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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala 

limpahan rahmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami sehingga 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ketahanan Pangan Kota 

Bekasi Tahun 2019, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan selama Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Penyusunan LKIP 

merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi, akuntabilitas dan 

pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi atas kinerja 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian Kinerja (PK).  

LKIP yang terbangun dari sebuah konsep pertanggungjawaban adalah bagian 

dari upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui penerapan 

manajemen kinerja. LKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, tak hanya bisa berfungsi 

sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat 

pengendalian. Dalam Laporan ini diuraikan tentang keberhasilan dan 

hambatan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi, guna 

mengidentifikasi saran dan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan 

program dan kegiatan yang efektif dan efisien pada masa yang akan datang. 

Kami menyadari dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerjasama secara, 

terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan segenap jajaran Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis 

organisasi guna mewujudkan visi misi Kota Bekasi. Komitmen yang kami 

maksud memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya 

perbaikan yang berkesinambungan bagi organisasi untuk senantiasa 

meningkatkan kemampuan dalam pencapaian target kinerja. Kami berharap 

kedepan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi fokus 

berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur sehingga memberikan 

hasil/outcome yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat. 

Kami berharap LKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam 

mewakili penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan atas peran serta dan kerja keras seluruh 

jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi selama tahun 2019, dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, setiap instansi pemerintah 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk 

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan 

pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 

melaporkan capaian dan indikator kinerja utama yang diwujudkan dengan 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dengan mengacu pada sasaran Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019-2023. 

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan capaian 

akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra Dinas 

Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023. LKIP Tahun 2019 disusun berdasarkan 

Renja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 

(Renstra Tahun 2019-2023). 

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam 

penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja utama (IKU) organisasi yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah 

berhasil dicapai. 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan merumuskan visi, misi dan tujuan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi selama lima tahun. Dari rumusan tersebut, 

maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi menetapkan dan menyepakati 

sasaran-sasaran yang tertuang di dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 

Kota Bekasi. Untuk Tahun 2019 sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang akan 

dicapai adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah 

2. Meningkatnya konsumsi pangan daerah 

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi telah diselenggarakan 

secara optimal sebagaimana perencaan sebelumnya. Adapun capaian 
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keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya 

diperoleh dari sumber data kinerja dari seluruh Bidang di lingkungan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi. 

Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi tahun 2019 

sebesar 80,45 % yang dihitung dengan mengevaluasi dua indikator utama 

yaitu : 

Indikator Kinerja 
Target 

2019 

Target 

2018 

Capaian 

2019 

Capaian 

2018 

Kinerja 

2019 

Kinerja 

2018 
Ket 

Skor PPH 

Ketersediaan pangan 
86,1 85 87,79 84,6 101,96 % 99,52 % 

 

Skor PPH konsumsi 

pangan 
88 87 87,41 87 99,32 % 100 % 

 

 

Pada LKIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 melaporkan 

kegiatan-kegiatan penting lainnya yang telah dilaksanakan selain dua kegiatan 

utama dan laporan akuntabilitas keuangan. 

Kami sampaikan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.833.686.200, serapan 

anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi sampai dengan akhir 

Desember 2019 adalah sebesar Rp. 8.361.654.037,- atau sebesar 77%. Di 

Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan efisiensi anggaran 

sebesar Rp. 2.472.032.163,- dari kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi. Alasan dilakukan efesiensi anggaran dari 

kegiatan tersebut, dipandang saat ini fasilitas yang ada sudah cukup 

membantu dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi.   

Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh kegiatan di lingkungan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi dapat mencapai sasaran kinerja berdasarkan 

indikator outcome.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu 

kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan 

perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan 

otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai 

elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui 

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.  

Pada tahun 2014, telah disahkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan 

di atas, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah atau disingkat LKIP secara transparan dan akuntabel, merupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi. Proses penyusunan LKIP 

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk 

mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen 

penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan 

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi. LKIP 

menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban 

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah 

dapat ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014, LKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada 

Gubernur melalui Biro Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah 

tahun anggaran berakhir.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk 

laporan pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi 
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seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum 

LKIP ini bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah melaksanakan 

Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja 

instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-

jawabkan, memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(Stakeholders) dengan instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. LKIP adalah bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus 

dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu 

hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun 

dalam Deklarasi Roma (1996). Pentingnya pangan bagi kehiupan manusia, 

maka pangan harus terjamin keberadaannya tersedia di daerah-daerah 

pemukiman dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis 

aman dikonsumsi. Kemudahan dalam memperoleh akses pangan mendukung 

ketahanan pangan. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek yaitu aspek 

ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Ketahanan 

pangan seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

pangan, bahwasannya Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab 

untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan harus terwujud 

pada tingkat Nasional, lokal, rumah tangga serta individu. Dinamika dan 

Kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan 

tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang, sehingga perlu 

diatasi dan diantisipasi melalui kerja sama yang harmonis antar seluruh aspek 

dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau baik pada tingkat nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Desa, Keluarga hingga perorangan.  Menurut Organisasi 

Pangan sedunia (FAO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan 

pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat 

memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Hasil dari 

konferensi FAO World Food Summit tahun 2006, menyebutkan bahwa 
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ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk 

memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan 

persyaratan penerimaan pangan yang sesuai dengan nilai-nilai atau budaya 

setempat. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh 

wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis 

keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 

Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap 

saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata 

dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu 

mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, 

untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Mengingat pangan juga merupakan 

komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang 

pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan 

komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. 

Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat 

dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan 

pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.  

Berdasar kerangka berfikir dan komitmen tersebut, Dinas Ketahanan 

Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi, dengan tugas 

pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam 

mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam 

mengurangi angka kemiskinan dan membebas masyarakat dari kelaparan dan 

kerawanan pangan. Didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi yang membawahi bidang pangan, menjadi kewajiban 

instansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKIP) berdasarkan 

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan 

dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi. 

Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan ini adalah memberikan 

informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang akuntabel sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan kota Bekasi selama Tahun 2019. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

Tahun 2019 antara lain : 

1. Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Pagu Rp. 80.000.000,- 

2. Cadangan pangan (beras) Pagu Rp. 500.000.000,- 

 

1.2.  Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 

 

a. Kedudukan 

 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan 

Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas 

Ketahahan Pangan Kota Bekasi. 

  Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi merupakan unsur pendukung 

tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 

b. Tugas Pokok 

  Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan 

pangan  

c. Fungsi 

  Fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah  

1) penyelenggaraan perumusan da penetapan kebijakan teknis 

bidang ketahanan pangan; 

2) penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi 

kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan 

dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, 

serta distribusi dan cadangan pangan; 

3) penyelenggaraan koordinasi dan pambinaan UPTB; 

4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.  

d. Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat 

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari : 

1) Pimpinan adalah Kepala Dinas; 

2) Pembantu Pimpinan adalah sekretariat dan sub bagian; 
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3) Pelaksana adalah Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

Uraian susunan organisasi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi antara lain : 

1) Kepala Dinas;   

2) Sekretariat, membawahi:  

a) Sub Bagian Perencanaan;  

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;   

c) Sub Bagian Keuangan.   

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi : 

a) Seksi Ketersediaan Pangan; 

b) Seksi Sumberdaya Pangan;dan 

c) Seksi Kerawanan Pangan 

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi : 

a) Seksi Distribusi Pangan; 

b) Seksi Harga Pangan;dan 

c) Seksi Cadangan Pangan; 

5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan,membawahi : 

a) Seksi Konsumsi Pangan; 

b) Seksi Promosi, Penganekaragaman Konsumsi Pangan;dan 

c) Seksi Pengembangan Pangan Lokal; 

6) Bidang Keamanan Pangan, membawahi : 

a) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; 

b) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;dan 

c) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; 

7) Kelompok Jabatan Fungsional : 

a) Arsiparis Ahli Pertama. 
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Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 
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1.3 Aspek Strategis Organisasi 

1.3.1 Aspek Strategis  

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi merupakan salah satu unit 

organisasi di Pemerintahan Kota Bekasi memiliki kedudukan yang 

penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan masyarakat indonesia yang berkualitas dengan 

meningkatkan kualitas pangan dan gizi melalui pengembangan dan 

pendagunaan serta penyusunan regulasi dan kebijakan bidang 

Ketahanan Pangan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi, disusun strategi dan arah kebijakan yang berisi rencana 

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang 

meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan 

dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan 

lingkungan yang dihadapi. 

Isu Strategis Urusan Pangan Tahun 2019 : 

a. Fluktuasi  ketersediaan,  harga dan akses pangan (jaminan pasokan 

pangan); 

b. Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan 

aman; 

c. Isu keamanan pangan. 

Dalam memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal yaitu 

kekuatan, kelemahan. Peluang dan tantangan, maka strategi yang 

ditempuh dalam menghadapi isu strategis tersebut adalah :  

a. Membangun kerjasama dengan instansi 

pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanganan masalah 

pangan; 

b. Meningkatkan dan memfasilitasi kemampuan daya saing produk 

pangolahan dan cadangan pangan masyarakat; 

c. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian 

penghasil pangan olahan dan pangan alternatif; 

d. Mengembangkan secara serius industri pengolahan pangan skala 

kecil dan menengah; 

e. Mengupayakan agar masyarakat mencintai produk makanan dalam 

negeri; 

f. Mengupayakan agar masyarakat mencintai produk makanan dalam 

negeri  
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g. Meningkatkan SDM aparat dibidang ketahanan pangan. 

Dibutuhkan strategi dalam menetapkan garis pedoman pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi, dalam operasionalnya memerlukan 

persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang 

ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi dalam mewujudkan 

tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dan 

keanekaragaman sumber daya alam, sumber daya manusia 

maupun ketersediaan teknologi spesifik lokal; 

2. Meminimalisasi kesenjangan antar kota, antar wilayah dalam hal 

pangandengan tetap meningkatkan efisiensi ekonomi dan 

memperhatikan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah; 

3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan 

baik secara kuantitas maupun harga; 

4. Membangun kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan 

mengkonsumsi bahan pangan bergizi yang berasal dari sumber 

daya lokal; 

5. Meningkatkan jaringan dan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, 

lintas waktu dan lintas pelaku guna menyelaraskan dan 

mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

ketahanan pangan; 

6. Program penanaman 1000 pohon sukun yang di motori oleh Wakil 

Wali Kota Bekasi sebagai pengganti pangan alternatif bagi 

masyarakat. 

 

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan 

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara 

adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, 

kemandirian pangan dan ketahanan pangan. 

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan 

pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka 

arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan 

ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, 

keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, yaitu : 
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a. peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis 

potensi sumberdaya lokal; 

b. memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin dan kelaparan; 

c. stabilisasi harga pangan; 

d. pengelolaan distribusi dan cadangan pangan; 

e. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bebasis sumber 

daya dan kearifan lokal; 

f. Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang 

kondusif; 

g. Peningkatan pemberdayaan dan peran masyarakat; 

h. pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. 

1.3.2 Aspek Sumber Daya 

a. Sarana Ketahanan Pangan 

Jumlah sarana Ketahanan Pangan merupakan kebutuhan pokok dalam 

upaya peningkatan derajat Ketahanan Pangan masyarakat dan menjadi 

salah satu perhatian utama pembangunan di bidang Ketahanan Pangan 

serta bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati 

pelayanan Ketahanan Pangan, yang antara lain : 

1) PPID 

PPID sebagai unit pelayanan Ketahanan Pangan terdepan bagi 

masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah dan kualitas 

pelayanannya. Pelayanan lain yang diberikan Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi melalui liputan aktivitas formal kedinasan, 

rutinitas penunjang kegiatan serta event-event penting lainnya yang 

menggambarkan karakteristik dari sebuah instansi di bidang pangan. 

