain : menjamin hak atas 

pangan, menjadi basis untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas, menjadi 

salah satu pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan dimulai di rumah tangga 
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(keluarga) sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala umum ketahanan 

pangan, keamanan pangan, kerawanan pangan, gizi kurang/buruk, serta kemiskinan 

masih menjadi persoalan masyarakat hingga saat ini, akan tetapi di beberapa daerah 

masih rentan dan hal tersebut. Sedang ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi 

pangan dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang mendadak dan tidak dapat 

diprediksikan, seperti bencana sebagai dampak ulah manusia, alam, maupun sebagai 

dampak yang bersifat struktural, seperti kemiskinan dan keterbatasan kapita.

Sesuai UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan bahwa 

pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan 

pangan dengan prinsip : integratif, partisipatif dan pemberdayaan. Mengingat 

peranannya yang strategis, maka ketahanan pangan di suatu daerah/bangsa harus dijaga 

agar tidak terjadi ancaman yang berbahaya bagi ketahanan nasional. Ketahanan pangan 

daerah merupakan salah satu pilar ketahanan nasional, disamping merupakan kedaulatan 

rakyat yang perlu diwujudkan, sehingga menjadi prioritas dalam rencana dan 

implementasi pembangunan daerah. Peran pemerintah pusat termasuk pemerintah 

kabupaten sangat sentral karena perwujudan ketahanan pangan harus dimulai dari 

masing-masing rumah tangga itu sendiri. Sehingga penanganan masalah pangan 

tersebut, tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi pemerintah saja, tetapi memerlukan 

koordinasi yang efektif dari berbagai lembaga/instansi pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 

Salah satu upaya untuk mendukung program ketahanan pangan adalah dengan 

kebijakan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan. Penganekaragaman

konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna 
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memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator 

untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan 

masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan 

nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. (lampiran formulir pengajuan 

calon penerima penghargaan ketahanan pangan tahun 2009)

Kebijakan diversifikasi pangan ini sudah sejak lama digulirkan, yaitu berawal 

dari tahun 1960 dengan kebijakan perbaikan mutu makanan rakyat, kemudian tahun 

1969 Pemerintah mempopulerkan slogan “Pangan Bukan Hanya Beras” tujuannya 

dengan memanfaatkan bahan pangan local, diperkenalkan Beras Tekad dari Singkong

untuk mengganti beras. Pembentukan Panitia Penganekaragaman Menu Makanan 

Rakyat Tingkat Nasional. Di kantor-kantor, di hotel-hotel dilakukan kampanye makan 

pangan non beras oleh para pejabat maupun istri pejabat kemudian adanya gerakan 

sadar pangan dan gizi oleh Depkes. Pada tahun 1974 Pencanangan kebijakan 

diversifikasi pangan (INPRES) Nomor 14 Tahun 1974) tentang Perbaikan Mutu 

Makanan Rakyat disempurnakan dengan Inpres Nomor 20 Tahun 1979 tentang 

Menganekaragamkan Jenis Pangan dan Meningkatkan Mutu Gizi Makanan Rakyat, dan 

hingga kini muncul yang terbaru Perpres No 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan 

Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 

Dasar pertimbangan Perpres No 22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai 

dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam 

(SDA); diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi.
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2. Penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai 

kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh Skor PPH yang belum sesuai 

harapan dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung 

penganekaragaman konsumsi pangan;

3. Untuk mencapai kondisi konsumsi pangan, perlu dilakukan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara 

terintegrasi dan berkesinambungan.

Tujuan umum dari kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan ini adalah 

memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, 

bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh Skor PPH pada tahun 2015 sebesar 

95. Dan secara lebih khusus yaitu bertujuan :

1. Bertujuan untuk peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan 

baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada 

seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan 

kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan promosi serta gerakan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui 

pengem-bangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber 

karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, 

vitamin dan mineral yang berbasis sumberdaya lokal, aman, terjangkau, dapat 

diterima secara sosial ekonomi dan budaya serta mampu menggerakkan 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
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3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam 

pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal.

Kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan karena selama ini 

pola konsumsi masyarakat yang sangat bergantung pada beras, sementara produksi  di 

tiap daerah tidak sama dan tidak sebanding dengan permintaan maka akan menimbulkan 

masalah kerawanan pangan. Rata-rata konsumsi energi per kapita per hari untuk padi-

padian cukup tinggi dari angka yang direkomendasikan. Konsumsi padi-padian ini juga 

cukup dominan dari seluruh pangan yang dikonsumsi. Sedangkan konsumsi umbi-

umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah  masih rendah dari 

anjuran. Memperhatikan kondisi demikian, strategi konsumsi kedepan adalah 

meningkatkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan 

buah serta jagung sehingga konsumsi beras dan pangan impor dapat dikurangi dan pada 

gilirannya memantapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan gizi 

seimbang.

  Ditinjau dari potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya alam Indonesia 

memiliki potensi ketersediaan pangan yang beragam dari satu wilayah kewilayah 

lainnya, baik sebagai sumber karbohidrat maupun protein, vitamin dan mineral, yang 

berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, 

sayur dan buah dan biji berminyak. Potensi sumberdaya pangan tersebut belum 

seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga pola konsumsi pangan rumah tangga 

masih didominasi beras dan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang sesuai 

dengan kaidah nutrisi yang seimbang, belum terwujud.
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Memperhatikan kondisi dan peluang pengembangan penganekaragaman 

konsumsi pangan, maka pola konsumsi pangan penduduk perlu dirubah dengan

mempertimbangkan ketersediaan pangan, pengetahuan dan daya beli masyarakat. 

Pengembangan konsumsi pangan ini diprioritaskan pada kegiatan pokok, antara lain : 

pengembangan pola konsumsi pangan, pengembangan pemanfaatan pekarangan, 

pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional. Keempat 

pengembangan tersebut dalam operasionalnya, dapat disesuaikan dengan kondisi daerah 

serta dikombinasikan dengan program konsumsi pangan setempat.

Latar belakang perlunya kebijakan penganekaragaman pangan ini antara lain :

1. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan 

atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan 

seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna untuk 

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;

2. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif 

pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk 

dikonsumsi termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal;

3. Pada sisi produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan 

risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, meningkatkan 

pendapatan petani  dan pelestarian sumber daya alam;

4. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu momentum 

bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi baru dipedesaan;
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5. Dilihat dari kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan 

dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan

Secara konseptual penganekaragaman pangan dapat dilihat dari komponen-

komponen sistim pangan, yaitu penganekaragaman produksi, distribusi dan penyediaan 

pangan serta konsumsi pangan. Dalam hal konsunmsi pangan, permasalahan yang 

dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum 

terpenuhinya kecukupan gizi. Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari 

segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya 

diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk 

diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai 

tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan PPH 

diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga 

mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya 

terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Dengan pendekatan PPH dapat 

dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Semakin tinggi skor pangan, 

maka semakin beragam dan semakin baik komposisinya. Selama ini informasi tentang 

situasi pangan/pola konsumsi pangan baru mencakup pangan pokok saja, sehingga 

belum bisa memberikan gambaran lengkap tentang kualitas konsumsi pangan penduduk. 

Informasi ini merupakan cerminan kebiasaan makan dan sangat penting untuk 

memprediksi permintaan pangan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola konsumsi, seperti pendapatan, ketersediaan pangan di tingkat wilayah, sosial 

budaya dan preferensi masyarakat.
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Sesuai dengan PP 68 Tahun 2002, masalah pangan meliputi keadaan kelebihan, 

kekurangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan

pangan. Masalah kekurangan dan kelebihan pangan dapat menyebabkan gejolak harga 

yang dapat meresahkan masyarakat. Kegagalan rumah tangga (keluarga) dalam 

memenuhi pangan sangat komplek, baik karena faktor yang sulit diprediksi (bencana 

alam), maupun karena sifatnya yang struktural (kemiskinan, keterbatasan pendapatan 

per kapita). (lampiran formulir pengajuan calon penerima penghargaan ketahanan 

pangan tahun 2009).

Pengembangan Pola Konsumsi Pangan ditujukan pada penganekaragaman 

pangan yang berasal dari bahan pangan pokok dan semua bahan pangan lain yang 

dikonsumsi masyarakat, termasuk lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan makanan 

kudapan, berbasis pada kondisi dan potensi daerah/wilayah.

Setiap daerah mempunyai gambaran pola konsumsi dengan menu yang spesifik 

dan sudah membudaya serta tercermin didalam tatanan menu sehari-hari. Akan tetapi 

menu yang tersedia biasanya kurang memenuhi norma kecukupan gizi, sehingga pelu 

ditingkatkan kualitasnya dengan tidak merubah karakteristiknya, agar tetap dapat 

diterima oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Boyolali secara astronomis terletak antara 1100 22’ - 1100 50’ BT dan 

70 36’ -  70 71’ LS, dengan jarak bentang barat-timur 48 Km dan utara-selatan 54 Km. 

Secara Administratif Kabupaten Boyolali memiliki 19 Kecamatan,  267  desa/kelurahan 

dan 879  dukuh. Sebagian besar wilayah Boyolali merupakan daerah yang kering dan 

berhutan. Daerah kering mencapai 77 %, dan sisanya sebanyak 23% adalah daerah 

basah. 
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Secara Topografis Kabupaten Boyolali berada di lereng atas sampai dataran kaki 

Gunung api Merapi dan Gunung Merbabu dengan ketinggian antara 75-1.500 m dpl

Potensi lahan pertanian  Kabupaten Boyolali yang dapat diusahakan untuk 

pertanian tanaman pangan seluas 78.658 ha atau 77,48% dari total luas lahan di 

Kabupaten Boyolali. Luas wilayah Kabupaten Boyolali : 101.510,1955 Ha. Luas lahan 

sawah : 22.538,6594 Ha (Irigasi dan tadah hujan) dan lahan kering 78.574,5361 Ha 

(terdiri dari tegalan : 30.589,8935 Ha, pekarangan : 25.062,3315 Ha, Hutan negara 

14.835,4964 Ha, penggunaan lainnya : 8.086,8147 Ha).

Kabupaten Boyolali mempunyai potensi hasil pertanian yang cukup tinggi. 

Keunggulan ini harusnya menjadi modal berharga untuk meningkatkan keanekaragaman 

konsumsi pangan masyarakatnya. Meskipun pertanaman pertanian sudah beragam, 

namun masih didominasi oleh beras. Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali menurut 

intensitas pertanamannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Penggunaan Lahan Menurut Intensitas Pertanamannya

di Kabupaten Boyolali.

Uraian Menurut Intensitas 
Pertanaman

Luas (Ha.) %

2 x Padi atau lebih 10.917,29 41,34

2 x Padi + 1 x Palawija    2.124,29   8,24

1 x Padi + 2 x Palawija    3.203,72 12,43

1 x Padi    9.538,07 36,99

Jumlah 25.783,37 100

Sumber: Dipertanbunhut Kab. Boyolali, 2009.
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Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Boyolali penggunaan 

lahan menurut intensitas pertanamannya sudah cukup beragam,namun masih 

didominasi oleh padi. Lahan yang intensitas pertanamannya 2x padi atau lebih 

masih sebesar 41,34 %, lebih tinggi dari yang pertanamannya 2x padi dan 1x 

palawija yang hanya 8,24 %.

Tabel 2

Potensi Lahan menurut Produktivitasnya di Kabupaten Boyolali

No.
Uraian Menurut 

Produktivitas
Luas (Ha.) %

1 < 4,5 Ton padi /Ha 11.776,66 45,70

2 > 4,5 Ton padi/Ha 14.006,71 54,30

Jumlah 25.783,37 100

Sumber: Dipertanbunhut Kab. Boyolali, 2009.

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui potensi produksi beras di Kabupaten 

Boyolali cukup tinggi yaitu untuk lahan dengan produktifitas < 4,5 ton padi/Ha 

dan luas lahan 11.776,66 Ha mencapai 45,70 %, dan untuk ≥ 4,5 ton padi /Ha 

dengan luas lahan 14.006,71 produktifitasnya 54,30 %. Dengan potensi yang 

dimiliki Boyolali harusnya dapat mengatasi kerawanan pangan yang terjadi. 

Namun ternyata masih ada beberapa daerah di Boyolali yang masih rawan pangan.

Berdasarkan peta komposit kerawanan pangan Boyolali tahun 2008 masih 

ada beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali yang masih masuk daerah 
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kerawanan pangan cukup tinggi. Daerah itu antara lain Kecamatan Juwangi, 

Wonosegoro , Selo, Karanggede dan Klego. Meskipun keadaan ini lebih baik dari 

tahun 2007 namun masalah ketahanan pangan tetap harus terus diupayakan agar 

seluruh wilayah Kabupaten Boyolali bebas dari kerawanan akan pangan.

Dengan segala potensi dan suberdaya yang ada, pengembangan pangan lokal 

Kabupaten Boyolali belum optimal, pola konsumsi masyarakat terhadap pangan 

lokal masih rendah, teknologi pengolahan pangan belum berkembang serta 

kurangnya pembinaan terhadap keamanan pangan pada industri /usaha makanan 

dan minuman. 

Bidang Pemerintahan dan kelembagaan ketahanan pangan Kabupaten 

Boyolali, berdasarkan Perda Nomor  2 Tahun 2001 tentang pembentukan Dinas 

/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, instansi yang menangani 

ketahanan pangan adalah salah satu Subdin di Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan yaitu Subdin Bimas Ketahanan Pangan dan Usaha tani . Dalam 

penanganan ketahanan pangan, masih kurang sesuai dengan yang diharapkan 

(terbatasnya data base ketahanan pangan antara lain peta kerawanan pangan, 

neraca bahan pangan, data distribusi dan akses pangan, penanganan ketahanan 

pangan kurang optimal, data informasi harga pasar pangan strategis, koordinasi 

vertikal dan horisontal kurang optimal). 

Kemudian untuk memperkuat kelembagaan ketahanan pangan pada tahun 

2008, telah dibentuk Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, berdasarkan 

Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dengan adanya masa transisi, maka Dewan 

Ketahanan Pangan kemudian direstrukturisasi dengan SK Bupati Nomor 

521.9/361 Tahun 2008, yang sekretarisnya di jabat oleh Kepala Kantor Ketahanan 
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Pangan. Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang ketahanan 

pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati.

