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Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan pembangunan 

ketahanan pangan, pertanian dan perikananDinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan tahun 2020-2023 yang berisikan tentang visi, misi, 

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pelaksanaannya 

dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator 

keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi 

setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun 

berikutnya. 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-

2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan 

ketahanan pangan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan 

berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik 

dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan, 

pertanian dan perikanan yang mantap dan berkelanjutan. 

 

Bekasi,    Februari 2020 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 

 
 
 
 

Drs. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19660301 199003 1 010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 LATAR BELAKANG 
 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam 

jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). 

Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan 

dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan 

pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara 

keseluruhan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan, 

pertanian dan perikanandilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yaitu melalui upaya 

peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, 

pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas 

konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program-program 

pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dan perikanan tersebut 

diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang 

kondusif, menuju ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang 

mantap dan berkelanjutan. Menyadari sepenuhnya akan kenyataan 

tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Bekasi bersama masyarakat 

bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan 
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bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Wali Kota Bekasi, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi. Renstra Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi juga mencermati isu-isu 

strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin 

dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya 

merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi selama 4 tahun 

ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas 

yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya. Selanjutnya 

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai dokumen 

perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang  

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasi yang memuat prioritas program dan kegiatan. 

 

 LANDASAN HUKUM 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panganjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana 

diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Ketahanan Pangan Kota Bekasi; 

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023; 

17. Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. 

 
 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Maksud penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2020-2023, sebagai 

penjabaran visi, misi, tujuan, kebijakan dan program-program 

pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan serta 

sebagai penjabaran RPJMD Kota Bekasi tahun 2020-2023. Selain hal 

tersebut penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan dimaksud pula untuk mewujudkan 

aspirasi masyarakat dalam bentuk rumusan perencanaan 

pembangunan dan sebagai pendukung RPJMD Kota Bekasi dan RPJM 

Nasional. 

b. Tujuan 

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2020-2023 adalah untuk 

membuat suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberi 

arah kebijakan dan strategi pembangunan serta sasaran-sasaran 
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strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan. Dengan 

demikian maka Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai penjabaran dari RPJMD 

Kota Bekasi serta menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasi. 

 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Bekasi 2020 - 2023 sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat tentang 

tugas,  fungsi  dan  struktur  organisasi  Perangkat  Daerah,  sumber   daya 

Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah. 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat 

tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi 

Jawa Barat, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan strategis, penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, 

memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah 

perangkat daerah, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran jangka 

menengah Perangkat Daerah, arah kebijakan dan strategi. 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat tentang 

program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Bekasi, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, memuat tentang indikator kinerja 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasidalam 5 (lima) 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD Kota Bekasi. 

BAB VII P E N U T U P 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

 
 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANIASI PERANGKAT DAERAH 

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

Kelembagaan dan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 27 tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pendukung 

tugas Kepala Daerah dibidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

melalui Sekertaris Daerah. 

 Struktur Organisasi 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

PERIKANAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN 

PANGAN
PERTANIAN

KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI 

PANGAN

Dra.ARMITA,MM Dra. SANTI SUKIARTI, M.Si Ir. ANNIE MARIJAM, M.Si DRs.YUSUF GOZALI

BUDIDAYA PERIKANAN KONSUMSI PANGAN
SARANA DAN PRASARANA 

PERTANIAN

KETERSEDIAAN PANGAN DAN 

KERAWANAN PANGAN

Ir. Bina Pinem, MM SUTARJA,S.Sos Ir. EKO REVMAWATI Drs. RAIYANTO GP

BINA MUTU  DAN 

PENGOLAHAN PERIKANAN

PENGANEKARAGAMAN 

PANGAN
TANAMAN PANGAN

DISTRIBUSI DAN CADANGAN 

PANGAN

Dewi Frida S.S, SH, M.Si ITA JUWITA, SE Ir. TRI IMANINGTYAS AGUS RAHYANTO

BINA USAHA DAN PEMASARAN KEAMANAN PANGAN HORTIKULTURA DATA DAN INFORMASI

SAMALI, S.Sos, M.Si SUWARDI, SH, M.Si Ir. RESMI WIDJAWATI S.,MM DEWI KORYATI, S.AP

BIDANG 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN 

HEWAN

Ir. WADI RIMAL, MM

PETERNAKAN

Ir. SUBRONTO

KESEHATAN HEWAN

NURHASAN, SKM

KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

drh. SARIYANTI, M.Si

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN 

DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Drs.ALEXANDER ZULKARNAIN,MSi