Tak luput juga kami memberrikan informasi terkini mengenai informasi 

seputar pangan, berita update terkait perkembangan yang berkaitan 

dengan ketahanan pangan. Harapan kami pelayanan yang kami 

sampaikan dapat memperkaya wawassan dan informasi bagi 

masyarakat di Kota Bekasi. Masyarakat dapat mengakses layanan 

sosial media kami melalui : 

Instagram : distapang.kotabekasi@gmail.com 

Facebook : ID.distapang.kotabekasi@gmail.com 

Twiter : ID.@disketapang@gmail.com 

Web : https://distapang.bekasikota.go.id/backen/login 

 

 

mailto:distapang.kotabekasi@gmail.com
mailto:ID.distapang.kotabekasi@gmail.com
mailto:ID.@disketapang@gmail.com
https://distapang.bekasikota.go.id/backen/login
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2) Penyaluran Bantuan Pangan  

Tujuan dilaksanakannya penyaluran bantuan pangan diantaranya 

mengurangi beban pengeluaran kluarga Penerima Manfaat (KPM) 

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi 

yang lebih seimbang kepada KPM. Jumlah Penyaluran Bantuan 

Pangan Tahun 2019 kepada KPM sebesar 267 KK. Berikut rekapitulasi 

distribusi bantuan pangan Tahun 2019 : 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Distribusi Bantuan Pangan 

    Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2018 
 

 

NO 

 

TANGGAL 

 

LOKASI 

 

Jumlah 

KK  

 

JENIS BANTUAN PANGAN  

Beras 

(Kg) 

Minyak 

(Pouch) 

Gula 

(Kg) 

Daging 

(Kg) 

Susu 

(Ktk) 

 

Kacang 

Ijo (Kg)  

Keterangan 

1 
12-03-

2019 

Kel. 

Harapan 

Baru 

Kec. 

Bekasi 

Utara 

11 55 - - 11 33 - 
Balita Gizi 

Kurang 

2 
12-04-

2019 

Kel. 

Jatirasa 

Kec. 

Jatiasih 

33 200 - - - - - 

Keluarga 

Kurang 

Mampu 

3 
12-04-

2019 

Kel. 

Margahayu 

Kec. 

Bekasi 

Timur 

57 570 - - - - - 

Keluarga 

Kurang 

Mampu 

4 
12-04-

2019 

Kel. Aren 

Jaya 

Kec. 

Bekasi 

Timur 

59 590 - - - - - 

Keluarga 

Kurang 

Mampu 

5 
29-04-

2019 

Kel. Medan 

Satria 

Kec. 

Medan 

Satria 

50 500 - - - - - 

Keluarga 

Kurang 

Mampu  

6 
18-06-

2019 

Kel. Marga 

Mulya 

Kec. 

Bekasi 

Utara 

50 500 - - - - - 

Keluarga 

Kurang 

Mampu 

7 
19-08-

2019 

Kel. Marga 

Mulya 

Kec. 

Bekasi 

Utara 

7 35 - - 7 14 - 
Balita Gizi 

Kurang 

JUMLAH 1.116 10.500 360 510 126 373 90  
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b. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan di Kota 

Bekasi tahun 2019 sebanyak 49 orang, PNS berjumlah 32 orang yang 

terdiri dari pejabat struktural 21 orang, JFU berjumlah 10 orang dan JFT 

berjumlah 1 orang, tenaga kontrak kerja (TKK) berjumlah 17 orang. SDM 

yang memiliki pendidikan yang mendukung pencapaian Ketahanan Pangan 

di Kota Bekasi belum memadai saat ini bila merujuk pada target Ketahanan 

Pangan yang berkelanjutan tahun 2019. Berikut disampaikan data SDM 

aparatur (PNS dan TKK) pada Dinas Ketahanan Pangan berdassarkan 

Pendidikan : 

Tabel 1.2 

       Sumber Daya Aparatur (PNS dan TKK) 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 
 

Jenis 

Pegawai 

Jenis Kelamin Pendidikan 

Laki-laki Perempuan S3 S2 S1/D4 D3 D2/D1 SMA 

PNS 16 16 1 7 16 1 0 7 

TKK 10 7 0 0 8 1 0 8 

Jumlah (49 

orang) 

26 23 1 7 24 2 0 15 

 Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketapang Januari s.d. 

Desember Tahun 2019 

Kompetensi Aparatur : 
 

1.3.3  Aspek Sarana dan Prasarana 

Dukungan prasarna dan sarana diperlukan dalam keberhasilan pencapaian 

target kinerja program dan kegiatan. Ketersediaan barang milik daerah (BMD) 

yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dimanfaatkan optimal untuk 

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja seluruh kegiatan sehingga 

terwujud ketahanan pangan yang kreatif, dinamis, dan berkelanjutan. Adapun 

Pemangku 
Jabatan 

 
 

Jml 

Jenis 
Kelamin 

Kompetensi 

 
Keterangan 

Lk-lk Pr Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
 

Pejabat struktural 16 11 5 3 13 
Perlu pelatihan 
kompetensi teknis 
tertentu 

Pejabat 
Fungsional Khusus 

15 5 10 11 4 
 

Pejabat 
Fungsional Teknis 

1 0 1 1 0 
 

Jumlah 32 16 16 15 17  
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Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung Kantor yang berada di 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi adalah sebagai berikut  

 

Tabel 1.3 

Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2019  

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

Sumber data : Laporan Neraca Aset Tetap bulan Desember Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 

 

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 

Tugas dan Fungsi berdasarkan susunan organisasi yang ada di Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi antara lain : 
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1) Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan 

memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina 

UPTB;  Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a)   perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan 

pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan 

infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan , konsumsi 

dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan; 

b)   penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian 

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang 

ketahanan pangan; 

c)    penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan  

tugas-tugas di bidang ketahanan pangan; 

d)   penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas 

pokok dan fungsi Dinas. 

e)   penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB 

 

2) Sekretariat 

 Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 

perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan 

program pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi : 

a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas; 

b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program 

kesekretariatan; 

c) penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 

dan umum. 

 

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, 

dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas 

yang meliputi ketersediaan pangan, sumberdaya pangan serta 

kerawanan pangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di 
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bidangnya; 

 

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi 

distribusi pangan, harga pangan serta cadangan pangan untuk 

mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya; 

 

5) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi 

konsumsi pangan, promosi, penganekaragaman konsumsi pangan 

serta pengembangan pangan lokal untuk mencapai pelaksanaan 

teknis urusan di bidangnya; 

 

6) Bidang Keamanan Pangan 

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Dinas yang meliputi kelembagaan keamanan pangan 

pengawasan keamanan pangan serta kerja sama dan informasi 

keamanan pangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di 

bidangnya; 

 

1.5 Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 ini 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

  KATA PENGANTAR 

  IKHTISAR EKSEKUTIF 

  BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

1.3 Aspek Strategis Organisasi 

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 
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BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1 Perencanaan  

2.2 Perwujudan Visi dan Misi 

2.3 Tujuan 

2.4 Sasaran 

2.5 Perjanjian Kinerja  

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja 

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2019 

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja 

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2019 

3.5 Kegiatan Penting lainnya 

BAB IV : PENUTUP 

Lampiran – Lampiran 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis (renstra) yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah 

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan 

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada 

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan 

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta 

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam setahun. 

mencakup periode tahunan.  

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan 

fungsis OPD dengan memperrhitungkan perkembangan lingkungan 

strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa 

yang akan datang. Di dalam renstra digambarkan tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan 

dari pemberi keputusan. Keputusan yang diambil melaiui proses 

pemanfaatan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara 

sistematis dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan serta mengukur 

hasilnya melalui umpan balik (feedback) yang terorgnisasi dan sistematis.  

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis  lokal, 

nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana 

Strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat lebih 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala 

yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.  

Pada Reviu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku 

kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan 

stakekholder di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan 

daerah yang berkesinambungan.  
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2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Sesuai dengan Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang 

”Pangan”,Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

PeraturanPemerintah No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan Pangan, 

PembangunanNasional dan Pembangunan Ketahanan Pangan 

dilaksanakan untukmewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dalam jumlah, 

mutu, keragaman, kandungan gizidan keamanannya serta terjangkau oleh 

daya beli masyarakat.  

Dinas ketahanan pangan mendukung pencapaian Misi Ke Tiga RPJMD 

Kota Bekasi 2019-2023 yaitu meningkatkan perekonomian Berbasis 

Potensi Jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Berdasarkan 

hal tersebut maka drumuskan  Rencana Strategis Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi dengan Tujuan : Memperkuat struktur perkonomian 

kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif melalui 

pengembangan Pangan. 

Tujuan merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi 

sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui 

implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, 

yaitu : Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus 

pengembangan ekonomi kreatif. 

Sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai 

yaitu : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

Pangan                                                                                                                                                           

Tabel 2.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

No Tujuan 
Indikator  
Tujuan  

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran 

Target  Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

1     2 3 7 8 9 10 11 

 
1 

 
Mewuju
dkan 
Ketahan
an 
Pangan 
yang 
kreatif, 
dinamis 
dan 
berkelan
jutan 

 
Indeks 
Ketahanan 
Pangan  

 
Meningkat
nya 
ketersedia
an pangan 
daerah 

 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 
aspek 
ketersedia
an pangan 

   
86,10  

    
89,50  

   
93,00 

   
96,50  

   
100,00  
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Meningkat
nya nilai 
konsumsi 
pangan 
daerah 

 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 
aspek 
konsumsi 
pangan 

        
88  

         
89  

        
90  

        
91  

          
92  

                    
 

      Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 

 

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yg dikemukakan 

sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yg lebih terarah 

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) 

organizer. 

Tujuan merupakan hasil yg akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai lima tahun yg menggambarkan arah strategis 

organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan 

menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada 

pencapaian misi. 

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan 

misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019-2023. 

2.1.2 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.  Untuk memperoleh 

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi serta 

RPJMD Tahun 2018-2023. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2019 yang 

ditunjukan pada Tabel 2.2  
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Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No 
Sasaran 
Strategi

s 

Indikator 
Sasaran 

Satu
an 

Targ
et 

 Cara 
Pengukur

an 

Target  Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 
Ket 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

 
Mening 
katnya 
ketersed
iaan 
pangan 
daerah 

 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 
aspek 
ketersedia
an pangan 

 
Nilai 

 
86,1 

  
Realisasi 
Skor PPH 
Ketersedia
an Tahun 
Berjalan 
  

   
86,10  

    
89,50  

   
93,00 

   
96,50  

   
100,00  

  

   
Mening 
katnya 
nilai 
konsum
si 
pangan 
daerah 

 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) 
aspek 
konsumsi 
pangan 

 
Nilai 

 
88 

 
Realisasi 
Skor PPH 
Konsumsi 
Tahun 
berjalan   

        
88  

         
89  

        
90  

        
91  

          
92  

  

                        
Sumber data : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 2018-2023 

 

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 

untuk mencapi terwujudnya Ketahanan Pangan yang Kreatif, Dinamis 

dan Berkelanjutan dilakukan tahapan-tahapan pembangunan ketahanan 

pangan dengan melaksanakan empat program dan kegiatan-kegiatan 

pada tahun 2019. Program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2019 

disajikan pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 
Rencana Kerja dan Indikator Kinerja Tahun 2019 

 

No Program/Indikator/Target 
Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan 
Indikator Output 

1 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan  

  

 Indikator Program: 
Tersedianya cadangan 
pangan 

- Cadangan Pangan 
(beras) 

- Tersedianya 
cadangan pangan 
beras 

39,4 ton 

 Target : 100 ton - Peningkatan 
Cadangan pemerintah 

Daging 160 kg 

Gula 485 kg 

Minyak goreng 
485 ltr 

Susu 245 ktk 

  - Operasional 
cadangan dan 
distribusi Pangan 

 