Kebijakan penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan 

merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat , dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

(nasional) maupun pemerintah daerah/kabupaten (regional) dengan menjalin 

kerjasama dengan pihak swasta dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan dari pusat ini kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah dengan 

kebijakan yang lebih bersifat teknis untuk pelaksanaannya. Mulai dari Pemerintah 

Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam penelitian ini, 

penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Boyolali, yaitu di Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

Dalam penerapan atau pengimplementasian kebijakan penganekaragaman 

pangan tersebut tentunya tidak akan sama antara daerah satu dengan yang lain. 

Karena tiap daerah memiliki kekhasan, potensi , sumberdaya, masalah dan 

bahkan budaya yang mungkin berlainan. Maka di tiap daerah akan berbeda 

bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tujuan yang 

diinginkan bisa tercapai. Diperlukan strategi masing-masing daerah sesuai dengan 

potensi dan keadaaan daerahnya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis merasa 

tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi Kantor Ketahanan pangan 

Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan kebijakan diversivikasi pangan 

berbasis sumberdaya lokal.
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah diatas ,maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu Bagaimanakah Strategi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dalam 

Mengimplementasikan Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran tentang strategi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali dalam mengimplementasikan kebijakan penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Memberikan sumbangan berupa saran-saran bagi Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Boyolali sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan 

penentuan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan diversifikasi pangan 

berbasis sumber daya lokal.

D. Manfaat Penelitian

1. Diperoleh informasi dan gambaran mengenai strategi yang dilakukan Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan kebijakan 

diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
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2. Dapat menembah khasanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan 

berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui dilapangan.

E. Landasan Teori

Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian adalah 

teori, karena dengan unsur teori inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial 

atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya ( Masri Singarimbun dan Sofyan 

Effendi, 1995:37 ). Untuk itulah maka dibawah ini akan diuraikan toeri-teori yang 

mendukung dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Definisi Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:1092) memiliki 

beberapa arti yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut 

siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi berkaitan erat dengan peperangan. Namun dewasa 

ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide 

pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja 

aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.

Shirley dalam bukunya J.Salusu (1998:99) memakai istilah determinan 

atau faktor yang menentukan. Jadi, determinan-determinan strategi menurutnya 

ialah peluang ekstern, kendala-kendala ekstern, kapabilitas intern dan nilai-nilai 

perorangan dari pejabat-pejabat teras. Sebagai kesimpulan, kebanyakan penulis 

mengenai strategi umumnya sepakat dan telah membahas :
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1) Tujuan dan Sasaran, Perlu dipahami bahwa tujuan berbeda dengan 

sasaran. Harvey dalam J. Salusu (1998:99) mencoba menjelaskan 

keduanya : (a) organizational goals adalah keinginan yang hendak 

dicapai di waktu yang akan datang, yang digambarkan secara umum dan 

relative tidak mengenal batas waktu, sedangkan (b) organizational 

objectives adalah pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan untuk 

mencapai goals : lebih terikat dengan waktu, dapat di ukur dan dapat 

dijumlah atau dihitung.

2) Lingkungan. Harus disadari bahwa organisasi tidak dapat hidup dalam 

isolasi. Seperti manusia, juga organisasi yang dikendalikan oleh manusia, 

senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, dalam arti saling 

mempengaruhi. Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan 

lingkungan, di mana bisa terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah 

sasaran . Sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan.

Menurut Shirley dalam J.Salusu (1998:99) peluang itu dapat 

terjadi dalam lingkungan makro ( macro environment ) seperti dalam 

masyarakat luas;dapat pula terjadi dalam masyarakat mikro (micro 

environment) seperti dalam tubuh organisasi. Peluang serupa ini 

menentukan apa yang mungkin dapat dilakukan oleh organisasi 

(might do). Di lain pihak, kendala-kendala ekstern, adalah apa yang tidak 

dapat dilakukan (cannot do), yang juga dapat berasal dari lingkungan 

makro dan mikro ( Shirley dalam J.Salusu (1998:100) .
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3) Kemampuan internal. Kemampuan internal oleh Shirley digambarkan 

sebagai apa yang dapat di buat (can do) karena kegiatan akan terpusat 

pada kekuatan.

4) Kompetisi, Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan 

strategi.

5) Pembuat Strategi, Ini juga penting karena menunjuk siapa yang 

kompeten membuat strategi.

6) Komunikasi. Para penulis secara implicit menyadari bahwa melalui 

komunikasi yang baik. Strategi akan berhasil.

Hax dan Majluf dalam J.Salusu (1998:100) mencoba menawarkan rumusan yang 

komprehensif tentang strategi sebagai berikut.

Strategi:

a. Ialah suatu pola keputusan yang konsisten,menyatu dan integral;

b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran 

jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;

d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan 

memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari 

lingkungan eksternal oganisasi, dan kekuatan serta kelemahanya;

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan definisi ini menurut perumus tadi, strategi menjadi suatu kerangka yang 

fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang 

vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.
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Mengingat definisi Hax dan Majluf diatas terlalu panjang maka dengan bertolak 

dari pemahaman McNichols dalam Salusu (1998:101) , berikut ditawarkan satu definisi 

yang lebih sederhana, yaitu strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan 

sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang 

efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Dalam International Journal of Police science and Management :

Strategy can simply be defined as principles, a broad-based formula, to 
be applied in order to achieve a purpose. These principles are general 
guidelines guiding the daily work to reach organisational goals. 
(Petter Gottschalk and Yngve Sommerseth Gudmundsen,2009:56)

Dari uraian diatas, strategi didefinisikan sebagai prinsip atau pedoman, formula 

dasar, untuk diaplikasikan untuk mencapai tujuan. Pedoman umum ini memberi 

petunjuk atau membimbing  pekerjaan sehari-hari untuk bisa mencapai tujuan 

organisasi. 

Selain itu menurut Andrews (dalam Mudrajad Kuncoro,2006:1) strategi juga 

didefinisikan sebagai sebuah pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk 

meraih tujuan ang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis  

yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan 

Menurut Koteen (dalam J.Salusu,1998:104) ada beberapa tipe strategi,yaitu :

a) Corporate Strategy (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategic yang 

baru.Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk 

siapa.

b) Program Strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih member perhatian pada 

implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.
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c) Resource Support Strategy (Strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber 

daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan peamanfatan sumber-

sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja organisasi. 

Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi institusional 

ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif strategik.

Menurut Robert M. Grant (1999:21-23) Strategi dapat mengisi 3 tujuan 

manajemen yaitu :

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan
Strategi menentukan suatu pedoman, peraturan, kriteria yang dapat digunakan
untuk mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain strategi dapat digunakan 
untuk membatasi alternatif keputusan yang akan diambil, dan dapat juga 
digunakan segabai petunjuk untuk mengurangi usaha pencarian yang diperlukan 
untuk pengambilan keputusan dari suatu masalah.

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
Strategi tidak hanya dapat digunakan untuk memperoleh konsisitensi dalm 
keputusan yang diambil dalam waktu yang berbeda tetapi untuk organisasi yang 
kompleks, strategi dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh konsistensi 
dalam keputusan yang diambil oleh berbagai depertemen dan individu yang ada 
dalam organisasi.

3. Strategi sebagai target
Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan 
dimana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan 
tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi 
juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian strategi juga 
dapat berperan sebagai target perusahaan.

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun dapat berhasil 

dengan meyakinkan. Bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang dapat 

dilaksanakan. Menurut Hatten dan Hatten (dalam Salusu,1998:107) ada beberapa 

prinsip agar strategi bisa sukses, yaitu:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya
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2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua 

sumberdaya tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya
5. Sumberdaya adalah sesuatu yang kritis
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar
7. Strategi hendaknya di susun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari 

pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan 
unit kerja dalam organisasi

Strategi selayaknya merupakan respon terhadap harapan-harapan masyarakat 

dan apa yang menjadi priorotas dalam kelompok masyarakat yang dilayani. Harapan 

dan kepentingan masyarakat itu diseimbangkan dengan harapan dan kepentingan dari 

para eksekutif dan para karyawan organisasi. Jadi, diperlukan keserasian atau harmoni 

antara kepentingan organisasi dan kepentingan  masyarakat. Strategi yang mengabaikan 

kepentingan masyarakat tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan 

dikehendaki oleh para eksekutif (Salusu,1998:110).

Dari beberapa pengertian strategi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

merupakan siasat atau cara yang digunakan untuk menghadapi permasalahan yang 

dihadapi guna tercapainya tujuan suatu organisasi dengan memperhatikan lingkungan 

internal maupun eksternal organisasi.

2. Definisi Implementasi Kebijakan

Bintoro Tjokroamidjojo (1994:28) berpendapat bahwa implementasi adalah 

merealisasikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan ke dalam rencana, 

kebijaksanaan dan program Pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik.
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Menurut kamus Webster (dalam Wahab,1991:64) implementasi diartikan 

sebagai berikut :

“..to implement is to provide the means for carrying out and to give practical 
effect to...” (“ mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu serta menimbulkan dampak akibat tertentu”).

Maka dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa implementasi 

adalah penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelum 

atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah ditetapkan.

Selain definisi implementasi hal yang perlu mendapat perhatian adalah bilamana 

implementasi dinilai berhasil. Terhadap keberhasilan implementasi tidak ada kriteria 

yang berlaku mutlak dan umum, sebab pada situasi dan kondisi tertentu ada 

kemungkinan tidak belaku. Menurut Nakamura (dalam Galuh, 2001:9) 

merekomendasikan 5 kriteria keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang 

dapat diukur dari hasilnya, meliputi ;

1. Pencapaian tujuan kebijakan atau hasil akhir.

2. Efisiensi

3. Kepuasan kelompok sasaran

4. Daya tanggap klien

5. Sistem pemeliharaan

Selanjutnya kebijakan (policy) mempunyai arti bermacam-macam, Harold D. 

Laswel dan Abraham Kaplan (dalam Islami,1994:15-17) memberi arti kebijakan sebagai 

berikut :

“a projected program of goal, values an pactices” (“suatu program pencapaian 
tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah”)

Amara Rasasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan (dalam Islami,1994:17)
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Menurut meter dan horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun pihak swasta baik secara individu maupun kelompok yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan didalam 

kebijakan (dalam Wibawa,1994:15).

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seorang atau 

sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah 

tertentu.

Pada akhirnya maka yang dimaksud dengan strategi implementasi kebijakan 

merupakan siasat atau cara yang digunakan untuk melakukan serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu 

untuk memecahkan suatu masalah tertentu dengan memperhatikan lingkungan internal 

maupun eksternal organisasi.

3. Definisi Kebijakan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 

Seperti yang telah diketahui bahwa jaminan ketahanan pangan bagi seluruh 

masyarakat merupakan tanggungjawab negara, adapun yang dimaksud dengan 

ketahanan pangan menurut World Food Summit, dalam International Journal of Food 

Security :

food security exists when all people, at all times, have physical and economic 
access to sufficient safe and nutritious food to meet their dietary needs and food
preferences for a healthy and active life (FAO 1996).
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( Richard Springer,2010,2:3-4)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah ketika 

semua orang, setiap saat mempunyai fisik dan akses ekonomi yang baik  dan aman 

untuk  mendapat makanan tang bergizi untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup 

sehat dan aktif. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan salah satu usaha untuk 

mewujudkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan pangan 

alternatif agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan makanan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan 

pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan 

komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, 

aktif dan produktif. Tujuan dari gerakan penganekaragaman pangan yaitu mewujudkan 

keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Berikut beberapa definisi dari istilah-

istilah yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan :

1) Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi 

oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang 

dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap 

bermacam-macam bahan pangan.

3) Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan 

pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin 

danmineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat 

memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
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4) Pola Pangan Harapan (PPH) adalah kompossisi/susunan pangan atau 

kelompok pangan yang didasarkan padakontirbusi energinya baik mutlak 

maupun relative yang memenuhi kebutuhan gizi secara kualitas, kuantitas 

maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, 

ekonomi, agama dan cita rasa.

5) Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan 

mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi 

sumberdaya wilayah dan budaya setempat.

6) Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau 

metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

7) Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima 

dampak baik langsun maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk 

mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi 

tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

Strategi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan

Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah 

siasat atau cara yang digunakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali 

dalam melakukan serangkaian tindakan   untuk mewujudkan pola konsumsi pangan 

yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup 

guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif 

sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat dengan 

memperhatikan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

43/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal telah ditetapkan pedoman kegiatan

sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, 

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penganekaragaman pangan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah provinsi maupun 

kabupaten, kegiatannya dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

a) Kegiatan Internalisasi difokuskan pada kegiatan :

 Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat 

proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya 

lokal.

 Kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan 

masyarakat untuuuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal.

 Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan 

mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

 Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman 

melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan

masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK 

dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu 

melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya lokal.
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 Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu 

hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat 

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

 Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan 

kita.

 Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan 

kesadaran untuk memproduksi dan menyedikan aneka ragam pangan 

yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi 

pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada 

pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang 

berbasis sumber daya lokal.

 Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan 

terhadap pengolahan aneka pangan.

 Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok 

masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam 

menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b) Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup:

 Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan   

agribisnis pangan

 Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan 

dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara 

rutin.

 Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, 
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kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan 

kemananan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; 

pengembangan aneka olahan  berbasis pangan  lokal  yang  

memenuhi  standar mutu  dan  keamanan  pangan;  serta pelatihan 

pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

 Dukungan Kelembagaan : Penyuluhan  pertanian, 

pendampingan; penyebarluasan informasi  melalui media  massa;  

advokasi,  kampanye, promosi,  sosialisasi;              serta pendidikan 

konsumsi pangan 

2.   Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

(a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan    pada:

 Fasilitasi  kepada  kelompoktani/gapoktan  untuk  pengembangan  

bisnis pangan  segar,  industri  bahan  baku,  industri  pangan  olahan  

dan  pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui 

berbagai kegiatan antara lain:

(1) Bantuan alat penepungan.

(2) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.

(3) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan 

pangan lokal.

 Penerapan standar mutu dan keamanan pangan

(1) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada 

industri rumah tangga.

(2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.

 Peran  serta  aktif  swasta  dan  dunia  usaha  dalam  pengembangan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



industri dan bisnis pangan lokal.

 Penghargaan  kepada  industri  rumah  tangga  dan  dunia  usaha  di  

bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

 Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan 

lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

 Aspek distrbusi pangan : Fasilitasi  penumbuhan pasar  

pangan lokal,  fasilitasi  distribusi  aneka  produk pangan  berbasis  

pangan  lokal,  serta stabilisasi  harga  aneka  produk  pangan 

berbasis pangan lokal.