NIP.19660301 199003 1 010

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

H.AHMAD HIDAYAT, S.Ag

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

CAHYA SUNARYA, S.Sos

SUB BAGIAN

KEUANGAN

RATNA JUIWITA,S,Sos,MSi

SEKRETARIS

SUPRIYANTO, SH, M.Si

KEPALA DINAS

DRs. ALEXANDER ZULKARNAIN.MSi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTDUPTD

RUMAH 
POTONG 
HEWAN

LAB 
KESEHATAN 
HEWAN DAN 
VETERINER

UPTD

PUSAT 
PROMOSI 
IKAN HIAS 
(PPIH)

UPTD

BALAI 
PENYULUH 
PERTANIAN

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi terdiri 
dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Keuangan; 

2. Sub Bagian Perencanaan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi : 

1. Seksi Ketersediaan dan kerawanan Pangan; 

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 

3. Seksi Data dan Informasi; 

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi : 

1. Seksi Konsumsi Pangan; 

2. Seksi Penganekaragaman Pangan; 

3. Seksi Keamanan Pangan; 
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e. Bidang Pertanian, membawahi : 

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian; 

2. Seksi Tanaman Pangan; 

3. Seksi Hortikultura, 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi : 

1. Seksi Kesehatan Hewan; 

2. Seksi Peternakan; 

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

g. Bidang Perik, membawahi : 

1. Seksi Budidaya Perikanan; 

2. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan; 

3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran. 

h. UPT Dinas 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

a. Tugas 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan 

strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang ketahahan pangan, pertanian dan perikanan. 

b. Fungsi 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan 

kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

dan kerawanan pangan, distribusi  dan  cadangan 

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 

bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi 

dan cadangan  pangan,  penganekaragaman  konsumsi 

dan keamanan pangan; 

4) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di 
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bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi 

dan cadangan pangan, penganekaragaman,  konsumsi 

dan keamanan pangan; 

5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan 

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

6) Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan; 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Susunan Organisasi 

1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis dan strategis, melaksanakan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas di bidang ketahahan pangan, 

pertanian dan perikanan. 

2) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan  rnengkoordinasikan,  rnengendalikan 

dan mengevaluasi serta rnemberikan dukungan 

pelayanan teknis dan administrasi  kegiatan 

administrasi    umum,     kepegawaian,   perlengkapan, 

penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan 

masyarakat kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang berada di bawah  dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai 

fungsi : 

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, 

program, anggaran dan perundang-undangan; 

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan 
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masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 

- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi 

umum, administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan 

rumah tangga; 

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas 

bidang; 

- Pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  organisasi 

dan tatalaksana perangkat daerah; 

- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan kinerja; 

- Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas 

dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dinas;  

dan 

- Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 

 Menyiapkan bahan  perumusan  kebijakan 

program dan pelaporan; 

 Menyusun rencana jangka pendek, menengah, 

dan jangka panjang; 

 Menyusun rencana kerja dan anggaran; 

 Mengelola data dan informasi program dan 

kegiatan dinas; 

 Melakukan monitoring dan evaluasi serta 

laporan kegiatan dinas; 

 Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) dan perjanjian kinerja; 

 Menghimpun  data  dan  informasi  keuangan 

dalam rangka penyusunan program anggaran 

dinas; 

 Melakukan administrasi perbendaharaan 

keuangan dinas; 

 Menyusun laporan pelaksanaan anggaran 
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pendapatan dan belanja di lingkungan dinas; 

 Melaksanakan akuntansi dan verifikasi 

pertanggungjawaban anggaran; 

 Menyusun laporan keuangan,  analisa  dan  

evaluasi laporan keuangan dinas; 

 Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan 

keuangan negara, penetapan  pengelola  

anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan 

hasil pemeriksaan; 

 Mendukung penyusunan rencana strategis dan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  Dinas; 

dan 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan  

oleh Sekretaris. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai 
tugas : 

 Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan 

kepegawaian, produk hukum, dan dukungan 

administrasi umum yang menjadi tanggung jawab 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan; 

 Menyusun perencanaan  kebutuhan  pegawai  

mulai penempatan formasi, pengusulan dalam 

jabatan, usulan  pensiun, peninjauan masa 

kerja,  pemberian  penghargaan, kenaikan 

pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji 

berkala, kesejahteraan, mutasi dan 

pemberhentian  pegawai,  diklat,  ujian  dinas, 

izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar 

kompetensi pegawai, tenaga teknis  dan 

fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan 

administrasi aparatur sipil Negara dan lainnya; 

 Menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana 

prasarana dinas; 
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 Melakukan pengadaan aset dan sarana prasarana 

dinas; 

 Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan 

pengamanan asset dan perlengkapan kantor; 

 Melakukan inventarisasi,  administrasi, 

penyusunan menyusun laporan 

pertanggungjawaban asset perangkat daerah; 

 Menyusun kebutuhan dan pengadaan 

perlengkapan dan bahan habis pakai dinas; 

 Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi 

serta ketatalaksanaan; 

 Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, 

pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan 

penggandaan naskah-naskah dinas; 

 Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, 

administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan; 

 Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan 

perpustakaan; 

 Melakukan administrasi kepegawaian; 

 Menyusun rancangan usulan produk hukum 

daerah; 

 Melakukan tugas hubungan masyarakat dan 

pengelolaan informasi publik;dan 

 Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemberian  pendampingan 

serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan 

dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang  Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan mempunyai fungsi : 
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- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang 

ketersediaan,  penanganan  kerawanan   pangan   

dan koordinasi penyediaan  infrastruktur  pangan, 

dan sumber daya pendukung ketahanan pangan, 

pertanian dan perikananlainnya; 

- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan 

daerah di bidang ketersediaan, penanganan 

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan 

infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung 

ketahanan pangan, pertanian dan perikananlainnya; 

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan 

koordinasi penyediaan  infrastruktur  pangan, dan 

sumber daya pendukung ketahanan pangan, 

pertanian dan perikananlainnya; 

- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di 

bidang ketersediaan,  penanganan  kerawanan 

pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur 

pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan 

pangan, pertanian dan perikananlainnya; 

- Penyiapan pemantapan program di bidang 

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan 

koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 

sumber daya pendukung ketahanan pangan, pertanian 

dan perikananlainnya; 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

a. Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan 

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar 

Keagamaan Nasional (HBKN); 

 Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang 

ketersediaan pangan; 
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 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan; 

 Melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); 

 Melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) 

ketersediaan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

ketersediaan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi akses pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan 

infrastruktur pangan dan akses pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan 

akses pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan akses pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan 

penyediaan akses pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan penyediaan akses pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan 

kerawanan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan 

kerawanan pangan; 
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 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan 

pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan 

pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis 

sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerawanan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan 

pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi 

di bidang distribusi dan cadangan pangan. Bidang 

Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan 

Pangan mempunyai fungsi : 

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi 

pangan, harga pangan dan cadangan pangan; 

- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan 

daerah di bidang distribusi pangan, harga panga dan 

cadangan pangan; 

- Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi 

pangan harga pangan, dan cadangan pangan; 

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan 

cadangan pangan; 

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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a. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

distribusi pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

distribusi pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi 

pangan; 

 Melakukan penyiapan data dan informasi rantai 

pasok dan jaringan distribusi pangan; 

 Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan 

distribusi pangan untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

distribusi pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi harga pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan 

harga pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang 

pasokan dan harga pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa 

neraca pangan; 

 Melakukan penyiapan pengumpulan data harga 

pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk 

panel harga; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 
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pasokan dan harga pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan han harga 

pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Seksi cadangan pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

cadangan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

cadangan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan 

pangan; 

 Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah 

(pangan pokok dan pangan pokok lokal); 

 Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 

Pemerintah Daerah; 

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

cadangan pangan; 

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan. 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan 

Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 
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- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

keamanan pangan; 

- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan 

daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

keamanan pangan; 

- Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi 

pangan, dan keamanan pangan; 

- Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan , dan 

keamanan pangan; 

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan 

pangan; 

- Melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan oleh 

Kepala Dinas Sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

a. Seksi penganekaragaman pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal;

 Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal;

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal;
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 Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi 

pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 

(B2SA) berbasis sumber daya lokal;

 Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan 

konsumsi pangan non beras dan non terigu;

 Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar 

lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya lokal;

 Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan 

pokok lokal;

 Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan 

edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam 

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan 

dan pengembangan pangan lokal;

 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan dan 

pengembangan pangan lokal;

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi konsumsi pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

konsumsi pangan;

 Melakukan penyiapan analisis di bidang konsumsi 

pangan;

 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi 

pangan;

 Melakukan penyiapan penghitungan angka 

konsumsi pangan per komoditas per kapita per 

tahun;
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 Melakukan penyiapan penghitungan tingkat 

konsumsi energi dan protein masyarakat per 

kapita per tahun;

 Melakukan  penyiapan   bahan   pemanfaatan 

lahan pekarangan untuk ketahanan pangan, 

pertanian dan perikanankeluarga;

 Melakukan   penyiapan    bahan    penyusunan 

peta pola konsumsi pangan;

 Melakukan penyiapan bahan pendampingan di 

bidang konsumsi pangan;

 Melakukan penyiapan bahan  pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

konsumsi pangan; dan

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan  

oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

c. Seksi keamanan pangan mempunyai tugas : 

 Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

kelembagaa keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;

 Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan  pangan,  dan  kerjasama  dan 

informasi keamanan pangan;

 Melakukan  penyiapan  bahan  penyusunan 

rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;

 Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan pangan segar yang beredar;
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 Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi 

jaminan keamanan pangan segar;

 Melakukan penyiapan bahan Jejaring 

Keamanan Pangan Daerah (JKPD);

 Melakukan penyiapan bahan komunikasi, 

informasi dan edukasi keamanan pangan;

 Melakukan penyiapan bahan pedampingan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

keamanan pangan, dan kerja sama dan 

informasi keamanan pangan;   

 Melakukan penyiapan bahan  pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamana pangan, dan kerja sama dan informasi 

keamanan pangan;dan

 melaksanakan tugas-tugas lain yang  diberikan 

oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.

 
 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

1. Jumlah Personil 

Jumlah personil dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasisebanyak 28 orang dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Komposisi Status Kepegawaian : 
 

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 
1 PNS 74 orang (72%) 
2 CPNS 0 orang (0%) 
3 TKK       28 orang (28%) 

 Jumlah 28 orang (100%) 

 
b. Komposisi Jabatan PNS 

 

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase 
1 Jabatan Struktural 22 orang (100%) 

2. Jabatan Fungsional Umum        0 orang (0%) 
 Jumlah 22 orang (100%) 
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c. Komposisi Eselon PNS : 
 

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 

1 Eselon II.b 1 orang (4%) 
2 Eselon III.a 1 orang (4%) 
3 Eselon III.b 3 orang (13%- 
2 Eselon IV.a 10 orang (43%) 
3 Staf 8 orang (35%) 

 Jumlah 23 orang (100%) 

 
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang 

 

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase 
1 Golongan IV 5 orang (18%) 
2 Golongan III 16 orang (57%) 
3 Golongan II 1 orang (4%) 
4 Golongan I 1 orang (4%) 
5 Honorer 5 orang (18%) 

 Jumlah 28 orang (100%) 

 
e. Komposisi Pendidikan PNS : 

 

No.  Pendidikan PNS Jumlah Prosentase 
1 SLTP  1 orang (4%) 
2 SLTA  4 orang (17%) 
3 S1  11 orang (48%) 
4 S2  7 orang (30%) 

Jumlah 23 orang (100%) 

 
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer : 

 

No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase 

1 SLTA 0 orang (0%) 
2 S1 0 orang (0%) 

 Jumlah 0 orang (0%) 

 
g. Data pegawai menurut Gender : 

 

No. Pegawai menurut 
gender 

Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 20 orang (71%) 

2 Perempuan 8 orang (29%) 
 Jumlah 28 orang (100%) 
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2. Sarana dan Prasarana 

a. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Bekasi 

 

 
Rincian 

Barang (Unit) Nilai (Rp) 