Jumlah 
penyaluran 
subsidi pangan 
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  - Monitoring dan 
evaluasi akses dan 
distribusi pangan 
 

Monitoring subsidi 
pangan di 12 
Kecamatan 

 Target Kinerja: 100 ton 
kinerja 

  

2 Program Peningkatan mutu 
dan keamanan pangan 

  

 Indikator program : 
presentase pengawasan 
dan pembinaan keamanan 
pangan 

Kantin Sekolah sehat  12 Kecamatan 

  Pembinaan keamanan 
pangan  

50 pengusaha 
pangan 

 Indikator Kinerja : 
Persentase pengawasan 
pembinaan keamanan 
pangan target : 75,26 % 

  

3 Program Kerawanan 
Pangan 

  

 Indikator 
program:Prosentase 
penanganan kerawanan 
pangan 

Sistem kewaspadaan 
pangan dan gizi (SKPG) 

Satu Dokumen 
sistem 
kewaspadaan 
pangan dan gizi 

  Penyusunan dan 
analisis Neraca Bahan 
Makanan (NBM) dan 
pola pangan harapan 
(PPH) 

Satu Dokumen 
NBM dan PPH 

  Pendataan 
Ketersediaan pangan 
strategis  

Data 
Ketersediaan dan 
pemanfaatan 
pangan 

 Target kinerja: 73,67 %   

4 Program Konsumsi Pangan   

  Gerakan One Day No 
Rice 

17 kali penyajian 
makan pagi non 
beras dan non 
terigu 

  Pemanfaatan 
pekarangan KRPL  

10 KRPL 

  Penganekaragaman 
pangan dan skor pola 
pangan harapan  

12 kali sosialisasi 
penganekaragam
an pangan 

  Pengembangan 
alternatif pangan lokal 
dan stimulan alat 
pengolahan pangan 

5 set alat 
pengolahan 
makanan 

 

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 

 

Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, 

permasalahan dan peluang yang dimiliki Kota Bekasi dengan 

memperhatikan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, 
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pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi terbagi ke dalam 3 urusan, yaitu Urusan Wajib pada setiap 

SKPD/urusan pilihan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (Pangan), 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar. 

 

2.2 PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian kinerja dibutuhkan sebagai bentuk upaya menjaga akuntabilitas 

dan transparansi sebuah instansi yang menggunakan anggaran negara, 

selain itu perjanjian kinerja bentuk komitmen institusi terhadap institusi 

yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai 

perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran 

strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk 

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk 

program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. 

Sebagai langkah awal untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, disusun 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 oleh masing-masing bidang 

di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang selanjutnya 

ditetapkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi Tahun 2019, Sebagai indikator kinerja yang 

merepresentasikan kegiatan pokok Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan daerah 

Persentase peningkatan 

Pola Pangan Harapan 

(PPH) aspek ketersediaan 

pangan 

Triwulan I  0 

   Triwulan II 0 

   Triwulan III 0 

   Triwulan IV 88 % 

2 Meningkatnya nilai 

konsumsi pangan 

daerah 

Persentase peningkatan 

Pola Pangan Harapan 

(PPH) aspek konsumsi 

pangan 

Triwulan I  0 

   Triwulan II 0 

   Triwulan III 0 

   Triwulan IV 86 % 
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Anggaran belanja langsung Tahun 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi yang dialokasikan untuk pencapaian setiap program adalah sebagai 

berikut: 

 

NO PROGRAM    ANGGARAN KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Rp. 1.600.000.000,-  

2 Program Peningkatan Mutu dan 

Keamanan Pangan 

Rp.   225.000.000,-  

3 Program Target Konsumsi 

Pangan 

Rp.   260.000.000,-  

4 Program Kerawanan Pangan Rp.   200.000.000,-  

JUMLAH ANGGARAN   
 
 
 
 

No Program / Nama Kegiatan Pagu Kegiatan 

Alokasi Triwulan 

Ket 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

       

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 90.000.000 - Rp. 45.000.000 Rp. 

45.000.000 

-  

2 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Rp. 90.000.000 - Rp. 45.000.000 Rp. 

45.000.000 

-  

3 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan 

Perundang-undangan 

Rp. 30.000.000 - - Rp. 

30.000.000 

-  

4 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 30.000.000 - Rp. 5.000.000 Rp. 

5.000.000 

Rp. 

5.000.000 

 

5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar 

daerah 

Rp. 

252.050.000  

- Rp. 50.000.000 Rp. 

150.000.000 

Rp. 

2.000.000 

 

6 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi 

/Teknis Perkantoran 

Rp. 

693.300.000 

- Rp. 

231.100.000 

Rp. 

231.100.000 

Rp. 

231.100.000 

 

7 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Rp. 50.000.000 - Rp. 25.000.000 Rp. 

25.000.000 

-  

 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

      

1 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 

Dinas /Operasional  

Rp. 

200.000.000 

- Rp. 50.000.000 Rp. 

100.000.000 

Rp. 

50.000.000 

 

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 

gedung kantor 

Rp. 35.000.000  - - Rp. 

35.000.000 

-  

 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Aparatur 

      

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 20.000.000 - Rp. 20.000.000 - -  

 Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan  

      

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Rp. 15.000.000 - Rp. 5.000.000 Rp. 

5.000.000 

Rp. 

5.000.000 

 

2 Penyusunan Laporan Keuangan Rp. 15.000.000 - Rp. 5.000.000 Rp. 

5.000.000 

Rp. 

5.000.000 

 

 Program Peningkatan Ketahanan Pangan        

1 Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Rp. 

100.000.000 

- Rp. 

100.000.000 

- -  

2 Operasional Cadangan dan Distribusi 

Pangan 

Rp. 

150.000.000 

- Rp. 

100.000.000 

Rp. 

50.000.000 

-  

3 Monitoring dan Evaluasi akses distribusi 

Pangan 

Rp. 50.000.000 - - Rp. 

50.000.000 

-  
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No Program / Nama Kegiatan Pagu Kegiatan 

Alokasi Triwulan 

Ket 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Cadangan Pangan (Beras) Rp. 

1.300.000.000 

- Rp. 

1.300.000.000 

- -  

 Program Peningkatan Mutu dan 

Keamanan Pangan  

      

1 Penguatan DKP Rp. 

150.000.000 

- Rp. 

150.000.000 

- -  

2 Kantin Sekolah Sehat Rp. 35.000.000 - Rp. 35.000.000 - -  

3 Pembinaan Keamanan Pangan Rp. 40.000.000 - Rp. 40.000.000 - -  

 Program Target Konsumsi Pangan       

1 Penganekaragaman pangan dan Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) 

Rp. 75.000.000 - Rp. 75.000.000 - -  

2 Pemanfaatan Pekarangan untuk 

pengembangan KRPL 

Rp. 50.000.000 - Rp. 50.000.000 - -  

3 Gerakan One Day No Rice Rp. 50.000.000 - Rp. 50.000.000 - -  

4 Pengembangan Alternatif Pangan lokal dan 

stimulan alat pengolahan pangan 

Rp. 

100.000.000 

- - Rp. 

100.000.000 

-  

 Program Kerawanan Pangan        

1 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG) 

Rp. 50.000.000  Rp. 50.000.000 - -  

2 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan 

Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan 

(PPH) 

Rp. 

100.000.000 

- Rp. 468.000 Rp. 

27.000.000 

Rp. 

72.532.000 

 

3 Pendataan Ketersediaan Pangan Strategis Rp. 50.000.000 - Rp. 50.000.000 - -  

 

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 

 
 

Komponen Perjanjian Kinerja (PK) perubahan tersebut selanjutnya 

menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan program dan 

kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran tahun Misi ke-3 

RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 - 2023.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP tertuang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana didalamnya 

menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai 

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja instansi merupakan perwujudan dari pelaksanaan 

kewajiban instansi Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi sesuai yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2018-

2023.  

 

3.1   Capaian Kinerja Organisasi 

Sepanjang Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung capaian 2 (dua) 

sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi. Kegiatan-

kegiatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 sebagai komitmen terhadap 

rencana kinerja yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan manajemen 

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada 

hasil. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan oleh organiasai dalam jangka waktu 5 tahun yang 

dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk 

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil 

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan.  

Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran 

strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan 

(goal) yang telah ditetapkan dalam table capaian kinerja instansi. Capaian 

keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya 

http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf
http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf
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diperoleh dari sumber data masing-masing bidang di lingkungan Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi. Pembahasan akan dilakukan dengan 

mengevaluasi hasil capaian kinerja tahun 2019. 

Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 
 

No. Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan daerah 

Skor PPH 

ketersediaan  86,1 87,79 101,96 % 

2. Meningkatnya 

konsumsi pangan 

daerah 

Skor PPH 

konsumsi 88 87,41 99,32 % 

 

 

3.2  Analisis Capaian Kinerja  

 

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2019 ini 

ada yang melebihi hingga 100% namun ada yang mendekati 100%, selain 

dua kegiatan strategis tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

tanpa menggunakan dana operasional APBD, dengan demikian dapat 

diartikan implikasi predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari faktor dukungan internal dan eksternal. 

Adapun penunjang keberhasilan terhadap keberhasilan pencapaian 

program/kegiatan dari faktor internal yang dimaksudkan antara lain :  

1. Adanya komitmen, kerja keras dan tanggungjawab yang tinggi dari 

masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan 

program dan kegiatan yang telah ditargetkan pada awal tahun 2019;  

2. Pada tahapan perencanaan kegiatan, kegiatan yang akan dilaksanakan 

fokus pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai;  

3. Menjalankan implementasi penganggaran berbasis kinerja, dimana 

anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) 

dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap 

rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya; 

4. Pelaksanaan rutin rapat koordinasi internal lingkup struktural minimal 

seminggu sekali dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan terencana maupun yang insidentil sebagai upaya pencegahan 

kegiatan yang tidak fokus pada hasil yang telah ditetapkan pada 

perencanaan sebelumnya; 
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5. Adanya komitmen yang tertuang dalam penandatanganan pakta 

integritas, surat pernyataan jabatan, kontrak kinerja Aparatur baik ASN 

maupun Non ASN; 

6. Penerapan kode etik pegawai bagi seluruh aparatur baik ASN maupun 

TKK, selama tahun 2019 telah dilakukan siding kode etik kepada 

aparatur ASN dan Non ASN yang melakukan pelanggaran indispliner; 

7. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap pelaksanaan 

kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi. 

8. Optimalisasi penyebaran informasi aktivitass Dinas melalui website, 

media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan 

rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan 

pihak-pihak terkait lainnya dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi serta informasi pendukung lainnya 

terkait pangan dan ketahanan pangan;  

9. Kegiatan pelayanan kepada massyarakat dilakukan secara optimal oleh 

seluruh aparatur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan 

tersebut, seperti : 

a. Penyaluran bantuan pangan bagi keluarga/kk miskin dan korban 

bencana; 

b. Jaminan keamanan pangan dari penggunaan zat aditif berbahaya 

pada makanan baik di lingkungan sekolah maupun pasar 

(tradisional/modern) melalui kegiatan pengawasan keamanan 

pangan; 

c. Sosialisasi pangan aman dan sehat melalui pembinaan ke tingkat 

sekolah; 

d. Pengendalian inflansi melalui aktivitas bazar, informasi harga pangan 

dalam rangka membantu masyarakat untuk mendeteksi harga di 

tingkat produsen yang dapat mempengaruhi pasar; 

e. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembinaan pemanfaatan pekarangan rumah melalui kegiatan 

kawasan rumah pangan lestari/KRPL; 

f. Pengenalan dan promosi produk pangan lokal yang telah dikreasiikan 

menjadi pangan yang memiliki cita rasa yang beragam, bergizi, 

seimbang dan aman, sehingga mampu mengangkat citra Kota Bekasi 

melalui pengembangan pangan lokal; 
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g. Penerapan inovasi pertanian modern melalui kegiatan kampung 

hidroponik, sangat cocok bagi Kota Bekasi yang merupakan wilayah 

off-farm; 

h. Memberdayakan masyarakat melalui pembinaan kelompok wanita 

tani (KWT) sehingga memiliki prestasi bagi keluarga dan kebanggaan 

khususnya Kota Bekasi. 