 Aspek konsumsi pangan  :  Uji  proksimat;  uji  dapur   resep  menu 

makanan;  pelatihan  mutu    dan keamanan  pangan  serta  

pendampingan mutu dan keamanan pangan pada        industri  olahan  

pangan  lokal; penumbuhan  kelompok tani  /gapoktan bidang olahan 

pangan lokal dan pangan  siap  saji  yang  aman;   serta pemberian  

penghargaan  kepada individu/perorangan   dan kelompok

masyarakat  yang   telah  berperan sebagai pelopor  dalam  upaya

percepatan penganekaragaman.

 Dukungan kelembagaan  :  Penyuluhan  dan  pendampingan  serta 

penyebarluasan  informasi  dalam  rangka  pengembangan  bisnis  

dan  industri pangan lokal.

Kemudian  dari  yang telah dirumuskan dalam Permentan Nomor: 

43/Permentan/OT.140/10/2009, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi dasar dalam 
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merumuskan langkah-langkah teknis sebagai dasar implementasi bagi Pemerintah 

Provinsi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 

tahun 2009 tentang Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya lokal. Yang selanjutnya Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar bagi 

pemerintah yang lebih rendah yaitu Pemerintah Kabupaten Boyolali, dengan 

menerbitkan Peraturan  Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten 

Boyolali, yang kemudian sesuai dengan Perda  Nomor 4 tahun 2008 tentang 

pembentukan Kantor Ketahanan Pangan, maka tugas pokok melaksanakan urusan 

rumah tangga daerah di bidang ketahanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Boyolali menjadi tugas dari Kantor Ketahanan Pangan.

Dalam pengimplementasiannya kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal ini antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda

cara atau strateginya. Ini dikarenakan tiap daerah mempunyai kekhasan atau perbedaan 

potensi dan keadaan wilayahnya masing-masing. Demikian juga dengan kabupaten 

Boyolali,dalam pengimplementasiannya Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Boyolali 

sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga 

daerah di bidang ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali juga 

mempunyai strategi atau langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di 

Kabupaten Boyolali. Strategi tersebut adalah :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Yang dilakukan dengan 

kegiatan :
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a. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi tentang konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada 

aparat dan masyarakat.Meliputi kegiatan :

 Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat 

proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya 

lokal kepada pemangku kebijakan.

 Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat 

untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumber daya lokal melalui berbagai media.

 Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan 

mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

 Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi.

 Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok 

masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam 

menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 

melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.Meliputi kegiatan :

 Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan 

pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan 

di luar sekolah.
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 Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang 

dan keamanan pangan.

 Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 

melaui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat 

khususnya kelompam wanita dan tim penggerak PKK dalam rangka 

mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

 Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu 

hamil,ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat 

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbangn dan aman.

 Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada wanita tani dan 

UMKM.

2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.Kegiatannya adalah :

a. Fasilitasi kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/gapoktan dan 

UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, 

industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber 

daya lokal, meliputi kegiatan:

 Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.

 Fasilitasi peningkatan produksi sumber pangan alternatif  bahan baku 

pangan lokal, khususnya  yang berbasis umbi-umbian.

 Pembinana kepada industri rumah tangga guna meningkatkan 

kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anek ragam pangan 

yang aman berbasis sumber daya lokal.
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 Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan 

terhadap pengolahan aneka pangan.

 Memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan 

pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan 

maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

 Dukungan infrasturktur jalan dan sumber daya air.

b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan 

bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan 

UMKM, meliputi kegiatan :

 Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah 

tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

 Penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

c. Menyusun rencana bisnis Penganekaragaman Pangan berbasis sumber 

daya lokal di Kabupaten Boyolali. Rencana bisnis tersebut dimasukkan 

sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.
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F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan telah lama digulirkan, Latar 

belakang perlunya kebijakan penganekaragaman pangan ini antara lain :

Perpres N0 22 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Percepatan 
Penganekaraganan Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumberdaya 

Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 
2009 Tentang Gerakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumberdaya Lokal

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati No 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk 

Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber daya Lokal di Kabupaten 

Boyolali

Strategi Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Boyolali

 Internalisasi 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan

 Pengembangan Bisnis dan 
Industri Pangan Lokal

Tercapainya pola konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman dalam 

jumlah dan komposisi yang cukup guna 

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung 

hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan 

potensi sumberdaya wilayah dan budaya 

setempat.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 41 
Tahun 2009 Tentang Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi pangan 
Berbasiss Sumber Daya Lokal di Provinsi 

Jawa Tengah
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1. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan 

atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan 

seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna untuk 

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan 

produktif;

2. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif 

pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk 

dikonsumsi termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal;

3. Pada sisi produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat 

meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, 

meningkatkan pendapatan petani  dan pelestarian sumber daya alam;

4. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu 

momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi baru dipedesaan;

5. Dilihat dari kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan 

dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan

Kebijakan ini terus dikembangkan untuk mensukseskan ketahanan pangan bagi 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada satu jenis makanan saja 

terutama beras. Maka pada tahun 2009 ini dikeluarkanlah Peraturan Presiden No 22 

Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal yang digunakan sebagai acuan yang dapat mendorong 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui 

kerjasama sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal 

tersebut, setelah dikeluarkannya Perpres No 22 Tahun 2009 tersebut maka Menteri 
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Pertanian meneluarkan Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.140/10/2009 

tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal yang intinya dapat digunakan sebagai  petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis bagi pemangku kepentingan ,yaitu baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Kabupaten/Kota.

Pada tingkat Kabupaten/Kota petunjuk teknis dibuat berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Yaitu dengan dikeluarkannya 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan 

Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal . Sebagai tindak 

lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Tangah tersebut maka di Boyolali telah dibuat

Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2010 tentang petunjuk teknis percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Boyolali

.Peraturan Bupati inilah yang menjadi landasan atau petunjuk teknis pelaksanaan dan 

strategi dinas terkait di Kabupaten Boyolali  dalam hal ini adalah Kantor Ketahanan 

Pangan untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam mencapai tujuannya yaitu 

tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam 

jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung 

hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya 

setempat, bukanlah hal yang mudah. Ada berbagi macam hambatan yang menyertainya

sesuai dengan potensi dan keadaaan wilayahnya masing-masing. Maka Kantor 

Ketahanan pangan Kabupaten Boyolali dituntut untuk bekerja keras dan mempunyai 

strategi yang baik agar tujuan dari kebijakan penganekaragaman pangan ini dapat 

tercapai dengan baik. Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah strategi Kantor Ketahanan Pangan 
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Kabupaten Boyolali dalam Mengimplementasikan Kebijakan Diversifikasi Pangan 

Berbasis Sumberdaya Lokal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan diatas, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, hal 

ini dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995:4), 

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran cermat terhadap fenomena 

sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi 

tidak melakukan pengujian hipotesa. Metode deskriptif digunakan dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan 

menginterpretasikan data tersebut. Metode deskriptif dimaksudkan untuk 

mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang lebih berharga 

daripada sekedar jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka . Seperti yang 

disampaikan oleh H.B Sutopo (2002:35) yaitu dengan penelitian deskriptif 

kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau 

gambar memiliki arti lebih dari sekedar angka-angka atau frekuensi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten Boyolali 
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adalah kabupaten yang subur karena terletak di lereng atas sampai dataran kaki 

Gunung api Merapi dan Gunung Merbabu dengan ketinggian antara 75-1.500 m 

dpl, potensi lahan pertanian tanaman pangan juga sangat luas yaitu sebesar 

78.658 ha atau 77,48% dari total luas lahan di Kabupaten Boyolali. Namun 

sebagian besar lahan pola pertanamannya masih didominasi tanaman padi. 

Tingkat konsumsi pangan masih belum beragam, masyarakat masih dominan 

mengkonsumsi beras sementara konsumsi  dan  penggunaan sumber pangan lain 

belum maksimal. Padahal Kabupaten Boyolali mempunyai potensi yang baik 

untuk penganekaragaman konsumsi pangan. Untuk itu penulis merasa tertarik 

untuk mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Boyolali khususnya di Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, karena instansi inilah yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang ketahanan 

pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali , termasuk didalamnya 

diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang 

paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, namun demi 

kelengkapan dan kebutuhan dari masalah yang diteliti maka akan dikumpulkan 

pula data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok. Adapun jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
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a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang 

berhubungan dengan obyek penelitian (informan). Dalam penelitian ini yang 

menjadi data primer adalah informasi yang diperoleh dari narasumber di 

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis 

seperti literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dari 

pihak terkait, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

a) Wawancara mendalam (in-depth interviewing)

Salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah 

wawancara. Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1995:192). 

Wawancara merupakan sumber bukti yang esensial dalam penelitian ini. 
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Dari wawancara ini disamping melihat opini mereka mengenai peristiwa 

yang terjadi, juga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

Wawancara dilakukan terhadap responden yang dapat memberikan informasi 

dan keterangan-keterangan penting yang berkaitan. Wawancara jenis ini 

bersifat lentur, terbuka, tidak berstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan 

yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. 

Wawancara ini dilakukan terhadap mereka yang mengetahui permasalahan 

yang diteliti. Wawancara ini melibatkan elemen-elemen yang berbeda untuk 

mendapatkan data yang diinginkan dalam studi. 

b) Observasi langsung

Peneliti mendatangi secara langsung Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali .Observasi dilakukan dalam bentuk observasi partisipasi pasif. 

Dengan kata lain dalam hal ini peneliti membatasi pada tingkat pengamatan 

secara pasif, sehingga dapat menjaga peran bukan sebagai ‘orang dalam’ . 

Terhadap beberapa pelaku dan kondisi lingkungan sosial yang relevan, 

termasuk didalamnya adalah beberapa kegiatan dan proses terkait dengan 

studi. Observasi ini dilakukan bersamaan waktunya dengan wawancara. 

Observasi dilakukan dengan melihat perilaku maupun ucapan petugas dan 

customer yang berkaitan dengan studi. Dengan melihat kegiatan-kegiatan, 

peristiwa-peristiwa yang ditemui di lapangan, maka observasi semacam ini 

akan berperan sebagai sumber bukti lain bagi kasus studi.

c)  Pencatatan Dokumen

Yaitu dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis 

yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan 
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bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu 

( H.B. Sutopo, 2002:54). Peneliti mengumpulkan dan memahami data–data 

yang diperoleh dari dokumen dan arsip sebagai pendukung dan pelangkap 

data penelitian yang ada di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling 

dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber informasi dan diharapkan mengetahui permasalahan secara 

mendetail.Selain itu juga digunakan teknik snowball sampling (sampling bola 

salju) dimana pemilihan informan berdasarkan petunjuk dari informan 

sebelumnya dan seterusnya   bergilir sehingga didapatkan data yang lengkap dan 

akurat.

6. Validitas Data

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mendapatkan validitas data dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2002:178). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data, dimana peneliti mengumpulkan data yang sama dari beberapa 

sumber data yang berbeda.
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7. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan dan menentukan hasil akhir, tiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi ( Miles dan Huberman, 

1992:16).

Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset dimulai bahkan 

sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi dimulai sewaktu peneliti 

memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama 

pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat 

ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batasan permasalahan 

dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 

1992:17). Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa 

yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun 

tindakan  lain berdasarkan  penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih 

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Penarikan Simpulan
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Dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengetahui tentang arti data 

yang diperoleh dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat, dan proposisi, pada 

dasarnya makana data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan penelitian 

menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (H.B. Sutopo, 2002:93). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis ,yaitu: reduksi data, 

sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berjalan bersama pada 

waktu kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung 

sampai akhir penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat skema bagan 

model analisis interaktif berikut ini :

Model Analisis Interaktif

(H.B.Sutopo,2002:96)

Pengumpulan Data

Reduksi Data Penyajian Data

Penarikan Simpulan / Verifikasi
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BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A.Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah bagian selatan. Terletak antara : 1100 22’ - 1100 50’ BT dan 70 36’ -  70

71’ LS dengan jarak bentang barat-timur 48 Km dan utara-selatan 54 Km. Secara 

Administratif Kabupaten Boyolali memiliki 19 Kecamatan,  267  desa/kelurahan dan 

879  dukuh.Boyolali mempunyai batas administrasi :

Sebelah Utara : Kab. Grobogan dan Semarang.

Sebelah Timur : Kab. Karanganyar,  Sragen dan Sukoharjo.

Sebelah Selatan :     Kab. Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelah Barat :     Kab. Magelang dan Kab. Semarang.

Secara Topografis Kabupaten Boyolali berada di lereng atas sampai dataran kaki 

Gunung api Merapi dan Gunung Merbabu dengan ketinggian antara 75-1.500 m dpl, 

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Boyolali

Tingkat 

kemiringan
Satuan Keterangan

75-400 DPL Meliputi wilayah Kecamatan Mojosongo, Teras, Sawit 

Banyudono, Sambi, Ngemplak, Simo, Nogosari, 

Karanggede, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro, 

Juwangi dan sebagian Boyolali
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400-700 DPL Meliputi wilayah Kecamatan Boyolali, Musuk, Ampel 

dan Cepogo

700-1000 DPL Meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Amper dan 

Cepogo

100-1300 DPL Meliputi wilayah Kecamatan Cepogo, Amper dan Selo.

1300-1500 DPL Meliputi wilayah Kecamatan Selo.

Sumber: Boyolali Dalam Angka Tahun 2007

Luas wilayah Kabupaten Boyolali : 101.510,1955 Ha. Lahan sawah : 22.538,6594

Ha (Irigasi dan tadah hujan) dan lahan kering 78.574,5361 Ha (terdiri dari tegalan : 

30.589,8935 Ha, pekarangan : 25.062,3315 Ha, Hutan negara 14.835,4964 Ha, 

penggunaan lainnya : 8.086,8147 Ha).

Adapun Visi Kabupaten Boyolali 2005 – 2010 yaitu ” Terwujudnya sistem 

pemerintahan yang lebih efektif, lebih bersih, berwibawa, demokratis dan 

konstitusional sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat, kemandirian dan daya saing dalam rangka ketahanan daerah”.