 

Sementara penunjang keberhasilan dari faktor eksternal terhadap 

keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara 

lain :  

a. Adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari pihak 

stakeholder seperti BULOG dalam implementasi pelaksanaan 

kerjasama terkait kegiatan pengelolaan cadangan pangan 

pemerintah, dapat dibuktikan saat terjadi bencana di Kota Bekasi; 

b. Adanya keterlibatan TTI, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), 

gabungan kelomok tani (gapoktan), Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat (LDPM) dalam membantu Pemerintah Daerah 

mengendalikan laju inflasi; 

c. Tingginya respon dan antusias masyarakat khusunya kelompok KWT 

dalam penerapan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai 

kegiatan KRPL; 

d. Banyaknya antusias pengusaha pangan lokal untuk membuat inovasi 

pangan lokal menjadi produk pangan yang memiliki cita rasa tak 

kalah menarik dengan pangan modern; 

e. Meningkatnya followers media sosial yang senantiasa mengikuti 

perkembangan aktivitas Dinas melalui aplikasi medsos sehingga 

membantu meningkatkan semangat kinerja Dinas dalam 

penyampaian berita manfaat dan terbaru dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan daerah; 

 

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja instansi 

untuk semua sasaran pada tahun 2019 : 

a. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai 

dengan acuan analisis jabatan dan ABK yang telah ditetapkan, SDM 

yang ada belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan 

sehingga mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan kegiatan; 
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b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung program dan kegiatan, 

seperti gudang penyimpanan stok pangan yang memiliki spesifikasi 

khusus penyimpnan logistik pangan; 

c. Masih ditemui SDM yang kurang komitmen, belum memahami maksud 

dan tujuan pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi pencapaian 

target dan berdampak pada realisasi penyerapan anggaran; 

d. Kurang matang dalam melakukan perencanaan kegiatan dan 

penyerapan anggaran berbasis kinerja sehingga berpengaruh terhadap 

sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi tidak 

optimal; 

Masih lemahnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari 

penanggungjawab kegiatan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan; 

 

Adapun hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Indikator skor PPH Ketersediaan; 

2. Indikator skor PPH konsumsi. 

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga 

akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik 

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan 

penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, 

asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat 

diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui 

pendekatan penghitungan porsi. 

Kegunaan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah 

dan komposisi/keragaman pangan.  

b. Untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan 

 

Berikut penjelasan terkait skor PPH : 

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah 

Tabel 3.1 

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1 
 

No Nama Indikator Target Capaian Persentase (%) 
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Program Kinerja 2018 2019 Nasional 2018 2019 2018 2019 

1.  Program 

peningkatan 

ketahanan 

pangan 

 

Skor PPH 

ketersediaan 

pangan 

85 86,1 100 84,6 87,79 99,52 101,96  

 

Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa untuk sasaran strategis 

meningkatnya  ketersediaan pangan daerah dengan target skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) ketersediaan tahun 2019 sebesar 86,1. 

Dengan capaian realisasi untuk skor  Pola Pangan Harapan Tahun 

2019 sebesar 87,79, angka tersebut melebihi dari target yang telah 

ditetapkan,  atau telah tercapai 101,96%. Adapun, jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya  target untuk skor pola pangan harapan 

ketersediaan ialah 85, hasil realisasi pada tahun 2018 ialah  84,6 atau 

tercapai sebesar  99,52%. Dengan demikian, terdapat kenaikan 

prosentase capaian hasil untuk sasaran meningkatkan ketersediaan 

pangan daerah dari tahun 2018 ke tahun 2019. 

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) 

adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada 

sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat 

ketersediaan pangan. Angka skor pola pangan harapan didapatkan 

berdasarkan perhitungan data ketersediaan pangan daerah dalam 

bentuk energi (kkal/kap/hr) pada sembilan kelompok bahan pangan 

yang kemudian dibandingkan dengan skor maksimal. Penghitungan ini 

mengacu pada panduan yang disampaikan oleh badan ketahanan 

pangan kementerian pertanian RI. Gambaran Pola Pangan Harpan 

Kota Bekasi Tahun 2019 ditunjukan oleh Tabel dibawah ini  

Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan 

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Bekasi Tahun 2019 
         
 
No.  

 Kelompok    Energi   % AKE   Bobot   Skor riil  
 Skor 
PPH  

 Skor 
Maks  

 Ket  

   Bahan Pangan   (Kalori)              

1. Padi-padian 2.031 92,3 0,5 46,2 25,0 25,0 + 

2. Umbi-umbian 17 0,8 0,5 0,4 0,4 2,5 + 

3. Pangan Hewani 229 10,4 2,0 20,9 20,9 24,0 - 

4. 
Minyak dan 
Lemak 

1.070 48,6 0,5 24,3 5,0 5,0 + 

5. 
Buah/biji 
berminyak 

38 1,7 0,5 0,9 0,9 1,0 + 

6. Kacang-kacangan 108 4,9 2,0 9,8 9,8 10,0 + 

7. Gula 73 3,3 0,5 1,7 1,7 2,5 + 
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8. Sayuran dan buah 107 4,8 5,0 24,2 24,2 30,0 - 

9. Lain-lain  - - - - -  

 Jumlah 3.672 166,9  128,3 87,79 100,0  

         
 

Skor Pola Pangan Harapan Kota Bekasi Tahun 2019 yaitu 87,79 Point. 

Angka tersebut masih dibawah skor PPH maksimal, yaitu 100 namun 

demikian menunjukkan situasi ketersediaan pangan Kota Bekasi 

cukup beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya. Adapun, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2018 ialah  84,6. 

Dengan ini menunjukan bahwa skor pola pangan harapan 

ketersediaan Kota Bekasi membaik dari tahun ke tahun. Membaiknya 

skor pola pangan harapan ketersediaan Kota Bekasi dari tahun ke 

tahun merupakan akibat dari membaiknya posisi tiga pilar yang 

membentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (affordability), ketersediaan 

(availability), dan kualitas serta keamanan (quality and safety). 

Hal yang sangat mengagetkan adalah pada aspek ketersediaan 

pangan. Tidak hanya peringkat, tapi jumlahnya juga mengalami 

peningkatan tajam. Secara posisi, ketersediaan pangan Kota Bekasi 

meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah Kota Bekasi guna meningkatkan ketersediaan pangan 

daerah ialah melalui kegiatan cadangan pangan pemerintah. Pada 

tahun 2017 stok pangan pemerintah 11,5 ton, naik menjadi 38,4 ton 

pada tahun 2019. Terus membaiknya peringkat dan indeks 

ketersediaan pangan di Kota Bekasi merupakan bukti keseriusan 

pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.  

Informasi ketersediaan pangan ini menjadi penting sebagai bahan 

masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan 

ketersediaan pangan di suatu wilayah. Salah satu cara/instrumen 

untuk memperoleh gambaran situasi ketersediaan pangan di suatu 

wilayah dalam periode tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan 

pemanfaatan maupun mutu keanekaragaman pangan pangan 

dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan 

Harapan (PPH). Dengan mencermati tabel NBM dari tahun ke tahun 

dapat diketahui adanya perubahan jenis bahan makanan yang 

dikonsumsi penduduk dan perubahan ketersediaan bahan makanan 

secara keseluruhan, tingkat kecukupannya menurut kebutuhan gizi 

dan terpenuhinya Pola Pangan Harapan Ketersediaan masyarakat. 
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Berikut gambaran ketersediaan dan gizi berdasarkan Neraca Bahan 

Makanan dan Pola Pangan Harapan Kota Bekasi Tahun 2019: 

Kelompok Bahan 
Pangan 

Energi 
(Kalori/Hari) 

Protein 
(Gram/Hari) 

Lemak 
(Gram/Hari) 

(1) (2) (3) (4) 

Padi-padian 2.031 46,97 15,13 

Makanan berpati 13 0,07 0,02 

Gula 73 0,05 0,15 

Buah biji berminyak 140 8,87 8,68 

Buah-buahan 59 0,69 0,53 

Sayur-sayuran 57 2,89 0,59 

Daging 95 6,85 7,24 

Telur 35 2,63 2,57 

Susu 18 0,95 1,04 

Ikan 89 17,53 1,55 

Minyak dan Lemak 1.063 0,50 81,64 
    

Total 3.672 87,99 119,15 

 

a. Ketersediaan energi Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 3672 

kkal/kapita/hari, sudah memenuhi angka anjuran Nasional yaitu 

2400 kkal/kapita/hari;  

b. Ketersediaan protein Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 85,99 

gram/kapita/hari, sudah memenuhi angka anjuran Nasional yaitu 

63 gram/kapita/hari;  

c. Ketersediaan lemak Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 119,15 

gram/kapita/hari; skor PPH pada tingkat ketersediaan di Kota 

Bekasi Tahun 2019 adalah 87,79% & nilai tersebut lebih tinggi 

dibandingkan Tahun 2018 sebesar 84,6% Masih perlu ditingkatkan 

lagi untuk memenuhi skor PPH maksimal yaitu sebesar 100.  

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Daerah 

 

Tabel 3.2 

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2 
 

No. Program 
Indikator 

Kinerja 

Target Capaian Persentase 

2018 2019 Nasional 2018 2019 2018 2019 

1.  Program 

Target 

Konsumsi 

Pangan 

Skor PPH 

Konsumsi 
87 88 100 87 87,4 100% 99,32% 
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Tabel 3.2 menunjukan perbandingan target, realisasi dan capaian 

sasaran strategis meningkatnya konsumsi pangan daerah dengan 

indikator kinerja skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi. Diketahui, 

target skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2019 yaitu 88 

kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dari susenas skor pola 

pangan harapan konsumsi tahun 2019 terealisasi dengan skor 87,4 

dengan demikian target tercapai sebesar 99,32%.  

Pada tahun 2018 target skor pola pangan harapan menunjukan skor 

87,0 hasil realisasi perhitungan menunjukan skor pola pangan harapan 

(PPH) konsumsi tahun 2018 ialah 87,0 atau dalam arti tercapai sebesar 

100%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya prosentase pencapaian 

target kinerja tahun 2019 menurun daripada tahun 2018. Dimana pada 

tahun sebelumnya realisasi target skor pola pangan harapan konsumsi 

tercapai sebesar 100%.  

Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah 

kurangnya keberagaman konsumsi pangan masyarakat Kota Bekasi. 

Umumnya pangan yang dikonsumsi masyarakat masih belum beragam, 

bergizi dan seimbang.  Hal ini  ditunjukan dari konsumsi beras yang 

masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. 

Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras 

masyarakat masih tinggi. Adanya persepsi masyarakat yang 

menimbulkan kebiasaan menganggap belum makan jika belum makan 

nasi menyebabkan skor pola pangan harapan kota bekasi belum sesuai 

dengan target yang diharapkan. 

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut 

ialah dengan menyelenggarakan kegiatan penganekaragaman pangan, 

sosialisasi one day no rice, Pemanfaatan pekarangan untuk 

pengembangan pangan KRPL, serta pengembangan produk pangan 

lokal. 

Pengembangan pola konsumsi ditentukan melalui perhitungan Pola 

Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Indikator kualitas konsumsi pangan 

ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi 

oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. 

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dapat 

terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu 
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pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli 

dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan  kebutuhan gizi 

seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran masyarakat.  