Sedangkan MISI nya :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan 

berwibawa;

2. Pengembangan kepemimpinan daerah;

3. Pemberdayaan masyarakat;

4. Pengembangan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi 

pemerintah dan pembangunan daerah;

5. Pemberdayaan keuangan daerah;

6. Penajaman APBD bagi pemantapan pembangunan pasca penanganan krisis;

7. Pengembangan daerah;
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8. Pemberdayaan lembaga dan aparatur daerah;

9. Pembinaan dan pengembangan manajemen konflik konsensus;

10. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah 

bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan 

prinsip : integratif, partisipatif dan pemberdayaan. Mengingat peranannya yang 

strategis, maka ketahanan pangan di suatu daerah/bangsa harus dijaga agar tidak terjadi 

ancaman yang berbahaya bagi ketahanan nasional. Ketahanan pangan daerah 

merupakan salah satu pilar ketahanan nasional, disamping merupakan kedaulatan rakyat 

yang perlu diwujudkan, sehingga menjadi prioritas dalam rencana dan implementasi 

pembangunan daerah. Peran pemerintah pusat termasuk pemerintah kabupaten sangat 

sentral karena perwujudan ketahanan pangan harus dimulai dari masing-masing rumah 

tangga itu sendiri. Sehingga penanganan masalah pangan tersebut, tidak dapat 

diselesaikan oleh satu instansi pemerintah saja, tetapi memerlukan koordinasi yang 

efektif dari berbagai lembaga/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Untuk mewujukan tercapainya ketahanan pangan, maka yang harus diwujudkan 

adalah swasembada pangan, sehingga kinerja pembangunan pertanian arti luas akan di 

prioritaskan pada upaya peningkatan swasembada pangan yaitu komoditas pangan 

pokok seperti padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu, susu, telur dan daging. 

Disamping itu juga pengembangan hortikultura (sayuran dan buah), serta perkebunan 

sesuai dengan potensi lokal. Dengan segala potensi sumber daya pangan yang baik di 

Boyolali, diharapkan ketahanan pangan akan terwujud.
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B. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali

Negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi 

masyarakatnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kondisi dimana 

kebutuhan lahir maupun batin dapat terpenuhi dengan baik. Salah satunya adalah 

terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Maka negara 

berkewajiban mewujudkan atau memenuhi kebutuhan warga negaranya akan pangan. 

Seperti yang telah diamanatkan pada pembukaan Undang-undang Dasar RI yang 

merupakan tujuan negara yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut salah satunya diwujudkan dengan 

adanya jaminan ketahanan pangan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Ketahanan pangan memiliki peran strategis antara lain : menjamin hak atas 

pangan, menjadi basis untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas, menjadi 

salah satu pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan dimulai di rumah tangga 

(keluarga) sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala umum ketahanan 

pangan, keamanan pangan, kerawanan pangan, gizi kurang/buruk, serta kemiskinan 

masih menjadi persoalan masyarakat hingga saat ini, akan tetapi di beberapa daerah 

masih rentan dan hal tersebut. Sedang ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi 

pangan dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang mendadak dan tidak dapat 

diprediksikan, seperti bencana sebagai dampak ulah manusia, alam, maupun sebagai 

dampak yang bersifat struktural, seperti kemiskinan dan keterbatasan kapita.

Banyak usaha selama ini yang telah dilakukan untuk menjamin ketahanan pangan 

bagi seluruh masyarakat. Demikian juga di Kabupaten Boyolali, berbagai macam 

kegiatan dan kebijakan telah dibuat untuk mendukung ketahanan pangan bagi 

masyarakat agar dapat terwujud.
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Salah satunya dalam hal kelembagaan yang menangani masalah ketahanan pangan 

ini. Sebelumnya bidang Pemerintahan dan kelembagaan ketahanan pangan Kabupaten 

Boyolali, berdasarkan Perda Nomor  2 Tahun 2001 tentang pembentukan Dinas /Badan 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, instansi yang menangani ketahanan 

pangan adalah salah satu Subdin di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yaitu 

Subdin Bimas Ketahanan Pangan dan Usaha tani (dengan personil 17 orang). Secara 

operasional keterlibatan dan keterpaduan untuk menangani Ketahanan Pangan 

berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 520/408 Tahun 2001 tentang Dewan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali belum optimal. Dalam penanganan ketahanan 

pangan kurang sesuai dengan yang diharapkan (terbatasnya data base ketahanan pangan 

antara lain peta kerawanan pangan, neraca bahan pangan, data distribusi dan akses 

pangan, penanganan ketahanan pangan kurang optimal, data informasi harga pasar 

pangan strategis, koordinasi vertikal dan horisontal kurang optimal). 

Untuk itu pada tahun 2008 telah dibentuk Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008. Dengan adanya masa transisi, maka 

Dewan Ketahanan Pangan kemudian direstrukturisasi dengan SK Bupati Nomor 

521.9/361 Tahun 2008, yang sekretarisnya di jabat oleh Kepala Kantor Ketahanan 

Pangan. Dalam menjalankan fungsinya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali 

mempunyai Visi dan Misi :

VISI Kantor Ketahanan Pangan 

” Sebagai lembaga yang profesional dalam memantapkan sistem ketahanan 

pangan yang berbasis keragaman sumber daya pangan dan budaya lokal ”.

Sedangkan MISI nya :
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1. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam ketersediaan cadangan 

pangan dan distribusi pangan;

2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan 

kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan;

3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis 

pangan;

4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi 

pangan dan permodalan;

5. Menyelenggarakan fasilitasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi 

ketahanan pangan;

6. Meningkatkan kualitas SDM kelembagaan pangan dalam memantapkan 

ketahanan pangan;

7. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan kualitas pengkajian, 

pengembangan, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut 

aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan, distribusi dan harga 

pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya 

penganekaragaman konsumsi pangan;

8. Menciptakan hubungan dan koordinasi yang harmonis dengan lembaga 

terkait, baik di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan dalam kegiatan 

perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan 

pangan.

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali terdiri dari :

a. Kepala Kantor

b. Sub. Bagian Tata Usaha;
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c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan;

d. Seksi Distribusi Pangan;

e. Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BOYOLALI

g.
h.
i.

KEPALA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA PANGAN

SEKSI
DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI
KEWASPADAAN DAN

PENGANEKARAGAMAN
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Adapun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Ketahanan Pangan 

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang ketahanan 

pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tugas lain yang 

diberikan oleh Bupati.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian stabilitas produksi pangan guna menunjang 

ketersediaan dan penganekaragaman pangan;

2) Pembinaan dan pengurusan daerah rawan pangan;

3) Pembinaan dan pelaksanaan sistem ditribusi pangan;

4) Pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan dalam pengadaan cadangan 

pangan;

5) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan Bupati 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Pengelolaan administrasi umum meliputi: ketatalaksanaan, keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan kantor.

3. Penjabaran Tugas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut:
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a) Menyusun rencana dan program kerja kantor ketahanan pangan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang ketahanan pangan;

c) Menelaah peraturan perundang-undanmgan di bidang ketahanan pangan

d) Menyusun saran alternatif di bidang ketahanan pangan

e) Menyusun usulan alokasi pembiayaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;

f) Merumuskan rencana kerja satuan kerja secara periodik;

g) Merumuskan konsep kebijakan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

h) Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan 

bidang tugasnya;

i) Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati untuk 

memecahkan masalah dan atau memperlancar pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan;

j) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan 

kerjanya;

k) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahannya;

l) Membagi tugas kepada kepala Sub bagian tata usaha, dan kepala seksi 

pada Kantor Ketahanan Pangan;

m) Memberi petunjuk kepada kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi 

pada Kantor Ketahanan Pangan untuk kelancaran pedoman tugas;
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n) Mengkoordinasikan kegiatan kepala Sub bagian tata usaha dan Kepala 

seksi pada Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas agar 

terjalin kerjasama yang baik;

o) Menyelia pelaksanaan tugas Kepala sub bagian tata usaha dan Kepala 

seksi pada Kantor Ketahanan Pangan agar hasil yang telah dicapai sesuai 

dengan susunan yang telah ditetapkan;

p) Menilai prestasi kerja Kepala sub bagian tata usaha dan Kepala seksi 

pada Kantor Ketahanan Pangan sebagai bahan pembinaan dan 

pengembangan karir;

q) Menganalisis laporan kegiatan Sub bagian tata usaha dan seksi sebagai 

penyusunan kebijakan dalam bidang ketahanan pangan;

r) Merumuskan dan menandatangi laporan kinerja dan keuangan satuan 

kerjanya;

s) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannnya serta meberikan 

DP3 kepada bawahannya;

t) Mengevaluasi kinerja satuan kerja;

u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yang dilakukan guna 

kelancaran tugasnya, yaitu :
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1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan rusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 

perencanaan dan pelaporan.

2. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut :

a) Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 

perencanaan dan pelaporan ;

b) Menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan ;

c) Mengelola administrasi dan pembinaan pegawai ;

d) Mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran 

belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan ;

e) Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, 

perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor ;

f) Menyiapkan rencana/program kegiatan ;

g) Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi guna kelancaran 

pelaksanaan tugas ;

h) Merumuskan rencana kerja satuan kerja secara periodik ;

i) Merumuskan konsep kebijakan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya ;

j) Merumuskan kebijakan, pedoman  dan petunjuk teknis sesuai dengan 

bidang tugasnya ;

k) Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada Bupati untuk 

memecahkan masalah dan/atau memperlancar pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan ;
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l) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan 

kerjanya ;

m) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahannya.

n) Merumuskan dan menandatangani laporan kinerja dan keuangan satuan 

kerjanya ;

o) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya ;

p) Mengevaluasi kinerja satuan kerja ;

q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan

Berikut penjabaran tugas pokok dari Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan 

:

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala 

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sarana produksi dan 

permodalan, pengembangan usaha kemitraan, kelembagaan dan standarisasi 

mutu.

2. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai 

berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan 

penganekaragaman pangan sebagai pedoman kerja;

b) Menjabarkan perintah atasan agar mudah dipahami dan dilaksanakan 

dengan baik;
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c) Mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;

d) Melaksanakan kajian dan analisa pengadaan dan cadangan pangan 

komoditas strategis;

e) Melaksanakan identifikasi indicator dan produksi ketersediaan pangan;

f) Melaksanakan kajian tentang standarisasi mutu cadangan pangan dan 

kontinuitas ketersediaan pangan;

g) Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan untuk mengetahui kesulitan 

pelaksanaan kegiatan dan memberikan arahan jalan keluar;

h) Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

i) Menyajikan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada 

atasan;

j) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pmpinan untuk 

menyelesaikan masalah dan/atau untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan bidangnya;

k) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya;

l) Menjabarkan tugas dari pimpinan , mengkoordinasikan dan memberi

petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas tersebut;

m) Menyusun laporan kerja dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

n) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya;

o) Mengevaluasi kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

p) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip 

dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
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q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Seksi Distribusi Pangan

1. Seksi Distribusi Pangan dipimpin seorang Kepala yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pengembangan dan pola distribusi pangan, 

sarana dan prasarana distribusi pangan serta pengadaan cadangan pangan.

2. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai 

berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja distribusi pangan sebagai 

pedoman kerja;

b) Menyusun pola dan sistem disribusi pangan dalam daerah baik pada saat 

kondisi panen raya maupun pada saat rawan pangan;

c) Menjabarkan perintah atasan dan mendidtribusikan tugas kepada 

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Membantu mengkoordinasikan dangan lembaga-lembaga yang 

menguasai sarana dan prasarana distribusi (lumbung dan pergudangan);

e) Menyiapkan pola antisipasi kondidi rawan pangan dengan memantapkan 

ketersediaan cadangan pangan;

f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mengetahui 

kesulitan pelaksanaan kejadian dan memberikan arahan jalan keluar;

g) Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

h) Menyajikan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada 

atasan;
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i) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pmpinan untuk 

menyelesaikan masalah dan/atau untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan bidangnya;

j) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya;

k) Menjabarkan tugas dari pimpinan , mengkoordinasikan dan memberi 

petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas tersebut;

l) Menyusun laporan kerja dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

m) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya;

n) Mengevaluasi kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip 

dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;

p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Seksi Kewaspadaan dan Penganeka Ragaman Pangan

1. Seksi Kewaspadaan dan Penganeka Ragaman dipimpin seorang Kepala yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rawan pangan, keamanan  

dan mutu pangan, pola konsumsi masyarakat, sistem informasi pasar dan 

diversifikasi pangan.

2. Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai 

berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja diversifikasi pangan dan 

pengembangan pangan olahan;
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b) Melaksanakan pembinaan diversifikasi pangan dan pengembangan 

pangan olahan serta industri pengolahan hasil;

c) Penerapan teknologi dalam rangka diversifikasi pangan dan 

penegambangan pangan olahan;

d) Melaksanakan upaya peningkatan mutu pangolahan dan keamanan hasil 

pertanian;

e) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan neraca bahan makanan 

(NBM);

f) Melaksanakan pengembangan pangan lokal;

g) Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

h) Menyajikan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada 

atasan;

i) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pmpinan untuk 

menyelesaikan masalah dan/atau untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

sesuai dengan bidangnya;

j) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya;

k) Menjabarkan tugas dari pimpinan , mengkoordinasikan dan memberi 

petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas tersebut;

l) Menyusun laporan kerja dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

m) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya;

n) Mengevaluasi kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip 

dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
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p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

2. Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.

3. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja.

4. Kelompok Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnnya dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut dalam ayat (1) dan (3) diatur 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Boyolali berjumlah 21 orang 

yang mempunyai jabatan dan tugas masing-masing. Daftar Pegawai Kantor Ketahanan 

Pangan dapat dilihat pada table 4 berikut :
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Tabel 4

DAFTAR PEGAWAI
KANTOR KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN BOYOLALI

NO NAMA JABATAN PANGKAL/GOL

1 Ir. Sri Wiyono,MM Kepala Kantor Pembina

IVa

2 Trimo, STP Ka.Sub Bagian TU Penata Tingkat I 

IIId

3 Ir. Tri Hartoyo Ka.Seksi Pengembangan 

Sumber Daya Pangan

Penata Tingkat I

IIId

4 Suparlan , SP Ka.Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekeragaman Pangan

Penata Tingkat I 

IIId

5 Maryono, SIP,MM Ka.Seksi Distribusi Pangan Penata Tingkat I 

IIId

6 Sulasmini,SE Staf Penata Muda Tingkat I

IIIb

7 Sumarti, S.sos Staf Penata Muda Tingkat I

IIIb

8 Muhammad Wasri, SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIb

9 Iskandar,SST Staf Penata Muda Tingkat I

IIIb

10 R.Dekon Agus Setiono,STP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIb

11 Feriana Dwi K,SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

12 Slamet Mulyono Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

13 Jumadi,STP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa
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14 Sugiyanti,SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

15 Agus Pramudi R, SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

16 Nur Djamilah,STP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

17 Moh Adam Nurfathoni,SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

18 Iwin Nawantiana W,SP Staf Penata Muda Tingkat I

IIIa

19 Saliman Staf Pengatur Tingkat I

IId

20 Eka Adi P,Amd Staf Pengatur

IIc

21 Supardi Staf Juru

Ic

Sumber Kantor Ketahanan Pangan Boyolali 2010
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dalam 

Mengimplementasikan Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah 

tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemenuhan pangan tidak saja merupakan hal 

yang sangat penting untuk diwujudkan, baik dari sisi sosial maupun moral, tetapi juga 

merupakan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Ketahanan pangan memiliki peran strategis antara lain : menjamin hak atas 

pangan, menjadi basis untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas, menjadi 

salah satu pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan dimulai di rumah tangga 

(keluarga) sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara. Gejala umum ketahanan 

pangan, keamanan pangan, kerawanan pangan, gizi kurang/buruk, serta kemiskinan 

masih menjadi persoalan masyarakat hingga saat ini, akan tetapi di beberapa daerah 

masih rentan dan hal tersebut. Sedang ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi 

pangan dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang mendadak dan tidak dapat 

diprediksikan, seperti bencana sebagai dampak ulah manusia, alam, maupun sebagai 

dampak yang bersifat struktural, seperti kemiskinan dan keterbatasan kapita.

Salah satu upaya untuk mendukung program ketahanan pangan adalah dengan 

kebijakan penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan. Penganekaragaman 

konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang 
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beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna 

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Untuk mendukung kebijakan ini maka dikeluarkanlah Perpres No 22 Tahun 

2009 Tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumber daya lokal, yang ditindak lanjuti dengan Permentan no 43 Tahun 2009 tentang 

gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, 

yang didalamnya terdapat langkah-langkah kegiatan sebagai acuan bagi pihak yang 

berwenang dalam hal ini pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ini. 

Kemudian dari apa yang ada dalam Permentan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2009 tentang percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa 

Tengah, yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah di tingkat Kabupaten atau Kota 

di provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Boyolali :

“apa yang menjadi dasar Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi pangan ini 
ya itu..Peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan 
peraturan bupati”
Wawancara, 16 Februari 2010

Dalam pengimplementasiannya kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal ini antara daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda 

cara atau strateginya. Ini dikarenakan tiap daerah mempunyai kekhasan atau perbedaan 

potensi dan keadaan wilayahnya masing-masing. Demikian juga dengan kabupaten 

Boyolali, dalam pengimplementasiannya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten

Boyolali sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tangga daerah di bidang ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Boyolali juga mempunyai strategi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Boyolali sendiri secara potensi memiliki kekayaan keanekaragaman pangan yang besar. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel produksi pangan Boyolali berikut ini :

Tabel. 5

Neraca Ketersediaan Bahan Makanan di Kabupaten Boyolali

Sumber: KKP Kab. Boyolali, Tahun 2009.

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten 

Boyolali cukup tinggi. Aneka ragam komoditi pangan cukup tersedia, dan rata-rata 

mengalami kenaikan tiap tahunnya.

NNoo.. KKoommooddiittaass
NNeerraaccaa TTiiaapp TTaahhuunn ((++//--))

2006 2007 2008

11.. BBeerraass 40.900,91 46.792 69.903

22.. JJaagguunngg         85.904,37 93.232 100.329

33.. KKeeddeellaaii -7.330,72) -7.532 -7.018

44.. KKaaccaanngg ttaannaahh 4.381,95 3007 3.959

55.. KKaaccaanngg hhiijjaauu       -1.032,40) -1.038 -1.036

66.. UUbbii kkaayyuu 40.785,01 42363 40.186

77.. UUbbii jjaallaarr          -5.343,56 -5.642 -5.564

88.. DDaaggiinngg -60 435 489

99.. TTeelluurr 5.240 10.331 15.328

1100.. SSuussuu 16.000 16.140 16.796
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Tabel 6

Produksi Pangan Utama Kabupaten Boyolali

Sumbe

r: 

Dipert

anbun

hut 

Kab. 

Boyol

ali, 

2009.

Dari tabel 6 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat produksi bahan pangan di 

Kabupaten Boyolali cukup besar, dan mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Tidak 

hanya beras, namun komoditi pangan lainnyapun cukup banyak tersedia. Hal serupa 

juga disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Boyolali :

” potensinya (Boyolali) cukup besar,boyolali kan kalo dilihat dari topografinya 
kan dari dataran rendah sampai dataran tinggi,jadi aneka ragam sumber daya 
lokal khususnya pangan cukup tersedia.Disisi lain potensi yang ada di 
masyarakat juga mendukung karena tidak semua daerah penghasil beras, 
misalnya Selo, Cepogo itu kan penghasil jagung, jadi sebagian masyarakat juga 
masih mengkonsumsi nasi  jagung,
Wawancara, 16 Februari 2010

Strategi dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali dalam rangka 

melaksanakan kebijakan P2KP adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 

tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Boyolali sebagai tindak lanjut dari adanya 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 tahun 2009 tentang Percepatan 

No. Komoditas

Produksi (Ton) Tiap Tahun Rata-rata

Kenaikan 

(%)2006 2007 2008

1. PPaaddii 240,113 243,957 224488118866 00..55

2. JJaagguunngg 116,856 126,866 145.035 3.6

3. UUbbii kkaayyuu - 129,928 110.005 -8.3

4. UUbbii jjaallaarr 641 874 564 13.05

5. KKaaccaanngg ttaannaahh 6,319        6,443 6.877 1.4

6. KKeeddeellaaii 3.806 3,347 3.355 4,4
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Penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa 

Tengah. Seperti yang disampaikan Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan kabupaten 

Boyolali :

” strategi kita mengimplementasikan itu (Penganekaragaman konsumsi 
pangan) dengan menyusun Perbup atau Peraturan Bupati , jadi peraturan 
Bupati sudah kita susun No 1 tahun 2010 tanggalnya 2 januari 2010,ini dalam 
rangka untuk..apa..sebagai strategi kita agar  kebijakan P2KP itu bisa berjalan.
Wawancara, 16 Februari 2010

Strategi pertama yang diambil adalah menyusun Peraturan Bupati ini, karena 

Peraturan presiden nomor 22 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya lokal sendiri baru dikeluarkan pada 

pertengahan tahun 2009, demikian pula dengan Peraturan Gubernur. Sehingga agar 

kebijakan ini dapat segera dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini 

Kantor Ketahanan Pangan segera menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 

sebagai petunjuk teknis bagi semua pihak terkait dan pihak yang berkepentingan di 

Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tersebut merupakan 

petunjuk teknis yang digunakan sebagai langkah acuan atau strategi bagi Kantor 

Ketahanan pangan, SKPD terkait dan pihak yang berkepentingan untuk dapat 

melaksanakan kebijakan P2KP ini secara baik. Adapun langkah atau kegiatan yang 

tercantum dalam peraturan Bupati tersebut adalah, antara lain :

3. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Yang dilakukan dengan 

kegiatan :
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c. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi tentang konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan 

masyarakat.Meliputi kegiatan :

 Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada 

pemangku kebijakan.

 Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 

melalui berbagai media.

 Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan 

mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

 Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi.

 Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok 

masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan 

dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal.

d. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui 

jalur pendidikan formal dan non-formal.Meliputi kegiatan :

 Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang 

terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah.

 Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan 

keamanan pangan.
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 Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melaui 

jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya 

kelompam wanita dan tim penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku 

sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal.

 Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil,ibu 

menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan 

yang beragam, bergizi seimbangn dan aman.

 Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada wanita tani dan UMKM.

4. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.Kegiatannya adalah :

d. Fasilitasi kepada  Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/gapoktan dan 

UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, 

industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya 

lokal, meliputi kegiatan:

 Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.

 Fasilitasi peningkatan produksi sumber pangan alternatif  bahan baku pangan 

lokal, khususnya  yang berbasis umbi-umbian.

 Pembinana kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran 

untuk memproduksi dan menyediakan anek ragam pangan yang aman 

berbasis sumber daya lokal.

 Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan 

terhadap pengolahan aneka pangan.
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 Memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran 

kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang 

berbasis sumber daya lokal.

 Dukungan infrasturktur jalan dan sumber daya air.

e. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi 

pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM, 

meliputi kegiatan :

 Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan 

UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

 Penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

f. Menyusun rencana bisnis Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya 

lokal di Kabupaten Boyolali. Rencana bisnis tersebut dimasukkan sebagai 

bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.
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Berikut ini hasil Penelitian dan Pembahasan tentang strategi Kantor Ketahanan 

Pangan Kabupaten Boyolali mengenai strategi Internalisasi Penganekaragaman 

konsumsi pangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010, yaitu :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian 

program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan 

program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, 

bergizi seimbang, dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang 

penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh individu, terutama wanita 

sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Maka faktor penting pertama adalah bagaimana memberikan pemahaman dan 

penyadaran kepada masyarakat bahwa makanan bukan hanya beras, untuk itu dilakukan 

internalisasi penganekaragaman pangan ini. Kegiatan ini penting karena selama ini 

tingkat keberagaman konsumsi masyarakat masih rendah, sebagian besar masih sangat 

tergantung pada beras. Ini juga yang menjadi inti adanya kebijakan ini agar pola

konsumsi masyarakat memenuhi kaidah B2SA yaitu beragam, bergizi seimbang dan 

aman. Demikian yang disampaikan Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali:

“Sebenarnya inti dari kebijakan ini  kan mengurangi....jadi intinya yang 
dimaksud kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan adalah kebijakan 
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agar pola konsumsi masyarakat itu memenuhi kaidah B2SA..jadi beragam, 
bergizi seimbang,dan aman intinya itu kan?...selama ini konsumsi beras kita 
kan cukup tinggi perkapita 139 kg/tahun ,dibanding dengan negara 
tetangga..Malaysia kan 80-90 kg/Tahun,kita masih cukup tinggi, disisi lain 
sumber karbohidrat  cukup banyak itu masih belum dimanfaatkan,oleh karena 
itu nanti kebijakan itu larinya ke score PPH untuk tahun 2011 itu 88,1 dan 2105 
itu 95 dalam rangka agar konsumsi pangan tidak tertumpu hanya pada beras,,,.. 
ke umbi-umbian.
Wawancara, 16 Februari 2010

Adapun pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sangat banyak, 

Segenap SKPD dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini, 

mereka bekerja sama dalam wadah yang disebut Tim Teknis, Tim inilah yang nantinya 

bertugas dalam melaksanakan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumber daya lokal ini. Kerjasama ini penting karena kebijakan ini tidaka akan bisa 

berjalan tana dukungan semua pihak. Seperti yang di sampaikan Bapak Suparlan, SP 

selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan 

Pangan kabupaten Boyolali:

“ selama ini kebijakan penganekaragaman pangan seolah-olah hanya bebane 
sektor pertanian, padahal  untuk konsumsi pangan kan..apa.? banyak pihak 
yang terlibat disitu,agar semua pihak itu merasa berkepentingan dan terlibat 
untuk pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan, di kabupaten itu 
dibawah langsung kendali Bupati dalam forum dewan ketahanan pangan 
kabupaten, nanti dari implementasi pergub akan ditindak lanjuti dengan tim 
teknis di ketuai nanti oleh ketua harian Dewan ketahanan pangan Pak Asisten 
Pembangunan... jadi yang terlibat semua ....semua SKPD yang terkait,dan 
pemangku kepentingan, misalnya Tim Penggerak PKK,perguruan tinggi, 
kemudian LSM... ini disini sudah banyak terimplementasi disini.
Wawancara, 16 Februari 2010

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal, maka dibentuk tim teknis dengan keanggotaan dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terkait yang diketuai oleh 

Asisten Pembangunan Sekretaris daerah selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan 

dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan pangan selaku sekretaris Dewan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Ketahanan Pangan. Seluruh anggota tim teknis berperan aktif mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan 

integrasi progam dan anggaran.

Tata kerja, tugas dan peran serta Tim Teknis sebagai berikut:

1. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-

waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun , 

untuk :

a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

c. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal 

tersebut diatas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya 

lokal.

2. Rapat koordinasi Tim teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila 

berhalangan hadir anggota Tim teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat 

dibawahnya untuk mewakilinya.

3. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah dan Pemangku Kepentingan yang menjadi anggota Tim Teknis.

4. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

5. Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati 

selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, serta wajib 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai 

pelaksanaan tugasnya.

Untuk Kabupaten Boyolali sendiri Tim Teknis ini masih dalam proses 

pembentukan, masih menunggu Surat Keputusan yang masih diolah dibagian hukum. 