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) 

adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan 

energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

kualitas  konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. 

Berikut merupakan gambaran pola pangan harapan konsumsi Kota 

Bekasi Tahun 2019.  

N
o 

Kelomp
ok 

Pangan 

Berat 
Pangan 
Gram/Ka
pita/Hari 

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Kkal/
Kapita 

% 
% 

AKE*) 
Bobot 

Skor 
Aktual 

Skor 
AKE 

Skor 
Maks 

Skor 
PPH 

1 
Padi-
padian 

                          
314,2  

               
1.235  

                 
58,0  

                 
57,5  

                   
0,5  

                 
29,0  

                 
28,7  

                 
25,0  

                 
25,0  

2 
Umbi-
umbian 

                           
40,7  

                    
42  

                   
2,0  

                   
2,0  

                   
0,5  

                   
1,0  

                   
1,0  

                   
2,5  

                   
1,0  

3 
Pangan 
Hewani 

                          
154,4  

                  
315  

                 
14,8  

                 
14,7  

                   
2,0  

                 
29,6  

                 
29,3  

                 
24,0  

                 
24,0  

4 
Minyak 
dan 
Lemak 

                           
28,1  

                  
251  

                 
11,8  

                 
11,7  

                   
0,5  

                   
5,9  

                   
5,8  

                   
5,0  

                   
5,0  

5 
Buah/Biji
Berminy
ak 

                             
1,9  

                    
11  

                   
0,5  

                   
0,5  

                   
0,5  

                   
0,3  

                   
0,3  

                   
1,0  

                   
0,3  

6 
Kacang-
kacanga
n 

                           
30,4  

                    
60  

                   
2,8  

                   
2,8  

                   
2,0  

                   
5,6  

                   
5,5  

                 
10,0  

                   
5,5  

7 Gula 
                           

14,5  
                    

53  
                   

2,5  
                   

2,5  
                   

0,5  
                   

1,3  
                   

1,2  
                   

2,5  
                   

1,2  

8 
Sayur 
dan 
Buah 

                          
256,7  

                  
109  

                   
5,1  

                   
5,1  

                   
5,0  

                 
25,6  

                 
25,4  

                 
30,0  

                 
25,4  

9 Lain-lain 
                          

119,8  
                    

55  
                   

2,6  
                   

2,5  
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                      

-  
                      

-  

                      

  Total    
               

2.131  
               

100,0  
                 

99,1  
  

                 
98,1  

                 
97,3  

               
100,0  

                 
87,4  

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa skor Pola Pangan Harapan konsumsi 

Kota Bekasi dengan menggunakan data susenas 2018 yaitu sebesar 

87,4 point yang artinya skor pola pangan harapan konsumsi Kota 

Bekasi Tahun 2019 terhadap target Pola Pangan Harapan yang masuk 

dalam Indikator Kinerja Ketahanan Pangan atau RPJMD Kota Bekasi 

tahun 2019 sebesar 88 point yaitu sudah melampaui target yang 

ditetapkan, dengan kata lain pola konsumsi masyarakat Kota Bekasi 

dikatakan sudah baik, akan tetapi masih dibawah PPH Nasional yaitu 

90,7 point. 
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Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. 

Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi 

dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat 

lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, 

namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari 

pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat 

kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini 

menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi 

kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang 

pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi 

pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan 

kualitas analisis konsumsi pangan di daerah antara lain : peningkatan 

kerjasama antara BKP dan BPS daerah terkait akses data Susenas 

serta penguatan kualitas dan kemampuan SDM dalam melakukan 

analisis konsumsi pangan. Secara keseluruhan gambaran data pola 

konsumsi Kota Bekasi Tahun 2019: 

a. Kelompok pangan yang diukur antara lain padi-padian, umbi-

umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji 

berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain; 

b. Total Konsumsi Energi Per Hari 9 (Sembilan) kelompok pangan 

2.131,31 kkal/kapita;  

c. Konsumsi tertinggi masih didominasi oleh kelompok padi-padian 

sebesar 25 kemudian disusul pangan hewani serta sayur dan buah. 

Dapat disimpulkan bahwa konsumsi di Kota Bekasi sudah beragam, 

memenuhi standar yang disyaratkan; 

d. Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energi, maka 

semakin terpenuhi konsumsi energi masyarakat, sehingga capaian 

kinerja semakin baik (maximize target). Diharapkan terjadi 

penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi umbi-umbian.  

e. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan 

keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya 

digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan 

penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Capaian PPH 
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konsumsi tahun 2019 belum diperoleh karena rilis data belum ada 

pada bidang konsumsi dan keanekaragaman pangan sedangkan 

capaian tahun 2018 adalah sebesar 87,41 dari target 87 sehingga 

capaian sebesar 100,47 %. 

f. Skor PPH konsumsi (berdasarkan AKE 1.250 Kkal/kap/hari) Tahun 

2019 adalah 87,4. Meningkat dibandingkan skor PPH Tahun 2018 

meski  yaitu 87. Meskipun terjadi kenaikan skor PPH, masih perlu 

ditingkatkan untuk memenuhi skor PPH maksimal sebesar 100.  

g. Kendala dalam penyusunan skor PPH adalah terbatasnya 

ketersediaan data-data pokok, penghitungan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan, menggunakan faktor konversi dan data 

sekunder lain. 

Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan 

berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat 

konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. 

Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang 

belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber 

bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman 

konsumsi pangan.  

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang- 

Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan 

Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 

Selanjutnya indikator PPH digunakan sebagai indikator kinerja di bidang 

ketahanan pangan yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023.  

 

3.3  Realisasi Anggaran  

Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi mendapatkan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 10.801.542.820,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) ditargetkan 

sebesar Rp. 8.286.848.000,-, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

6.587.058.857,- dengan persentase capaian sebesar 79,60 % 

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung  ditargetkan sebesar Rp. 

2.546.838.200,- dan realisasi anggaran sebesar 1.774.595.180,- 

dengan persentase capaian sebesar 66,40%. Dengan rincian sebagai 

berikut : 
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a. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 63.190.000,- dan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-, dengan persentase 

capaian sebesar 9%; 

b. Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 2.483.648.200,-, 

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.768.595.180,- dengan 

presentase capaian sebesar 71 %; 

c. Belanja Modal Rp. 0,-; 

d. Belanja tak terduga Rp. 0,-. 

Sampai dengan akhir Desember 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

merealisasikan anggaran sebesar Rp. 10.833.686.200,- atau sebesar 90,43 

%. Belanja pada Dinas Ketahanan pangan lebih diprioritaskan kepada 

pengadaan peralatan penunjang kinerja kegiatan Dinas. Revolving atau 

perputaran Uang Persediaan (UP) kurang tepat waktu sehingga mengganggu 

pelaksanaan kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan belum optimalnya kinerja 

PPTK dan PA didukung kurangnya peralatan penunjang kinerja. Realisasi 

anggaran berdasarkan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota 

Bekasi disajikan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis  

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 
 

No Sasaran 
Pagu 

Anggaran 
Realisasi Persentase Keterangan 

1 Meningkatnya 

Ketersediaan 

Pangan Daerah 

Rp.0 0 0% 
Efisiensi 

Anggaran 

2 Meningkatnya 

Konsumsi 

Pangan Daerah 

Rp.100.000.000 0 0% 
Efisiensi 

Anggaran 

Sumber : Laporan penyerapan belanja langsung urusan TA 2019 Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi 
 

1. Sasaran strategis 1 (pertama) yaitu  meningkatnya ketersediaan 

pangan daerah, dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut 

dibutuhkan anggaran untuk menjalankan program-program yang ada. 

Namun dalam tahap pelaksanaan dipandang dapat dilakukan secara 

swakelola menimbang sumber daya yang dimiliki oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi diantaranya SDM yang mampu 

mengelola laporan NBM dan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan 

sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang 

sasaran strategis 1 (pertama) tersebut dilakukan efisiensi anggaran; 
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2. Sasaran strategis 2 (kedua) yaitu meningkatnya konsumsi pangan 

daerah, dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut pagu 

anggaran yang disediakan Rp. 100.000.000,-. Dalam realisasi 

pelaksanaan program dan kegiatan dipandang dapat dilakukan secara 

swakelola melalui sumber daya yang dimiliki organisasi, meliputi SDM 

dan kegiatan rutin penunjang diantaranya sosialisasi pengembangan 

pangan lokal, himbauan pengurangan makan nasi melalui gerakan 

one day no rice, gerakan gapuramas dengan melibatkan kader PKK 

dan KWT di beberapa kelurahan di Kota Bekasi. Oleh karena itu 

kegiatan tersebut dipandang perlu efisiensi anggaran sehingga 

menghemat pengeluaran APBD Kota Bekasi. 

 

Dengan demikian penjelasan efisiensi sumber daya yang dapat 

dikuantifisir per indikator sasaran disajikan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 

Analisis Efisiensi Sumber Daya  
 

No Sasaran 
Capaian 

Kinerja 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi  

1 Meningkatnya 

Ketersediaan Pangan 

Daerah 

101,96 % 0% 101,96% 

2 Meningkatnya Konsumsi 

Pangan Daerah 
99,32% 0% 99,32% 

Rata-rata 100,64% 0% 100,64% 

        Keterangan : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100% 

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan 

yang mendukung Indikator.         

Tingkat efisiensi : %capaian kinerja – %penyerapan anggaran 
 

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

sepanjang Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan 

dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian kinerja 

rata-rata 100,64%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, 

bahkan hampir semua indikator yang menunjukan efisiensi anggaran.  

Tingkat efisiensi tertinggi dapat dilihat pada sasaran meningkatnya 

ketersediaan pangan daerah, dengan indikator skor pola pangan harapan 

ketersediaan yaitu 101,96% sedangkan tingkat efisiensi yang terendah 

ditunjukan pada sasaran meningkatnya konsumsi pangan daerah dengan 

indikator skor pola pangan harapan konsumsi yaitu 99,32%. Hal ini 

disebabkan, beberapa program dilakukan secara swakelola melalui sumber 

daya yang dimiliki organisasi, meliputi SDM yang mampu mengelola dan 
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kegiatan rutin penunjang diantaranya sosialisasi pengembangan pangan 

lokal, himbauan pengurangan makan nasi melalui gerakan one day no rice, 

gerakan gapuramas dengan melibatkan kader PKK dan KWT di beberapa 

kelurahan di Kota Bekasi. Oleh karena itu kegiatan tersebut dipandang perlu 

efisiensi anggaran sehingga menghemat pengeluaran APBD Kota Bekasi. 