Namun kegiatan yang bisa dilaksanakan tetap dilaksanakan bersamaan dengan

mengunggu SK Tim Teknis turun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor 

Ketahanan Pangan kabupaten Boyolali:

“tim teknis itu anggotanya yang tercantum dalam ini..apa?..dalam kegiatan 
tata kerja ini (dalam Peraturan Bupati No 1 Tahun 2010)..ini kan ada SKPD 
yang terkait , jadi yang masuk tim teknis adalah SKPD yang masuk dalam tabel 
tata kerja table 3 itu..lha ini nanti diketuai Asisten Pambangunan Sekda selaku 
ketua harian ketahanan pangan ya itu yang mengkoordinir lintas sector di 
bidang pembangunan termasuk pertanian ini. Sampai saat ini SK Tim Teknis 
sedang diolah oleh bagian hukum jadi belum jadi,sebentar lagi jadi..dan kita 
bekerja setelah SK tim teknis itu jadi..kita berkumpul untuk membahas kegiatan 
ini...ini dilakukan belum sesuai tata kerja tapi apa yang bisa kita 
laksanakan..kita laksanakan walaupun belum terbentuk tim teknis.
Wawancara, 20 Februari 2010

Kegiatan Internalisasi penganekaragaman pangan ini dilakukan dengan dua 

kegiatan inti, yaitu advokasi, kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan 

masyarakat serta kegiatan pendidikan dan pelatihan konsumsi pangan yang beragam, 

bergizi seimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal.

a) Advokasi, kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi 

seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
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Kegiatan advokasi, kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang memenuhi 

kaidah B2SA yaitu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman ini dilakukan tidak hanya 

kepada masyarakat namun juga kepada aparat pemangku kebijakan karena kebijakan 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ini, karena 

Perpresnya juga baru keluar pada pertengahan tahun 2009, sehingga perlu juga adanya 

sosialisasi kepada pemangku kebijakan agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik

. Demikan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali :

“jadi gini kan belum semua pemangku kebijakan..dalam hal ini pemangku 
kebijakan kan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengambil 
kebijakan itu,jadi belum semua satuan kerja perangkat daerah atau pemangku 
kebijakan itu mengetahui adanya perpres ini(perpres no 22 tahun 2009) tentang 
percepatan kebijakan P2KP berbasis sumber daya lokal itu, untuk itu perlu di 
advokasi lah... termasuk DPRD,agar tahu dan memahami bahwa kebijakan ini 
penting, dan terkait dengan itu nantinya akan ditindak lanjuti dengan realisasi 
dan anggaran..itu pentingnya advokasi kebijakan.
Wawancara, 20 Februari 2010

Hal ini senada dengan yang disampaikan Ibu Nur Djamilah selaku Staf Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali :

“Perpres itu kan baru keluar pertengahan 2009,ini baru awal 2010 jadi kalau 
adhek kelapangan tanya tentang perpres ini,mungkin baru sedikit yang tahu..
karena .sosialisasi perpres baru dilakukan sekali tingkat kabupaten...itupun 
belum sampai masyarakat itu baru sosialisasinya ketingkat kecamatan kemudian 
ke pelaku usaha juga ada...jadi masyarakat umum mungkin belum begitu 
tahu...kalau sosialisasi pangan lokal sudah lama kami laksanakan, tapi tidak 
mengkhususkan pada perpres karena perpres kan baru muncul belakangan
nggih
Wawancara, 16 Februari 2010

Sebenarnya kegiatan advokasi, promosi dan sosialisasi penganekaragaman 

konsumsi pangan ini sudah lama dilakukan, namun untuk Perpres tentang percepatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal baru keluar pada 

pertengahan tahun 2009 jadi belum semua pihak mengetahui tentang Perpres Nomor 22 

Tahun 2009 ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Djamilah, STP selaku Staf 

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali :

“Advokasi,promosi, sosialisasi ...ini perpresnya kan terbit tahun 2009, tapi 
kegiatan advokasi, promosi dan sosialisasi itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, 
jadi sebelum perpres itupun kan sudah ada kegiatan sosialisasi pangan lokal 
kalau dulu...sekarang istilahnya penganekaragaman konsumsi pangan tapi 
prinsipnya kan penggunaan kembali bahan pangan lokal yang sudah 
ditinggalkan itu, itu sudah dimulai sejak dulu...sejak..emmm ya semenjak adanya 
dinas pertanian itu sebenarnya sudah ada pengembangan kegiatan pangan 
lokal,yaitu dilaksanakan...ada kegiatan, nama kegiatannya kegiatan penyuluhan 
sumber pangan alternatif”
Wawancara, 16 Februari 2010

Kegiatan advokasi, promosi dilakukan melalui penyampaian dalam forum-forum

pertemuan, dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh segenap jajaran Pemerintah 

Kabupaten Boyolali disampaikan materi-materi tentang penganekaragaman pangan ini.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 tepatnya tanggal 22 Oktober 2009

bertempat di Aula Kantor Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh segenap Kepala SKPD 

yang terkait,Camat se-Kabupaten Boyolali, Kelompok PKK Kabupaten dan 

Kecamatan,dan LSM dengan penyampaian materi sosialisasi Perpres No 22 Tahun 2009

. Juga telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor :511.2/02422/05/2009 tanggal 4 

April 2009 agar dalam rapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk 

menggunakan bahan pangan alternative yaitu bahan pangan lokal bukan beras. Untuk 

advokasi, promosi dan sosialisasi kepada masyarakat Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Boyolali menggunakan strategi materi-materi tentang P2KP itu disampaikan 

lewat organisasi masyarakat yang sudah mengakar dan tersebar di masyarakat yaitu 

melalui Tim Penggerak PKK. Karena organisasi masyarakat ini memiliki basis anggota 
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yang cukup besar dan beranggotakan Ibu-ibu yang memang menjadi sasaran utama 

kebijakan ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali:

“Tim penggerak PKK semacam organisasi masyarakat yang sudah mengakar , 
organisasinya sudah mantap walaupun tidak birokrasi tetapi berhimpitan 
dengan birokrasi , TP PKK mempunyai jaringan yang sudah kuat dan sudah 
mengakar diberbagai tingkatan baik tingkat desa, kecamatan, maupun 
kabupaten dan terbagi dalam pokja-pokja kelompok kerja kita libatkan , kita 
beri materi agar dalam pertemuan-pertemuan rutin PKK mereka itu 
disampaikan karena pendidikan konsumsi pangan ini sasaran utamanya adalah 
ibu-ibu , ibu-ibu dalam rangka menyajikan menu makanan sehari-hari . Lewat 
tim penggerak PKK itu yang paling efektif karena mereka itu ada pertemuan-
pertemuan.
Wawancara , 20 Februari 2010

Kemudian Bapak Suparlan ,SP juga menambahkan :

“Tim Penggerak PKK kita libatkan karena  Tim Penggerak PKK nantinya 
berperan strategis disini, ...dalam pendidikan konsumsi pangan, untuk Ibu-ibu
rumah tangga,Ibu hamil menyusui itu yang paling strategis lewat penggerak 
PKK.oleh karena itu Tim penggerak PKK kita libatkan dalam tim Teknis.baik di 
kabupaten nanti turun ke kecamatan maupun desa.jadi strategi kita gitu..”
Wawancara,16 Februari 2010

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Mujiati Selaku Ketua Tim Penggerak PKK 

Kecamatan Teras, Boyolali bahwa Tim Penggerak PKK Kecamatan sudah diberikan 

advokasi, promosi dan sosialisasi tentang penganekaragaman pangan berbasis sumber 

daya local dan Perpres Nomor 22 Tahun 2009 pada bulan Oktober 2010 bersama dengan 

Kepala SKPD terkait,Camat dan LSM. Tim Penggerak PKK juga telah dilibatkan dalam 

kegiatan advokasi, sosialisasi dan promosi penganekaragaman pangan berbasis sumber 

daya lokal ini dengan pernyataannya :

Ya sudah ada (Sosialisasi) tentang Penganekaragaman pangan itu,dengan 
adanya bantuan P2KP sangat-sangat mendukung bagi masyarakat lebih-lebih 
adanya advokasi, promosi dan sosialisasi sehingga masyarakat gamblang/ tahu 
persis dan sangat bermanfaat.
Wawancara, 5 Maret 2010
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Kemudian Beliau juga menambahkan :

“Ya kami selalu dilibatkan (TP-PKK), sasarannya adalah TP-PKK secara 
keseluruhan baik di tingkat kelompok sampai dengan desa dalam hal 
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
Wawancara, 5 maret 2010

Setelah mendapatkan sosialisasi kebijakan penganekaragaman pangan ini 

Tim Penggerak PKK Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali juga telah menindak 

lanjuti dengan memberikan atau menyampaikan materi penganekaragaman pangan 

tersebut kepada Tim Penggerak PKK di tingkat bawahnya, yakni tingkat kelompok 

baik Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang dilaksanakan pada tiap 

pekan sesuai jadwal yang ada. Berikut pernyataan dari Ibu Mujiati selaku Ketua 

Tim Penggerak PKK Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali:

“Materi penganekaragaman konsumsi pangan sudah disosialisasikan sampai 
warga PKK kelompok sehingga PKK kelompok tahu persis manfaat arti 
pentingnya gizi serta lebih utama gizi pada anak usia balita karena 
dipersiapkan generasi yang berkualitas.
Setelah mendapat sosialisasi tentang penganekaragaman pangan masyarakat 
tahu apa yang dimaksud pangan yang memenuhi kaidah B2SA (beragam, 
bergizi seimbang dan aman)  dalam menyusun pola pangan kita 
memikirkan/melihat tentang kandungan gizi yang ada dalam makanan 
tersebut misalnya kandungan karbohidratnya,lemak,protein, 
nutrisinya,vitamin dan lain-lain.
Wawancara, 5 Maret 2010

Selain sosialisasi berupa penyuluhan dan pemberian materi tentang P2KP, 

kegiatan sosialisasi dan promosi pangan lokal ini juga dilakukan dengan lomba cipta 

menu berbasis  sumber daya wilayah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan 

Desember 2009 dengan peserta seluruh PKK Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali. 
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Kegaiatan ini dipilih karena Boyolali memiliki potensi keanekaragaman sumber pangan

yang baik, sehingga diharapkan dengan adanya lomba semacam ini potensi pangan lokal 

dapat terangkat dan dikenal luas oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Nur Djamilah, STP selaku Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali :

“kalau disini lomba-lomba itukan juga sebenarnya salah satu bentuk 
penyuluhan...lomba cipta menu berbasis sumber daya wilayah,ini pesertanya 
Tim Penggerak PKK kecamatan...semua kecamatan ikut ini.
Wawancara, 16 Februari 2010

Lomba cipta menu pangan alternatif ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi 

pangan alternatif. Sehingga masyarakat akan lebih mudah mengetahui mengenai sumber 

pangan alternatif dan mampu mengkreasikannya menjadi menu konsumsi yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman. Hasil dari Lomba Diversifikasi Pangan Berbahan 

Baku Jagung, Tingkat Kabupaten Boyolali, Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan 

Alternatif, sebagai berikut :

- Juara I : TP. PKK Kecamatan Mojosongo

- Juara II : TP. PKK Kecamatan Simo

- Juara III : TP. PKK Kecamatan Karanggede

- Harapan : TP. PKK Kecamatan Boyolali

Selain melalui media-media tersebut kampanye pangan lokal juga akan 

dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada di Kabupaten Boyolali baik media 

cetak maupun elektronik. Hal tersebut dilakukan melalui Koran Boyolali Tersenyum 

dan melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali. Namun 

untuk kedua media tersebut hingga saat ini belum dilakukan namun akan mengarah 

kesana. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali:

“ya media itu nanti termasuk media yang ada di Kabupaten Boyolali ada 
Boyolali Tersenyum, kemudian RSPD ...cetak juga, rencana kita nanti gitu,nanti 
kalau ada dana nanti membuat poster,itu antara lain..sampai saat ini belum,ya 
karena memang ini kan baru (Kebijakan P2KP)..kemudian penganggaran itu 
juga tingkat kabupaten belum mencakup keseluruhan,karena kegiatan- kegiatan 
ini kan..kita pertama keterbatasan anggaran,kedua rencana anggaran ini belum 
jadi karena Perbup kan jadi januari padahal penganggaran kan november tahun 
kemaren, tapi nanti kita usahakan karena kita ada dana dari pusat.
Wawancara, 20 Februari 2010

Selain dengan kegiatan advokasi, promosi dan sosialisasi yang telah dilakukan, 

dalam rangka usaha internalisasi konsumsi pangan atau usaha penanaman pemahaman 

kepada aparat dan masyarakat maka perlu juga dilakukan pengembangan materi dari 

advokasi, promosi dan sosialisasi itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar materi yang 

disampaikan dari waktu ke waktu akan terus berkembang. Dalam tata kerja percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti yang terdapat 

dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 tahun 2010 tentang petunjuk teknis 

percepatan penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di 

Kabupaten Boyolali bahwa SKPD/ pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan ini antara lain 

Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Ketahanan Pangan 

dan Tim Penggerak PKK dengan pihak yang bertanggungjawab adalah Dinas 

Kesehatan. Materi tersebut disusun bersama, dengan penaggungjawab adalah Dinas 

Kesehatan karena masalah gizi merupakan wilayah Dinas Kesehatan. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali:
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“ya materi itu dirumuskan bersama...untuk itu(masalah pengembangan 
pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan) dinas kesehatan yang 
berkompeten masalah gizi, tapi kantor ketahanan pangannya juga tercakup dari 
ketersediaan,distribusi kemudian akses konsumsi dan keamanan pangan, nah itu 
kalau fungsi Kantor Ketahanan Pangan adalah masalah konsumsi ini terkait 
juga dengan nilai gizi , keamanan pangan terkait dengan makanan yang tidak 
tercemar,itu kan kita memberi masukan ke dinas kesehatan nanti disusun 
bersama-sama tapi tetep yang bertanggung jawab penuh dinas kesehatan 
itu.Jadi kita bersama-sama dalam rangka menyusun itu.
Wawancara, 20 Februari 2010

Setelah kegiatan advokasi, promosi dan sosialisasi pangan lokal tersebut 

dilaksanakan langkah kegiatan lain yang juga dilakukan adalah pemberian penghargaan 

kepada individu/perorangan yang dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan 

sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Upaya ini masih 

dilakukan dari tingkat pusat, untuk tingkat Kabupaten Boyolali sendiri masih dalam 

proses yang akan mengarah kesana. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali kini 

baru sebatas memberikan usulan-usulan daerah dan siapa  yang layak mendapat 

penghargaan tersebut. Hal ini sesuai seperti apa yang disampaikan Bapak Suparlan, SP 

selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan 

Pangan Kabupaten Boyolali:

“ini kita masih dalam tahap implementasi , tapi kita  belum melakukan
(pemberian panghargaan),,..tapi untuk tingkat pusat sudah maupun tingkat 
provinsi,dan kita sudah mengusulkan ini ada satu desa jimbung kecamatan
cepogo itu untuk menerima penghargaan ya penganekaragaman karena 
mengembangkan pangan lokal jagung masih dilestarikan,kemudian ini mie 
singkong di Simo juga dapat, tapi untuk di kabupaten ini kita masih dalam tahap 
implementasi Perbup, nanti memang ada rencana untuk melakukan itu di tingkat 
kabupaten, tapi untuk tingkat pusat dan provinsi memang sudah.
Wawancara, 16 Februari 2010
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Dalam kegiatan advokasi, sosialisasi dan promosi yang dilakukan, berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan advokasi, sosialisasi dan promosi yang 

dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali masih belum maksimal, 

hal ini disebabkan oleh saat ini masih dalam tahap implementasi awal. Peraturan Bupati 

sendiri baru terbit pada bulan Januari 2010, sehingga masih belum semua lapisan baik 

dari masyarakat maupun aparatnya sendiri yang mengetahui mengenai adanya kebijakan 

penganekaragaman konsumsi pangan ini. Dengan segala sesuatu yang masih baru, 

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali terus melakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan mengarah  kepada apa yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati.

b) Pendidikan dan pelatihan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan 

aman melalui pendidikan formal dan non formal.

Dalam kegiatan internalisasi konsumsi pangan ini selain melalui advokasi, 

kampanye, promosi dan sosialisasi juga dilakukan langkah pemberian pendidikan

konsumsi pangan yang memnuhi kaidah Beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) 

kepada masyarakat , baik melalui jalur formal maupun jalur non formal .Jalur formal 

disini adalah penyampaian pendidikan konsumsi pangan melalui sekolah formal atau 

dengan kata lain materi-materi tentang konsumsi pangan ini dimasukkan dalam 

kurikulum pembelajaran di sekolah. Sedangkan pendidikan konsumsi pangan melalui 

jalur non formal adalah penyampaian pendidikan konsumsi pangan lewat pertemuan-

pertemuan dan penyuluhan serta pelatihan diluar sekolah.

Pendidikan konsumsi pangan non formal salah satunya dilakukan lewat Tim 

Penggerak PKK dan pelatihan-pelatihan. Untuk pendidikan konsumsi pangan jalur 

formal masalah ini akan menjadi tanggungjawab dari Dinas pendidikan Pemuda dan 

Olahraga, bagaimana materi tentang penganekaragaman pangan ini bisa dimasukkan ke 
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dalam kurikulum sekolah. Sehingga diharapkan sejak dini para siswa dapat mengetahui 

bagaimana pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Selain memasukkan materi konsumsi pangan pada kurikulum sekolah langkah 

lain yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah penguatan tenaga pendidik

dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan itu sendiri. Karena 

nantinya tenaga pendidik ini yang akan menjadi ujung tombak dalam pendidikan dan 

pelatihan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.Kegiatan lain yang 

dilakukan adalah bantuan kegiatan penyediaan konsumsi beragam bergizi seimbang 

dan aman dan stimulan untuk anak SD/MI/PONPES yang diberikan pada : SD N 1 

Mudal Kec. Boyolali, Yayasan Ponpes ALHIKAM Ds. Banyudono, Kec. Banyudono, 

masing-masing senilai Rp. 40 juta sebagai bentuk pendidikan kepada anak agar dalam

konsumsi sehari-hari anak menjadi mengenal menu yang bergizi dan beragam.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali:

“kegiatan ini (pendidikan konsumsi pangan) nanti akan dilaksanakan oleh tim 
penggerak PKK, lewat Pokja 3...tentang  pangan, sandang dan 
perumahan...pendidikan konsumsi pangan itu dilakukan secara formal dan non 
formal..ya lewat pertemuan PKK itu secara non formal,termasuk pelatihan-
pelatihan,tapi secara formal itu lewat apa..?kurikulum sekolahan gitu,untuk itu 
dalam tim teknis kita melibatkan apa itu..?Diknas..nggih..Diknas..ini semua 
sudah masuk disini...(Perbup ) termasuk dalam pendidikan formal dalam 
penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi Gizi seimbang dan 
keamanan pangan ini nanti  penanggungjawabnya Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga, dan harusnya nanti dimasukkan dalam kurikulum 
sekolah,digabungkan dalam kurikulum sekolah termasuk muatan lokal apa gitu 
nanti Diknas yang lebih tahu, jadi melibatkan Dinas pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan formal itu.Kalau non-formal kan lewat pelatihan-
pelatihan dari tim penggerak PKK seperti itu”.
Wawancara, 16 Februari 2010
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Selain adanya pendidikan konsumsi pangan, dilakukan juga pelatihan-pelatihan 

bagi kelompok tani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM Pertanian 

dan Ketahanan pangan , pelatihan tersebut antara lain :

Tabel.7

Pelatihan Kepada Kelompok Tani

No. Jenis Pelatihan Tempat

Jumlah 
Personel 

yang dikirim 
(orang)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pelatihan pengembangan pangan lokal

Pelatihan diversifikasi pangan;

Pelatihan sistem informasi pasar;

Pelatihan pengelolaan lumbung pangan;

Pelatihan pengelolaan pasca panen;

Pelatihan penyusunan data ketahanan 
pangan;

Pelatihan statistik pertanian;

Pelatihan pengendalian hama terpadu 
(SLPTT);

Pelatihan kewirausahaan;

Pelatihan pengembangan agribisnis 
pertanian;

Pelatihan teknologi pertanian tepat guna;

Pelatihan Insemenasi Buatan

Prov. Jateng

KKP Boyolali

KKP Boyolali

Bapermaskin

KKP Boyolali

KKP Boyolali

Dipertan Prov.
Donohudan

Dipertan Prov.

Dipertan Prov.

BPTP Prov.

Dispertan 
Prov. Jatim

1

50

50

20

20

36

2

100

2

1

5

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2009

Kegiatan pendidikan konsumsi pangan yang dilakukan masih belum maksimal 

seperti yang diharapkan. Kembali lagi karena masalah Peraturan Bupati yang menjadi 

petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan baru terbit pada bulan Januari 2010. Pendidikan 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) secara non formal 

yang akan dilakukan melalui Tim Penggerak PKK belum sepenuhnya dapat dilakukan, 
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karena materi pendidikan konsumsi pangan baru sampai ke tingkat Kecamatan, 

sehingga belum sampai kepada masyarakat umum.

Selain melalui kegiatan Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan , 

strategi yang dilakukan adalah pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. Ini 

penting dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan internalisasi penganekaragaman 

konsumsi pangan, setelah masyarakat mengerti pola pangan yang beragam, bergizi 

seimbang dan aman maka perlu didukung dengan ketersediaan bahan pangan tersebut di 

pasaran. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan bisnis dan industri pangan 

lokal sehingga pola pangan masyarakat tidak tergantung lagi pada satu jenis bahan 

pangan misalnya beras.

Berikut ini hasil Penelitian dan Pembahasan tentang strategi Pengembangan 

Bisnis dan Industri Pangan Lokal Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010, yaitu :

2. Pengembangan Bisnis dan Industri pangan lokal.

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya lokal ditentukan pula oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung 

dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program 

pengankaragaman konsumsi pangan wilayah dan daerah perlu diselaraskan, khususnya 

dalam pengembangan pertanian, perikanan, dan industri pengolahan pangan guna 

memajukan perekonomian daerah. Kondisi ii menuntut komitmen yang tinggi dari 

berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang 
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komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu 

dikembangkan untuk membangun sistem inovasi daerah dan wilayah guna merangsang 

pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan diberbagai daerah. 

Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan 

daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pelibatan swasta dan dunia usaha khususnya industri pangan akan sangat 

mendorong pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan ini. Setelah kegiatan 

internalisasi konsumsi pangan berhasil dan masyarakat telah sadar akan pola konsumsi 

yang beragam, bergizi seimbang dana aman maka perlu didukung dengan ketersediaan 

pangan tersebut di masyarakat, disinilah peran dari swasta dan dunia usaha pangan. 

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan 

dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali:

”kegiatan ini (pengembangan bisnis dan industri pangan lokal) jelas melibatkan 
swasta dan dunia usaha,karena pelaksana dilapangan kan dunia usaha untuk 
industri pangannya.”
Wawancara, 16 Februari 2010

Kemudian beliau juga menambahkan :

“jadi memang kegiatan tentang apa?..Perbup tentang P2KP itu ada dua 
kegiatan pokok yang pertama internalisasi penganekaragaman konsumsi 
pangan, internalisasi itu berarti pemahaman yang mendalam kepada pemangku 
kepentingan agar penganekaragaman pangan bisa dilakukan. Disisi lain juga 
ada kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal, jadi kalau 
pemehaman akan aneka ragam makanan sudah meresap ke masyarakat itu di 
barengi dengan penyediaan makanan itu sendiri, itulah yang akan kita 
kembangkan bisnisnya.
Wawancara, 16 Februari 2010

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis dan industri 

pangan lokal ini yang pertama adalah pemberian fasilitasi kepada dunia usaha, untuk 
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Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, pemberian fasilitasi ini dikhususkan 

kepada Kelompok Wanita Tani, karena untuk usaha yang dimiliki perorangan fasilitasi 

ini akan disampaikan melalui Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Djamilah selaku Staf Kantor Ketahanan Pangan 

Boyolali :

“Kalau untuk pelaku usaha...pelaku usaha itu ..itu jarang....kita (KKP) lebih ke 
KWT,pelaku usaha ini,...mungkin sebenarnya lebih ke dinas koperasi dan UKM 
ini...jadi mereka kan lebih ke usaha kecil menengah ya...kalau kita kan langsung 
ke masyarakat gitu..” 
Wawancara, 16 Februari 2010

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali:

”untuk Kantor Ketahanan Pangan fasilitasi terutama kepada kelompok wanita 
tani,kalau industri perorangan itu mungkin yang ada di Dinas Perindustrian, 
atau Dinas Koperasi”. 
Wawancara, 16 Februari 2010

Menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi 

Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boyolali fasilitasi yang diberikan disini berupa pembinaan dan pelatihan, bantuan 

permodalan, bantuan alat mesin. Fasilitasi ini dimaksudkan agar industri pangan dapat 

berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan hasil pangan yang beragam.

“jadi fasilitas kita terutama untuk ketahanan pangan itu kepada kelompok 
wanita tani,itu berwujud bantuan pinjaman modal,dan bantuan alat mesin 
pengolah pangan,misalnya mesin penepung, mesin pemarut, mixer antara lain 
itu...selain dilaksanakan oleh Kantor Katahanan Pangan itu juga dilaksanakan 
oleh apa..? Dinas Perindustrian, Dinas koperasi dan UMKM,jadi banyak Satker 
yang terlibat disana, oleh karena itu dalam pengimplementasi Perbup nanti itu 
masing-masing Satker akan disinkronkan,agar adanya keterpaduan dalam 
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rangka pembinaan UMKM. Jadi fasilitas kita itu antara lain.1.pembinaan 
pelatihan,2.Permodalan, 3. Bantuan alat mesin.”
Wawancara, 16 Februari 2010

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Yayuk Supriyati selaku Ketua Kelompok 

Wanita Tani “Amanah”, Ds. Tawangsari, Teras, Boyolali :

“Dari ketahanan pangan kita dapet bantuan dana 10 juta... Kita dapat dana 
dari Ketahanan pangan..itu dana pinjaman tidak berbunga”
Wawancara, 20 Februari 2010

Selain KWT Amanah bantuan juga diberikan pada KWT yang lain antara lain :

Tabel.8

KWT Penerima Bantuan dari Kantor Ketahanan Pangan

Kabupaten Boyolali

No. Nama Kelompok Alamat Jenis Alat
1. KWT Ngudi 

Rejeki
Ds. Pilang Rejo Kec. 
Juwangi

Mesin Penggoreng 
Kc.Tanah (1 Unit), dan 
PlastikHhand Sealer (1 Unit)

2. KWT Pamarsudi 
Tani

Ds. Sranten Kec. 
Karanggede

Mesin Penggoreng 
Kc.Tanah (1 Unit)

3. Keltan. Mugi 
Lestari

Ds. Pentur Kec. Simo Slicing Machin (1 Unit), 
Plastic Hand Sealer (1 Unit).

4. KWT Sido 
Makmur

Ds. Talak Broto Kec. 
Simo

Mesin Penggoreng 
Kc.Tanah (1 Unit)

5. KWT Sumber 
Makmur

Ds. Keyongan, Kec. 
Nogosari

Mesin Pemarut Double 
penepung (1 Unit), Plastic 
Hand Sealer (1 Unit)

6. KWT Sri Rejeki Ds. Kunti Kec. 
Andong

Mesin Pemarut Double 
penepung (1 Unit), Plastic 
Hand Sealer (1 Unit)

7. KWT Ngudi 
Mulyo

Ds. Tanjungsari, Kec. 
Banyudono

Mixer (1 Unit), Plastic Hand 
Sealer (1 Unit).

8. KWT Ngudi 
Rejeki

Ds. Karanggeneng, 
Kec. Boyolali

Mesin Penggoreng 
Kc.Tanah (1 Unit), dan 
PlastikHhand Sealer (1 Unit)

9. Keltan Ngudi 
Rejeki

Ds. Talak Broto, Kec. 
Simo

Mesin pemarut double 
penepung (1 Unit), Kompor 
Gas (6 Unit), Tabung Gas 3 
Kg (6 Unit), Selang Gas (4 
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Unit), Penjemur Mie 
Singkong (6 Unit), 
Penggiling Mie (6 Unit)

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2010

Usaha yang tidak kalah pentingnya setelah adanya fasilitasi dan bantuan bagi 

pelaku usaha pangan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung, infrastruktur 

dan jaminan ketersediaan sumber daya air. Ini penting dilakukan guna menunjang 

pengembangan bisnis dan usaha pangan lokal tersebut, karena mustahil usaha dapat 

berkembang dengan baik tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai. Namun untuk 

sekarang Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali belum dapat melaksanakannya 

secara penuh, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang ada. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan 

Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali:

“ini (pengembangan infrasturktur dan sumber daya air) akan terkait dengan 
alur lalu lintas, perhubungan dan sebagainya, ini kan sumber2 pangan lokal itu 
tersebar di berbagai pelosok kemudian agar semua itu bisa di dapat kan perlu 
transportasi yang bagus, listrik yang memadai, air yang cukup, itu perlu 
dikembangkan.Yang bertanggungjawab untuk itu adalah Dinas PU, ini memang 
belum kita lakukan karena ...karena itu kedepan masih jauh,kalu kita masuk 
sekarang juga ada keterbatasan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk 
memperbaiki infrastruktur itu gitu lho..tapi kedepan akan kita libatkan dinas 
PU.”
Wawancara, 20 Februari 2010

Sejauh ini dari bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kantor Ketahanan 

Pangan kepada pelaku usaha cukup memberikan hasil yang positif. Pelaku usaha dalam 

hal ini Kelompok Wanita Tani yang mempunyai kegiatan usaha dibidang pangan 

merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah, baik berupa bantuan permodalan 

maupun bantuan alat mesin untuk menunjang produksi mereka. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Yayuk Supriyati selaku Ketua Kelompok Wanita Tani “Amanah”, 

Ds. Tawangsari, Teras, Boyolali :
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“Bantuan itu cukup membantu juga ya, tapi disini kan kelompoknya banyak 
...uang itu saya masukkan ke koperasi jadi anggota yang perlu bisa 
meminjam...jadi dua kelompok bisa jalan koperasi bisa hidup, usaha ini juga 
bisa mendapat dana.
Wawancara, 20 Februari 2010

Namun masih yang disampaikan oleh Ibu Yayuk Supriyati selaku Ketua 

Kelompok Wanita Tani “Amanah”, Ds. Tawangsari, Teras, Boyolali , masih ada 

beberapa hambatan yang ditemui dalam pengembangan usaha pangan, yaitu masalah 

distribusi. Masalah ini masih dianggap menjadi pengahambat berkembangnya industri 

pangan. Selain itu juga masalah teknologi yang kalah bersaing dengan produk lain 

terutama produk luar.