Sehingga efisiensi sumber daya yang dapat dikuantifisir pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip 

pengelolaan anggaran public, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang 

baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang 

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Rincian 

Keseluruhan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 

2019, disajikan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5. 
Rincian Keseluruhan Belanja Langsung  

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2019 

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Realisasi %  Fisik 

I Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Meningkatnya 

ketahanan pangan  

580.000.000   

1.  Peningkatan cadangan 

pangan Pemerintah 

Jumlah pangan yang 

di distribusikan 

80.000.000 53.350.000 100 

2. Operasional cadangan 

dan distribusi pangan  

Jumlah penerima 

manfaat distribusi 

pangan  

0 0 0 

3. Cadangan Pangan 

(beras) 

Jumlah cadangan 

pangan  

500.000.000 421.094.400 100 

4. Monitoring dan evaluasi 

akses dan distribusi 

pangan 

Jumah kegiatan 

monitoring 

0 0 0 

II Program peningkatan 

mutu dan keamanan 

pangan  

% pengawasan dan 

pembinaan 

keamanan pangan  

40.000.000   

a.  Penguatan DKP Jumlah rekomendasi 

kebijakan 

0 0 0 

b.  Kantin sekolah sehat Jumlah SD yang 

memiliki kantin 

sekolah sehat 

0 0 0 

c.  Pembinaan keamanan 

pangan  

Jumlah pelaku usaha 

olahan yang dibina 

40.000.000 0 75 

IIII Program Kerawanan 

Pangan 

% Penanganan 

kerawanan pangan 

0   

1. Sistem Kewaspadaan Jumlah dokumen 0 0 0 
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Pangan dan Gizi (SKPG) laporan SKPG 

2. Penyusunan dan analisis 

neraca bahan makanan 

(NBM) dan Pola pangan 

harapan (PPH) 

Jumlah dokumen 

analisi NBM dan 

PPH 

0 0 100 

3. Pendataan ketersediaan 

pangan strategis 

Jumlah dokumen 

ketersediaan pangan 

strategis 

0 0 0 

IV. Program target 

konsumsi pangan 

Skor pola pangan 

harapan (PPH) 

konsumsi 

50.000.000   

1. Penganekaragaman 

pangan dan skor pola 

pangan harapan 

Jumlah data analisis 

PPH konsumsi  

0 0 0 

2. Pemanfaatan 

pekarangan untuk 

pengembangan pangan 

KRPL 

Jumlah KRPL 50.000.000 0 95 

3. Gerakan one day no rice  Jumlah sosialisasi 

gerakan one day no 

rice 

0 0 0 

4. Pengembangan 

alternatif pangan lokal 

dan stimulan alat 

pengolahan pangan 

Jumlah orang yang 

mendapatkan bimtek 

alternatif pangan 

0 0 0 

   670.000.000 474.444.400 

(70,81 %) 

 

  

Berikut penjelasan terkait pengelolaan dana biaya langsung kegiatan pada 

Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, diantaranya : 

 

1. − Kegiatan : Peningkatan cadangan pangan pemerintah; 

− Indikator kinerja : Peningkatan cadangan pangan pemerintah; 

− Output : daging 160 kg, gula pasir 485 kg, minyak gioreng 485 liter, susu 

245 kotak; 

− Pagu : Rp. 80.000.000,-; 

− Realisasi : 53.350.000,-; 

− % Fisik : 100. 

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya 

strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah 

dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, menjaga 
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stabilisasi harga pangan di daerah, serta melindungi petani/produsen 

pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Salah satu 

kelebihan cadangan pangan pemerintah apabila terjadi bencana alam 

atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat 

langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Cadangan 

pangan pemerintah dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat 

pertama sebelum turunnya bantuan berass dari cadangan beras 

pemerintah. Cadangan pangan pemerintah pengaturannya telah diatur 

dalam Peraturan Daerah dan pelaksanaannya dapat bekerjasama 

melalui BULOG atau BUMD. 

Adapun manfaat dari pelaksananaan peningkatan cadangan pangan 

pemerintah diantaranya : 

a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan 

yang stabil antar waktu dan antar daerah;  

b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan 

darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; 

c. Instrumen stabilisasi harga;  

d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan 

transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat 

karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena 

kemiskinan. 

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan peningkatan 

cadangan pangan pemerintah diantaranya : 

a. Pengadaan bahan cadangan pangan dan sarana dalam 

melaksanakan peningkatan cadanan pangan pemerintah daerah di 

Kota Bekasi; 

b. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah pada Pasca Bencana dan 

Stabilisasi Harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional; 

c. Menekan Inflasi serta meningkatkan akses pangan masyarakat yang 

termasuk kelompok rawan pangan transien maupun kronis. 

 

Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Ton) 
 

Tahun Cadangan Beras 

2017 11,5 ton 

2018 - 

2019           38,4 ton 
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Mengamati tabel diatas, pada Tahun 2018 tidak dilakukan kegiatan 

cadangan pangan (beras) dikarenakan pelaksanaan kegiatan terkait 

bantuan bagi masyarakat kurang mampu maupun kondisi bencana 

menggunakan kegiatan cadangan pangan beras Pemerintah dari BULOG 

sebesar 100 ton. 

Adapun tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas 

diantaranya : 

a. Belum adanya gudang pangan dengan spesifikasi khusus sebagai 

tempat penyimpanan stok pangan di Kota Bekasi; 

b. Jauhnya jarak antara Kantor Pemerintah Kota Bekasi dengan gudang 

BULOG Karawang terlebih disaat terjadi bencana mendadak di Kota 

Bekasi; 

c. Kurangnya SDM (staf) dalam melakukan pengelolaan kegiatan 

peningkatan cadangan pangan pemerintah; 

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut 

sebesar Rp. 53.350.000. Sebesar Rp. 26.650.000,- mengalami 

efisiensi anggaran karena dipandang penyediaan disesuaikan dengan 

kebutuhan, ketika proses kerjasama dengan BULOG, barang yang 

dibutuhkan tidak tersedia saat itu. 

 
2. − Kegiatan : Cadangan pangan beras; 

− Indikator kinerja : Jumlah cadangan pangan; 

−  Output : 394 ton; 

− Pagu : Rp. 500.000.000,-; 

− Realisasi : 421.094.400,-; 

− % Fisik : 100. 

Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan 

cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan. 

Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah 

Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, dan 

Pemerintah Pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi 

cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan 

darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan 

cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. 

Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat 

pokok,  persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras. Cadangan 
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pangan pemerintah dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras 

Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta dijadikan 

sebagai stok beras nasional. Pemerintah Daerah berwenang 

memanfaatkan cadangan beras Pemerintah (CBP) di BULOG Provinsi 

sebesar 200 ton dan Kabupaten/Kota sebesar 100 ton untuk penanganan 

tanggap darurat. Dalam pengeluarannya diperlukan persetujuan 

Pemerintah Pusat, dengan disertai denga penetapan status tanggap 

daruratPengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah bekerjasama 

dengan Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat 

bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM). 

Sasaran pelaksanaan cadangan pangan (beras) adalah masyarakat 

kurang mampu di Kota Bekasi. Pelaksanaannya melalui tahapan 

verifikasi data yang diajukan dari wilayah/kelurahan untuk selanjutnya 

dilakukan proses validasi dan penyaluran. Adapun tantangan maupun 

hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya : Melalui tahapan 

verifikasi data yang diajukan dari wilayah/kelurahan. Adapun tantangan 

maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya : 

a. Belum adanya gudang pangan dengan spesifikasi khusus sebagai 

tempat penyimpanan stok pangan di Kota Bekasi; 

b. Jauhnya jarak antara Kantor Pemerintah Kota Bekasi dengan gudang 

BULOG Karawang terlebih disaat terjadi bencana mendadak di Kota 

Bekasi; 

c. Kurangnya SDM (staf) dalam melakukan pengelolaan kegiatan 

peningkatan cadangan pangan pemerintah; 

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 

Rp. 500.000.000. Sebesar Rp. 421.094.400,- dikarenakan mengalami 

efisiensi anggaran. Adapun factor penyebabnya biaya operasional umum 

seperti pengepakan dan pengangkutan dilakukan secara mandiri, oleh 

karena itu dipandang pada kegiatan tersebut tidak perlu melakukan 

penyerapan anggaran pada biaya operasional umum. 

 

3. − Kegiatan : Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 

KRPL; 

− Indikator kinerja : Jumlah KRPL; 

− Output : 3 KRPL; 

− Pagu : Rp. 50.000.000,-; 

− Realisasi :Rp. 0,-; 
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− % Fisik : 95. 

Upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun 

demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Dikaitkan 

dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang 

sangat kaya.Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia 

masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Implementasi Gerakan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sangat 

penting dilaksanakan mengingat permintaan beras terus meningkat 

sejalan dengan pertumbuhan penduduk, dampak pemberian Raskin 

semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non beras 

menjadi beras (nasi) serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal. 

Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan 

dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang 

tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut 

dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola 

oleh rumah tangga. Lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna, karena 

dari lahan yang relatif sempit ini, bisa menghasilkan bahan pangan seperti 

umbi-umbian, buah-buahan, bahan tanaman rempah dan obat, bahan 

kerajinan tangan, serta bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, 

ternak kecil maupun ikan. Manfaat yang akan diperoleh dari pengelolaan 

pekarangan antara lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi 

keluarga, menghemat pengeluaran, dan juga dapat memberikan 

tambahan pendapatan bagi keluarga. 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu 

program Kementerian Pertanian dalam rangka optimalisasi lahan 

pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu kawasan. Kawasan 

rumah dapat diwujudkan dalam satu wilayah antara lain wilayah Rukun 

Tetangga (RT), Beberapa RT adalah Rukun Warga (RW), wilayah 

Dusun/desa/ kelurahan. Di dalam kawasan termasuk juga keberadaan 

pagar lingkungan rumah, jalan desa, lahan terbuka hijau dan fasilitas 

umum lainnya yang ada di kawasan tersebut.  

Komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan 

kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya 

lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu 

diaktualisasikan dalam menggerakkan kembali budaya menanam di lahan 

pekarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kementerian 
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pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan model kawasan 

rumah pangan lestari (model KRPL) yang merupakan himpunan dari 

rumah pangan lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip 

pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan 

berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa 

depan, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan 

desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), 

lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran 

hasil. Prinsip dasar KRPL antara lain pemanfaatan pekarangan yang 

ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian 

pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi 

sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan menjaga 

kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembentukan kelompak masyarakat atau pendayagunaan ibu rumah 

tangga sangat berperan dalam pengolahan industri dalam skala rumah 

tangga ini untuk mengubah tatanan masyarakat agar terbiasa 

mengkonsumsi pangan lokal. Saat ini Kota Bekasi telah memiliki 

kelompok KRPL aktif dibentuk oleh Pokja PKK beranggotakan 

masyarakat dan kelompok wanita tani (KWT), dibina oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi. Aktivitas KWT KRPL meliputi pembibitan 

tanaman, budidaya tanaman, hidrophonik, produksi olahan pangan, 

penyuluhan budidaya tanaman, pelatihan olahan tanaman, membantu 

dan mensupport lomba-lomba di tingkat kelurahan, dan membantu 

memasarkan produk olahan hasil dari anggota KWT. Kelompok KWT 

binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi, diantaranya : 

a. Kelompok KWT Duta Kerta berlokasi di Jl. Duta Prima VI Duta 

Harapan Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. Dibentuk 

pada tanggal 1 Agustus 2017 oleh Kelompok Pokja III PKK. Aktivitas 

KRPL meliputi 

1) Menaman tanaman seledri, jeruk, cabe, sawi, pare, labu dan sawo; 

2) Kebun bibit, produksi bibit seperti caisim, pakcoy, okra, 

daunbawang, daunseledri, cabe, kelor, kangkung, bayam dan 
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kembangTelang; 

3) Beternak lele; 

4) Pekarangan anggota dan masyarakat: mencapai 30 RT, dengan 

rata luas/jumlah pohon yang tumbuh pada setiap pekarangan 

mencapai 70 pohon, tanaman yang ditanam seperti jambu air, 

jambu batu, jeruk nipis, jeruk purut, cabe, terong dan seledri. 

b. Kelompok KWT Matahari  berlokasi di jalan Swadaya III RT.001 

RW.004 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara. Dibentuk 

pada tanggal 1 Januari 2015 oleh Kelompok Pokja III PKK. Tanaman 

yang ditanam seperti kemangi, pokcay, bayam, dan sawi. Aktivitas 

KRPL meliputi : 

1) Pada tanggal 29 Juli 2016 KWT Matahari vacum dari aktivitas KRPL 

karna lahan yang digunakan untuk aktivitas KRPL beralih fungsi 

menjadi kontrakan dan belum mendapatkan lahan pengganti. 