“Kalo hambatannya itu masalah klasik mas...itu masalah pemasaran,kalo dulu 
memang permodalan ya..klo sekarang UKM itu banyak sekali masalah 
permodalan , dari mana saja itu kita dapat memperoleh permodalan , tapi kita 
mesti action..alo kita dah action pemerintah itu pasti tanggap, jadi yang klasik 
itu memang pemasaran.Masalah lain itu masalah pengemasan,kualitasnya kita 
meningkatkan sulit ..coba bandingkan kalo dari cina itu kan pengemasanya 
bagus walaupun rasanya kurang enak
Wawancara, 20 Februari 2010

Selain itu Ibu Yayuk juga Menambahkan harapannya kedepan untuk 

memajukan usahanya :

“Harapannya ya peralatan yang lebih canggih,peralatan yang bisa cepet kita 
produksi  juga untuk masalah pemasaran, pemasaran itu memang kalo kita tidak 
terbiasa jualan kan tidak mungkin bisa”.
Wawancara, 20 Februari 2010

Selain memberikan fasilitasi dan bantuan kepada Kelompok Tani/Kelompok 

Wanita Tani/Gapoktan strategi yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah 

dengan memberikan advokasi, sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan 

serta usaha pengembangan bisnis dan industri pangan lokal agar pelaku usaha di bidang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pangan ini bisa berkembang. Advokasi disini dilakukan dengan pendampingan kepada 

pelaku usaha/ Kelompok Wanita Tani , bimbingan-bimbingan misalnya agar para 

pelaku usaha mendaftarkan ijin ke Departemen Kesehatan dan lain-lain.

Untuk menjamin keamanan pangan yang harus diperhatikan adalah standar mutu 

dari produk hasil produksi itu sendiri. Dengan ditetapkannya standar baku yang jelas 

maka tingkat keamanan dan mutu pangan akan lebih terjamin. Seperti yang disampaikan 

Bapak Suparlan, SP selaku Kepala Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan 

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, Untuk tingkat Kabupaten Boyolali dari 

Kantor Ketahanan Pangan belum sampai pada tahap itu, standar masih berdasarkan dari 

Pemerintah Pusat. 

”kalau standart mutu kita belum sampai kesana,kecuali mang ada satu itu untuk 
tepung lokal...itu di Simo itu baru dalam tahap pengujian KSNI,tapi itu yang 
menangani dinas perindustrian pusat...terutama pusat..untuk mengujikan tepung 
lokal dari Simo untuk mendapat standart SNI”.
Wawancara,16 Februari 2010

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal di Kabupaten Boyolali 

dilakukan oleh banyak pihak yang terkait . Untuk Kantor Ketahanan Pangan sendiri 

lebih memfokuskan kepada usaha masyarakat, seperti kepada Kelompok Wanita Tani 

(KWT) yang mempunyai usaha dibidang pangan. Kegiatan yang dilakukan dengan 

memberikan bantuan baik penyuluhan dan pelatihan, permodalan maupun bantuan alat 

mesin pengolah pangan sudah dilakukan dan banyak memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha pangan. Namun kegiatan ini sendiri belum mampu dilaksanakan 

sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Bupati karena masih 

mangalami hambatan dan keterbatasan yang ada karena baru tahap awal implementasi.
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Dengan berjalannya waktu pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi 

pangan ini terus disempurnakan. Dengan masih adanya beberapa kekurangan yang ada 

diharapkan dapat segera ditindak lanjuti. Misalnya masalah yang dialami pelaku usaha 

pangan adalah masalah distribusi pruduk.

B.Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Ada beberapa hambatan yang masih ditemui dalam pengimplementasian 

kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di 

Kabupaten Boyolali. Seperti yang diketahui bahwa Perpres Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

baru dikeluarkan pada pertengahan 2009. Jadi kebijakan ini masih termasuk baru. 

Peraturan Presiden tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan-peraturan 

dibawahnya yang juga baru terbit pada tahun 2009 lalu.

Sebagai langkah awal agar kebijakan ini dapat segera dijalankan, Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali segera menyusun Peraturan Bupati No 1 tahun 

2010 tentang petunjuk teknis penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya 

lokal di Kabupaten Boyolali yang baru keluar pada bulan Januari 2010, sehingga 

kebijakan ini memang masih dalam tahap awal implementasi.

Jadi masih memerlukan sosialisasi kepada segenap aparat dan pemangku 

kepentingan yang masih sedikit yang mengetahuinya. Sosialisasi Perpres ini sendiri 

baru dilakukan sekali dan belum sampai kepada masyarakat pada tingkat yang paling 

bawah. Sosialisasi ini beru diberikan sampai Tim Penggerak PKK Kecamatan tanpa ada 

mekanisme kerjasama agar Tim Penggerak PKK Kecamatan menyampaikan materi 
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sosialisasi tersebut kepada T-PKK Tingkat Desa atau  Dukuh sehingga sosialisasi 

kepada masyarakat kurang optimal. Seperti yang disampaikan Ibu Nur Djamilah selaku 

Staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali :

“Perpres itu kan baru keluar pertengahan 2009,ini baru awal 2010 jadi kalau 
adhek kelapangan tanya tentang perpres ini,mungkin baru sedikit yang tahu..
karena .sosialisasi perpres baru dilakukan sekali tingkat kabupaten...itupun 
belum sampai masyarakat itu baru sosialisasinya ketingkat kecamatan kemudian 
ke pelaku usaha juga ada...jadi masyarakat umum mungkin belum begitu 
tahu...kalau sosialisasi pangan lokal sudah lama kami laksanakan, tapi tidak 
mengkhususkan pada perpres karena perpres kan baru muncul belakangan .
Wawancara, 16 Februari 2010

Masalah Peraturan Bupati yang belum lama keluar ini juga mempengaruhi 

masalah anggaran. Ini dikarenakan penyusunan anggaran baru saja dilakukan pada 

bulan November 2009, sedangkan Peraturan Bupati ini sendiri baru keluar pada januari 

2010, jadi banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana ini. 

Namun kegiatan yang bisa dilaksanakan segera dilakukan oleh Kantor Ketahanan 

Pangan dengan dukungan sumber daya yang ada sekarang. Hambatan lain yang 

dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani yang merupakan binaan dari Kantor Ketahanan 

Pangan adalah masalah distrbusi atau pemasaran produk dan kalah bersaing dengan 

produk luar negeri.

C. Langkah Operasional Kantor Ketahanan Pangan

Dengan segala hambatan dan kekurangan yang ada, Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Boyolali telah melakukan beberapa langkah operasional yang menjadi 

keberhasilan di awal pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal ini. Kegiatan yang telah berhasil dilakukan tersebut antara 

lain :
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1. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menerbitkan Peraturan Bupati Boyolali 

Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 tantang Petunjuk Teknis 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

di Kabupaten Boyolali . Untuk pelaksanaan kegiatan akan segera dibentuk tim 

Teknis dengan keanggotaan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan yang 

terkait, yang selanjutnya akan bekerja sesuai tata kerja yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati.

2. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal pada tanggal 22 Oktober yang diikuti oleh Kepala SKPD, Camat, 

TP-PKK kabupaten dan Kecamatan serta LSM.

3. Telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor : 511.2/02422/05/2009 

tanggal 4 April 2009 perihal Penggunaan Pangan Lokal dalam 

Pertemuan/Rapat/Pelatihan dan Surat Edaran Nomor : 520/05023/05/2009 

tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta telah ditindak lanjuti dengan 

laporan pelaksanaanya setiap triwulan oleh kepala SKPD dan Camat. Namun 

demikian pelaksanaanya akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan kelompok 

masyarakat seperti TP-PKK, Dharma Wanita, LSM , serta organisasi 

kemasyarakatan lainnya.

4. Survey Pola Konsumsi Masyarakat telah dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 

dan telah diperoleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Boyolali 

sebesar 71,3. Skor PPH ini telah mengalami peningkatan dibandingkan Skor 

PPH tahun 2008 sebesar 61,2. Mengacu sasaran skor PPH nasional sebesar 88,1 

pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, maka implementasi P2KP khususnya 
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kegiatan Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten 

Boyolali perlu dipacu.

5. Telah dilaksanakan inventarisasi masyarakat yang makanan pokoknya non beras 

dan terdapat 26 desa dari 5 kecamatan yang masyarakatnya disamping 

mengkonsumsi nasi beras, juga mengkonsumsi nasi jagung sebagai makanan 

utama. 

6. Telah dilakukan lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten Boyolali yang 

diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan di Boyolali.

7. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten sudah dialokasikan dan tersebar 

dibeberapa Satuan Kerja, yang untuk selanjutnya akan disinergikan dan 

disinkronkan melalui Tim Teknis Kabupaten
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi awal yang 

diambil Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali adalah dengan sesegera 

mungkin menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 sebagai petunjuk teknis 

pelaksanaan penganekaragaman pangan di Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan 

karena Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang percepatan 

penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan Peraturan-peraturan di 

tingkat bawahnya baru terbit pada pertengahan tahun 2009, sehingga Kantor 

Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali segera menindak lanjutinya dengan segera 

menyusun Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tersebut agar kebijakan segera 

dapat dijalankan. Di dalam strategi itu terdapat berbagai kegiatan namun belum 

semua dapat dilaksanakan kegiatan yang sudah berjalan antara lain :

5. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Yang dilakukan dengan 

kegiatan :

e. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi tentang konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada 

aparat dan masyarakat.

f. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 

melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.Meliputi kegiatan :

 Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 

melaui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat 

khususnya kelompok wanita dan tim penggerak PKK dalam rangka 
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mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

 Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada wanita tani dan 

UMKM.

6. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.Kegiatannya adalah :

g. Fasilitasi kepada  Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/gapoktan dan 

UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, 

industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber 

daya local dengan pemberian bantuan baik dana maupun alat mesin.

Kegiatan ini memang berasal dari Pemerintah ditingkat atasnya secara 

hierarki, namun untuk tiap-tiap daerah akan berbeda cara pelaksanaanya. Karena 

tiap daerah mempunyai perbedaan atau kekhasannya masing-masing. Seperti 

yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, ada beberapa 

cara yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan P2KP ini, seperti 

dalam hal sosialisasi kebijakan dilakukaan cara yang menarik dan mudah 

dipahami. Kepada masyarakat salah satu sosialisasinya dengan cara lomba cipta 

menu pangan lokal, dan pembudayaan sajian pangan lokal dalam rapat bagi 

pejabat, serta merangkul organisasi yang sudah mengakar dalam masyarakat yaitu 

PKK. Dalam pengembangan bisnis pangan KKP menggandeng Kelompok Wanita 

Tani (KWT) yang beranggotakan ibu-ibu yang memang menjadi sasaran dari 

kebijakan ini. KWT yang mengembangkan usaha pangan lokal ini dibina dan 

diberi bantuan baik dana maupun mesin guna menunjang produktivitasnya.

Pelaksanaan dari strategi, termasuk berbagai macam kegiatan yang telah 

disebutkan oleh Kantor Ketahanan Pangan secara makro belum maksimal, hal ini 
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karena sekarang masih dalam tahap awal implementasi Kebijakan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini. Peraturan 

Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan baru terbit Bulan januari 2010, 

sehingga segala sesuatunya masih membutuhkan penyesuaian. Masalah yang 

sangat terasa adalah penganggaran, karena penyusunan APBD baru saja dilakukan 

bulan November tahun 2009 dan Peraturan bupati ini terbit tanggal 2 Januari 2010, 

sehingga banyak mata anggaran yang belum dapat terakomodir . Namun begitu

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali tidak tinggal diam, kegiatan-

kegiatan yang sudah bisa dijalankan sudah dilaksanakan dengan segala sumber 

daya yang ada. Masih adanya berbagai masalah yang menyertai pelaksanaan 

kebijakan ini diharapkan dapat segera diatasi bersama berjalannya 

implementasinya.

Langkah Operasional yang Sudah dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan

Dengan segala hambatan dan kekurangan yang ada, Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Boyolali telah melakukan beberapa langkah operasional yang menjadi 

keberhasilan di awal pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal ini. Kegiatan yang telah berhasil dilakukan tersebut antara 

lain :

8. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menerbitkan Peraturan Bupati Boyolali 

Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010 tantang Petunjuk Teknis 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

di Kabupaten Boyolali . Untuk pelaksanaan kegiatan akan segera dibentuk tim 

Teknis dengan keanggotaan dari SKPD dan Pemangku Kepentingan yang 
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terkait, yang selanjutnya akan bekerja sesuai tata kerja yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati.

9. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang 

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal pada tanggal 22 Oktober yang diikuti oleh Kepala SKPD, Camat, 

TP-PKK kabupaten dan Kecamatan serta LSM.

10. Telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor : 511.2/02422/05/2009 

tanggal 4 April 2009 perihal Penggunaan Pangan Lokal dalam 

Pertemuan/Rapat/Pelatihan dan Surat Edaran Nomor : 520/05023/05/2009 

tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta telah ditindak lanjuti dengan 

laporan pelaksanaanya setiap triwulan oleh kepala SKPD dan Camat. Namun 

demikian pelaksanaanya akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan kelompok 

masyarakat seperti TP-PKK, Dharma Wanita, LSM , serta organisasi 

kemasyarakatan lainnya.

11. Survey Pola Konsumsi Masyarakat telah dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 

dan telah diperoleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Boyolali 

sebesar 71,3. Skor PPH ini telah mengalami peningkatan dibandingkan Skor 

PPH tahun 2008 sebesar 61,2. Mengacu sasaran skor PPH nasional sebesar 88,1 

pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, maka implementasi P2KP khususnya 

kegiatan Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten 

Boyolali perlu dipacu.

12. Telah dilaksanakan inventarisasi masyarakat yang makanan pokoknya non beras 

dan terdapat 26 desa dari 5 kecamatan yang masyarakatnya disamping 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mengkonsumsi nasi beras, juga mengkonsumsi nasi jagung sebagai makanan 

utama. 

13. Telah dilakukan lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten Boyolali yang 

diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan di Boyolali.

14. Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten sudah dialokasikan dan tersebar 

dibeberapa Satuan Kerja, yang untuk selanjutnya akan disinergikan dan 

disinkronkan melalui Tim Teknis Kabupaten.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut :

1. Kantor Ketahanan Pangan perlu memprogramkan exhibition atau pameran 

pangan lokal untuk membantu pemasaran produk pangan agar pangan lokal 

lebih dikenal oleh masyarakat umum.

2. Kantor Ketahanan Pangan perlu memprogramkan kegiatan advokasi, promosi 

dan sosialisasi yang bisa menembus hingga ke masyarakat paling bawah

dengan meningkatkan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK tingkat Desa 

dan Dukuh.
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