Namun pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan melalui program 

optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan konsep 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) maka KWT Matahari mulai 

beraktifitas kembali dengan jumlah anggota 40 orang, berlokasi di 

Jl. Al-Bahar No.1 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi 

Utara; 

2) Penanaman dilakukan pada lahan langsung , pot maupun dengan 

media polybag, adapun yang menerima pemanfaatan perkarangan 

rumah pangan adalah 10 KK yang ada di Lokari RT.001 dan RT 02 

RW 004 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara; 

c. Kelompok KWT Aren Jaya berlokasi di Jl. Duta Prima VI Duta Harapan 

Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. Dibentuk pada 

tanggal 26 Oktober 2016 oleh Kelompok Pokja III PKK, angggota 

berasal dari PKK RW se-Kelurahan Arenjaya berjumlah 40 orang. 

Aktivitas KRPL meliputi : 

1) Kebun bibit berlokasi di Kel. Arenjaya Jl. Nusantara Raya No. 1; 

2) Demplot berlokasi di Kelurahan Arenjaya Jl. Nusantara No. 1; 

3) Pekarangan anggota di RW 17 RT 08 di Jl. Nusantara 1; 

4) Hampir seluruh RW di Kelurahan Arenjaya terdiri dari perumahan 

padat penduduk. Jadi potensi yang ditanam hanya di lahan 

pekarangan anggota yang terbatas dengan cara vertikultur dan 

hidroponik; 
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5) Tanaman yang dihasilkan adalah dari jenis sayur-sayuran seperti 

sawi, pokcoy, kangkung, bayam, tomat, okra, cabe, selada, terong, 

dan lain-lain; 

6) Di beberapa RW di daerah perkampungan yang masih mempunyai 

lahan pekarangan luas ditanami berbagai tanaman palawija seperti 

singkong, ubi jalar, talas, ganyong, jagung, dan sukun; 

7) Jumlah pohon yang tumbuh sebanyak 75 pohon, dan tanaman yang 

ditanamseperti sawi, selada, seledri, daun mint, tomat, terong, cabe, 

kale, pakcoy dan caisim. 

4. − Kegiatan : Penyusunan dan analisis neraca bahan makanan (NBM) dan 

Pola pangan harapan (PPH; 

− Indikator kinerja : Jumlah dokumen analisi NBM dan PPH; 

− Output: Satu Dokumen NBM dan PPH; 

− Pagu : Rp. 50.000.000,-; 

− Realisasi :Rp. 0,-; 

− % Fisik : 100. 

Informasi ketersediaan pangan menjadi penting sebagai bahan masukan 

kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan 

di suatu wilayah. Salah satu cara/instrumen untuk memperoleh 

gambaran situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dalam periode 

tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan maupun mutu 

keanekaragaman pangan pangan dituangkan dalam neraca bahan 

makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH).  Dengan mencermati 

tabel NBM dari tahun ke tahun dapat diketahui adanya perubahan jenis 

bahan makanan yang dikonsumsi penduduk dan perubahan ketersediaan 

bahan makanan secara keseluruhan, tingkat kecukupannya menurut 

kebutuhan gizi dan terpenuhinya PPH masyarakat.  

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan.  Pola pangan 

harapan mencerminkan susunan ketersediaan pangan anjuran untuk 

hidup sehat, aktif dan produktif.  Dengan pendekatan PPH dapat dinilai 

mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan.  Pola 

pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, 

kebutuhan dan penyediaan pangan suatu wilayah. PPH Ketersediaan 

dihitung menggunakan data ketersedian energi 11 kelompok bahan 

makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang 
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dikelompokan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH 

Tingkat Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan 

memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia 

untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. 

Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia 

untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam suatu kurun 

waktu tertentu, baik dalam bentuk natural mau pun bentuk unsur gizinya. 

Berikut gambaran ketersediaan dan gizi berdasarkan neraca NBM dan 

PPH Kota Bekasi Tahun 2019: 

a. Ketersediaan energi Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 3672 

kkal/kapita/hari, sudah memenuhi angka anjuran Nasional yaitu 2400 

kkal/kapita/hari;  

b. Ketersediaan protein Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 85,99 

gram/kapita/hari, sudah memenuhi angka anjuran Nasional yaitu 63 

gram/kapita/hari;  

c. Ketersediaan lemak Kota Bekasi Tahun 2019 sebesar 119,15 

gram/kapita/hari; skor PPH pada tingkat ketersediaan di Kota Bekasi 

Tahun 2019 adalah 87,79% & nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan 

Tahun 2018 sebesar 84,6% Masih perlu ditingkatkan lagi untuk 

memenuhi skor PPH maksimal yaitu sebesar 100.  

Berdasarkan PPH tingkat ketersediaan Kota Bekasi Tahun 2016 dari 9 

komponen bahan makanan penyusunan PPH, ada 3 keompok bahan 

pangan yang memenuhi kecukupan ketersediaan yaitu kelompok padi-

padian, pangan nabati dan minyak lemak. kelompok padi-padian 

memberikan sumbangan energi yang paling tinggi yaitu sebesar 2.031 

kkal/kap/hari, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kelompok ini di 

kota Bekasi sangat tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

konsumsi penduduk dan telah melebihi anjuran ketersediaan energi 

nasional yaitu sebesar 1.200 kkal/kap/hari.Kelompok bahan pangan yang 

memenuh kecukupan ketersediaan adalah kelompok padi-padian, pangan 

nabati dan minyak lemak. Sedangkan kelompok bahan pangan yang tidak 

memenuhi kecukupan ketersediaan ialah kelompok umbi-umbian, 

buah/biji berminyak, gula dan kacang -kacangan. 

Masalah utama penyusunan tabel NBM adalah terbatasnya ketersediaan 

data-data pokok sehingga menjadi kendala dalam pengisian kolom-kolom 

dalam tabel NBM. Saat ini penghitungan dilakukan dengan menggunakan 
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pendekatan, yaitu menggunakan faktor konversi dan data sekunder lain, 

seperti data konsumsi. Faktor konversi diperoleh dari hasil kajian yang 

dilakukan oleh instansi terkait maupun hasil analisis tabel input–output. 

 

5. − Kegiatan : Pembinaan keamanan pangan; 

− Indikator kinerja : Jumlah pelaku usaha pangan yang dibina; 

− Output : 50 pengusaha pangan; 

− Pagu : Rp. 40.000.000,-; 

− Realisasi : 0,-; 

− % Fisik : 75. 

Keamanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 28 tahun  2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan 

didefinisikan sebagai upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan  

dari  kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.  

Pertumbuhan dan mobilisasi penduduk menuntut ketersediaan dan 

aksesibilitas pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Dalam proses 

pengembangan industri pangan olahan di Indonesia, penyelenggaraan 

pengawasan keamanan pangan pun harus tetap menjadi perhatian. 

Pengawasan harus dilakukan secara holistik dan terkoordinasi di 

sepanjang rantai pangan (from farm to table). 

Industri pangan didominasi oleh usaha mikro dan kecil sebesar 99 persen, 

dengan tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang 

rendah. Situasi ini menjadi tantangan kita bersama untuk terus menerus 

melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada usaha mikro 

dan kecil. Kunci keberhasilan daya saing suatu produk sangat ditentukan 

oleh kemampuan industri tersebut untuk menjawab tuntutan konsumen 

baik dari sisi mutu, terutama sisi keamanan pangan. 

Pengawasan pangan membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik 

pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pengawasan keamanan 

pangan harus dilakukan secara terkoordinasi oleh seluruh pemangku 

kepentingan demi terwujudnya peningkatan efektivitas pengawasan.  

Beranjak dari pemikiran tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan 

pengawasan keamanan pangan bagi para pelaku usaha pangan di Kota 

Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan pangan kepada 

pelaku usaha pangan pada Tahun 2019, indicator kinerja yang dicapai 

yaitu jumlah pelaku usaha pangan sebanyak 50 pelaku usaha dan target 
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biaya sebesar Rp. 40.000.000,-. Pada realisasi pelaksanaannya terjadi 

efisiensi anggaran, meski tanpa dukungan anggaran, kegiatan tersebut 

masih dapat berjalan dengan pencapaian fisik sebesar 75 %.  

 Berikut data pelaku usaha kegiatan pembinaan keamanan pangan : 

 

No Nama Pelaku Usaha Jenis Usaha 

1 Famers Green Metropolitan Retail 

2 Tip Top Pondok Gede Retail 

3 Carefour BSQ Retail 

4 Super Indo Jatisampurna Retail 

5 Superindo Met Mall Retail 

6 Food Hall SMB Retail 

7 Giant Bintara Retail 

8 Giant Pondok Timur Retail 

9 Transmart Juanda Retail 

10 Superindo Bulak Kapal Retail 

11 Giant Bekasi Selatan Retail 

12 Giant Harapan Indah Retail 

13 LSI JTB Retail 

14 Lotte Grosir  Retail 

15 C4 BKSB Retail 

16 Giant Pondok Gede Retail 

17 Superindo Kalimalang Retail 

18 Hari-Hari Retail 

19 Naga Swalayan Retail 

20 Farmers Market GPP Retail 

21 
Kelompok pedagang di Kec Medan 

Satria berjumlah 6 pedagang 
Pengepul sayuran 

22 Toko Buah di Kec Medan Satria Buah segar 

23 Bp. Sodik Kec Rawa Lumbu Produksi mie ayam 

24 
Kelompok petani hidroponik di Kec 

Bekasi Utara (77 KK) 
Kampung hidroponik 
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25 
Kelompok tani sayur di Kec Medan 

Satria 

Sayur mayur : Sawi, kangkong, 

oyong, bayam, kangkung 

 

 

       Kegiatan penunjang lainnya : 

1. Pembinaan Keamanan Pangan Anak Sekolah 

Pembinaan tersebut ditujukan kepada pelaku usaha pangan PJAS di 

sekolah khususnya sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan pembinaan 

keamanan pangan dihadiri pihak sekolah, perwakilan siswa dan pelaku 

usaha jajan JPAS di 12 lokasi sekolah selama Tahun 2019.  

Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) menjadi sangat penting mendapat 

perhatian karena berdampak terhadap kualitas kesehatan anak sekolah. 

Keamanan pangan jajanan anak sekolah khususnya anak sekolah dasar 

(SD) menjadi tanggungjawab bersama antara pemangku kepentingan 

khususnya pemerintah Pusat dan Daerah. Berkaitan dengan maraknya 

peredaran jajan  anak  sekolah  yang  mengandung  bahan berbahaya 

(bahan tambahan pangan/BTP berbahaya) dan kasus keracunan 

makanan jajan, maka sangat dibutuhkan peranan Pemerintah dalam 

upaya peningkatan keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar.  

Kehadiran pemerintah, melalui dinas terkait, untuk mengawasi jajanan 

anak sekolah untuk memastikan dan memberikan jaminan rasa aman 

bahwa makanan PJAS yang dijual  di lingkungan sekolah tidak  

mengandung zat-zat berbahaya. Keterlibatan peran dinas terkait dengan 

pembinaan pangan jajan anak sekolah merupakan bentuk partisipasi 

Aksi Nasional PJAS yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas 

sekolah untuk menjaga keamanan, mutu, dan gizi PJAS disamping 

membantu menguatkan koordinasi  dan  jejaring kerja lintas sektor di 

pusat dan daerah  untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan 

bergizi serta  meningkatkan  keamanan,  mutu dan gizi PJAS di 

Indonesia 

 Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan pangan jajan anak 

sekolah, kendala yang dihadapi diantaranya : 

a. Tidak lengkapnya fasilitas pendukung kegiatan pembinaan keamanan 

pangan seperti fasilitas pengujian pangan menggunakan reagent 

khusus; 

b. Kurangnya SDM (staf) yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai 

anjab dan ABK yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembinaan keamanan pangan; 
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c. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman serta rendahnya 

kesadaran akan pentingnya keamanan pangan pada siswa, 

guru/kepala sekolah, dan penjaja makanan PJAS; 

d. Kurangnya komitmen bagi pihak sekolah terhadap pengawasan dan 

pemberian punishment terhadap pelanggaran dari pihak penjaja 

PJAS; 

 

      Berikut data pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan pangan : 

Kegiatan Pembinaan Keamanan Pangan 
 

No Sekolah Kecamatan 

1 SDN Perwira II Bekasi Utara 

2 SDN Jatimakmur V Jati Makmur 

3 SDN Jati Asih X Jati Asih 

4 SDN Jatimurni III Pondok Melati 

5 SDN Kota Baru IX Bekasi Barat 

6 SDN Pengasinan VIII Rawa lumbu 

7 SDN Mustikajaya IV Mustika Jaya 

8 SDN Jatiranggon II Jati Ranggon 

9 SDN Pejuang VII Medan Satria 

10 SDN Kayuringin Jaya XIX Bekasi Selatan 

11 SDN Sumur Batu I Bantar gebang 

12 SDN Aren Jaya XVIII Bekasi Timur 
 

 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan pangan disertai pengujian 

jajanan PJAS dalam rangka mengetahui sejauh mana keamanan pangan 

JPAS di sekolah tersebut. Parameter uji pangan yang dilakukan meliputi 

tes boraks, tes formalin, tes pewarna sintetik, dan rhodamine. Dapat 

diketahui dari 12 lokasi SD tempat pelaksanaan pembinaan keamanan 

pangan, ditemukan bahan pangan berbahaya pada pangan mie lidi 

mengandung rhodamin B dan siomay, cilor, tahu crispy mengandung 

boraks di SDN Pengasinan Rawa Lumbu di SDN Pengasinan VIII. 
 

2. Pengawasan keamanan pangan : 
 

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2019 
 

No Nama Pasar Lokasi Jenis pangan 
yang tidak aman 

Keterangan 

1 Pasar Bintara Kec 
Bekasi 
Barat 

Mie kuning 
terindikasi 
formalin dan 
boraks 

Dinyatakan + 
melalui uji boraks 
dan formalin 

2 Pasar Kranji Kec Tidak di temukan  



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

Tahun 2019 

52 

 

Bekasi 
Barat 

3 Food Hall 
Summarecon Mall 

Kec. 
Medan 
Satria 

Tidak di temukan  

4 Lotte Mart Kec. 
Bekasi 
Timur 

Tidak di temukan  

5 Naga Swalayan 
Pekayon 

Kec. 
Bekasi 
Selatan 

Tidak di temukan  

6 Giant Hyper Mall Kec. 
Bekasi 
Selatan 

Tidak di temukan  

7 Carrefour Revo 
Town 

Kec. 
Bekasi 
Selatan 

Tidak di temukan  

8 Farmers Market 
Grand Metropolitan 
Mall 

Kec. 
Bekasi 
Selatan 

Tidak di temukan  

9 Total Kalimalang Kec. 
Bekasi 
Selatan 

Tidak di temukan  

10 Pasar Bantargebang Kec. 
Bantar 
Gebang 

Tidak di temukan  

11 Pasar Baru Kec. 
Bekasi 
Timur 

Tidak di temukan  

 

a. Pengawasan keamanan pangan dilakukan di pasar tradisional dan modern 

di Kota Bekasi, selama bulan suci ramadhan dan menjelang hari raya idul 

fitri, banyak produk pangan yang beredar baik itu di pasar tradisional 

maupun pasar modern (supermarket/minimarket/mart). Dalam rangka 

meningkatkan jaminan keamanan pangan, Tim Pengawasan Keamanan 

Pangan Disketapang telah berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinkes, 

BPOM, Disdagperin, serta Satpol PP) turun bersama dalam pelaksanaan 

pengawasan produk pangan olahan dan pangan segar ke beberapa pasar 

modern dan pasar tradisional yaitu Giant Hyper Mall  Bekasi Selatan, 

Carrefour Revo Town Bekasi Selatan dan Lotte Mart Bekasi Timur, Naga 

Swalayan Pekayon, Pasar Bintara, Pasar Kranji, Pasar Pondok Gede, 

Pasar Baru, dan Pasar Bantar Gebang. Adapun pengujian parameter 

pangan yang dilakukan yaitu uji pestisida, uji boraks, uji formalin, uji 

methanyl yellow, serta Rhodamin B; 

b. Pengawasan keamanan pangan terkait dengan isu-isu nasional. 

Sehubungan dengan adanya isu mengenai anggur merah yang 

mengandung formalin dan pestisida berbahaya. Tim Pengawasan 

Keamanan Pangan Disketapang melakukan penyusuran di sejumlah 
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pedagang buah di pinggir jalan diantaranya Jl. Kali Abang Tengah Bekasi 

Utara, Jl. KH. Thabrani Bekasi Utara, Jl. KH. Agus Salim Bekasi Timur dan 

Jembatan 5 Rawa Lumbu. Tujuan dilaksanakan inpeksi dalam rangka 

perlindungan konsumen dari pangan tidak aman. Berdasarkan hasil 

pengujian parameter pangan terhadap anggur merah di beberapa titik tidak 

ditemukan kandungan formalin dan pestisida didalamnya.  

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pengawasan, 

diantaranya: 

a. Gambaran keadaan keamanan pangan di Kota Bekasi secara umum, 

masih ditemui pangan segar dan olahan yang beredar tidak memenuhi 

syarat standar mutu Ketahanan Pangan. Dalam Inspeksi dadakan yang 

dilakukan tim pengawasan keamanan pangan Disketapang di pasar-

pasar tradisional, modern serta di lingkungan sekolah masih banyak 

ditemukan pangan yang mengandung unsur bahan tambahan pangan 

berbahaya seperti boraks, formalin, klorin, pestisida residu, methanyl 

yellow, rhodamin B, maupun zat pewarna sintetis; 

b. Rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor 

tentang keamanan pangan. Dikarenakan banyaknya produsen serta 

penjual pangan di Kota Bekasi belum memiliki pemahaman terhadap 

pangan yang aman, sehat dan bergizi, selain itu belum 

tersosialisasikannya regulasi terkait pangan kepada para produsen, 

penjual pangan dan masyarakat selaku pembeli, serta belum 

diterapkannya sanksi tegas kepada pelaku pengguna bahan pangan 

tambahan berbahaya; 

c. Belum adanya data base, berisi data primer produsen pangan dalam 

daerah dan pemasok pangan luar daerah serta data sekunder penjual 

pangan baik di pasar tradisional maupun modern; 

d. Sarana pendukung pengawasan belum tersedia seperti laboratorium 

pangan sehingga jumlah pangan yang diawasi sangat terbatas dan 

belum menyentuh semua jenis pangan. Pengujian pangan yang 

dilakukan selama ini menggunakan rappid test kit yang harganya cukup 

mahal dan jumlahnya tidak banyak;  

e. Kurangnya SDM dengan kompetensi khususnya yang mampu 

melakukan pengujian pangan; 

f. Kurangnya kepedulian dan antusias masyarakat untuk merubah perlaku 

pola makan beralih menuju pangan yang aman, sehat dan bergizi serta 

kewaspadaan masyarakat dalam mengkonsumsi panganolahan yang 
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sesuai standar mutu Ketahanan Pangan; 

g. Minimnya pendanaan untuk kegiatan pengawasan sehingga menunda 

target capaian yang diharapkan. 

 

    3.4 Prestasi Yang Dicapai 

Sejak berdirinya Dinas Ketahanan Pangan, kami telah memiliki beberapa 

pencapaian yang di raih hingga Tahun 2019 diantaranya : 

1. Lomba cipta menu makanan etnik juara favorite sayuran dan buah-

buahan di Bandung Trans Studio di bulan April Tahun 2018; 

2. Penyelenggara Lomba Cipta Menu/LCM GAPURAMAS tingkat Kota 

Bekasi. Tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam upaya 

meningkatkan kualitas pangan B2Sa pada setiap keluarga, menu utama 

atau pendamping pada kegiatan LCM memenuhi syarat B2SA, berbasis 

sumber daya pangan lokal. Diselenggarakan bersamaan Hari 

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Peserta LCM dari 

komunitas KRPL dan TP PKK dari 12 Kecamatan. Biaya secara swadaya 

oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi;  

3. Penyelenggaraan rutin tahunan, Peringatan Hari Pangan se-Dunia (Hari 

Pangan se-Dunia tanggal 16 Oktober). Tahun 2019 penyelenggaraan 

Harai Pangan Se-Dunia dilakukan secara swadaya; 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan 

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi selama 

setahun; 

2. Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi namun masih perlu 

beberapa perbaikan terutama pada tataran output, teknis pelaksanaan 

kegiatan, dan capaian hasil/outcome sehingga kegiatan yang 

dilaksananakan sesuai/sinkron antara perencanaan dengan 

penganggaran. Selanjutnya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak 

dalam pelaksanaanan monitoring dan evaluasi secara 

berkesinambungan pada setiap berakhirnya pelaksanaan kegiatan 

sehingga outcome/hasil dari pelaksanaan kegiatan memberikan dampak 

besar bagi masyarakat; 

3. Pada umumnya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 

yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 telah tercapai. 

Selanjutnya penetapan sasaran-sasaran dalam rangka pencapaian 

tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi (5 tahunan) perlu 

perbaikan sejalan dengan perubahan RPJMD 2019 – 2023 ke depan 

dan Renstra 2019 – 2023.  

4. LKIP Tahun 2019 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas 

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan 

guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi, 

laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting 

dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana 

Penganggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang. 

 

5.2 Saran 

1. Dalam rangka pencapaian optimal suatu kinerja dalam suatu organisasi, 

dibutuhkan pembentukan karakter yang kuat dari segenap elemen 

didalamnya. Dipandang sangat perlu membangun budaya organisasi, 

terutama budaya kerja sehingga menciptakan optimalisasi pelaksanaan 
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kinerja. Nilai-nilai organisasi yang menunjang kinerja terus 

disosialisasikan, dibudayakan dan dicontohkan oleh para pejabat Dinas 

Ketahanan Pangan sehingga menjadi suatu tauladan dan habbit yang 

berkesinambungan di lingkungan kerja. Penerapan budaya malu jika 

tidak bekerja dan tidak memiliki kinerja senantiasa diserukan dalam 

rangka membangun mindset para aparatur. Beranjak dari hal kecil 

tersebut diharapkan pencapaian akuntabilitas skinerja tahun selanjutnya 

akan terus meningkat dan membawa manfaat bagi Pemerintah Kota 

Bekasi dan masyarakat; 

2. Pentingnya dilakukan evaluasi dan perbaikan pada tahapan 

perencanaan pada Tahun 2019 dalam rangka perbaikan perencanaan 

pada Tahun 2020 dan tahun berikutnya. Pentingnya dibuat suatu trend 

dalam proses perencanaan,apabila terjadi perubahan secara mendadak 

maka langkah tersebut memudahkan orgaisasi untuk melakukan 

perubahan secara cepat; 

3. Dibutuhkan suatu pengawasan terpadu dan berkesinambungan 

terhadap proses evaluasi dan monitoring oleh para pemangku jabatan 

dan pengelola kegiatan dalam rangka memperbaiki proses pengelolaan 

kegiatan dan perbaikan hasil/outcome yang diperoleh; 

4. Perlunya penerapan reward dan punishment dari pimpinan tertinggi 

organisasi terhadap pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan 

sehingga ada effort yang besar bagi seluruh pihak dalam melaksanakan 

pengelolaan kegiatan secara optimal; 

5. Perlu adanya kajian terhadap pengelolaan kegiatan yang dapat 

dilakukan tanpa membutuhkan pendanaan yang besar namun 

mempunyai capaian hasil/outcome yang besar.  
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