 
Baik 

Rusak 
atau 
Tidak 

Digunakan 

 
Jumlah 

 
Baik 

Rusak 
atau 
Tidak 

Digunakan 

 
Jumlah 

- Roda 4 2 - 2 241.082.857,14 - 241.082.857,14 

- Roda 2 4 - 4 38.840.852,39 - 38.840.852,39 

- MesinTik 1 - 1 - - - 

- Lemari Besi/Metal 13 - 13 20.827.875,00 - 20.827.875,00 

- Lemari Arsip 10 - 10 34.026.666,70 - 34.026.666,70 

- Brankas 1 - 1 8.946.600,00 - 8.946.600,00 

- Meja rapat 5 - 5 3.215.040,00 - 3.215.040,00 

- Meja tulis 18 - 18 - - - 

- Kursi tamu 1 - 1 - - - 

- Kursi putar 20 - 20 4.355.000,00 - 14.355.000,00 

- Kursi rapat 4 - 4 2.412.300,00 - 2.412.300,00 

- Kursi biasa 4 - 4 - - - 

- Kursi lipat 28 - 28 - - - 

- Sofa 2 - 2 10.226.750,00 - 10.226.750,00 

- AC 7 - 7 11.611.920,00 - 11.611.920,00 

- Komputer 7 - 7 46.738.333,32 - 46.738.333,32 

- Notebook/Laptop 11 - 11 88.222.998,33 - 88.222.998,33 

- Printer 11 - 11 27.179.319,15 - 27.179.319,15 

- Meja eselon III 1 - 1 - - - 

- Meja Eselon IV 4 - 4 -  - 

- Kursi Eselon 4 - 4 - - - 

- Proyektor 1 - 1 7.189.041,67 - 7.189.041,67 

- Sound sistem 1 - 1 2.661.600,00 - 2.661.600,00 

- Kamera 1 - 1 - - - 

- Pesawat telephone 1 - 1 - - - 

- Korden 12 - 12 9.599.040,00 - 9.599.040,00 

- Almari kayu 2 - 2 4.329.600,00 - 4.329.600,00 

- Rak kayu 2 - 2 2.223.000,00 - 2.223.000,00 

- Instalasi listrik 2 - 2 22.698.970,00 - 22.698.970,00 

- Bangunan gedung 
kantor 

2 - 2 429.096.839,60 - 429.096.839,60 

- Lumbung pangan 
dan lantai jemur 

4 - 4 875.106.278,56 - 875.106.278,56 

- Jembatan 1 - 1 25.849.980,00 - 25.849.980,00 

- Baliho 9 - 9 142.740.000,00 - 142.740.000,00 

Jumlah Total 196 - 196 2.069.180.861,86 - 2.069.180.861,86 
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 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi menunjukkan keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian. Pada indikator meningkatnya ketersediaan pangan 

utama masyarakat dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan pangan 

dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, 

peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan hasil 

produksi dari komoditas pangan. Dengan pencapaian tersebut hendaknya 

pemerintah tetap menjaga peningkatan produksi komoditas pangan serta 

meningkatkan peran serta lembaga pangan desa dalam pengamanan 

ketersediaan pangan. 

Pada indikator kinerja prosentase penguatan cadangan pangan 

pencapaian masih dibawah target yang ditetapkan. Cadangan pangan 

disini yang diukur hanya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah dari stok cadangan pangan di gudang lumbung pangan kabupaten. 

Realisasi pada tahun trakhir lebih rendah dibandingkan target yang 

ditentukan serta jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal 

ini disebabkan stok cadangan pangan yang tersedia di gudang lumbung 

pangan Kota Bekasi belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 

minimal 100 ton karena keterbatasan kemampuan anggaran dan ada 

pengurangan stok cadangan pangan pemerintah setiap tahunnya yang 

digunakan untuk bantuan kepada daerah yang terkena bencana alam, 

puso, rawan pangan serta masalah lainnya. Untuk mendukung 

keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu 

menambah stok cadangan pangan pemerintah Kota Bekasi. 

Indikator prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan, realisasi 

yang diperoleh telah melebihi target seperti tahun-tahun sebelumya. 

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan 

efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga 

dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup 

sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal yang perlu terus 

dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan stabilisasi harga 

dan pasokan pangan. 
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Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi pada 

tahun ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target dan tahun-tahun 

sebelumnya serta dibandingkan dengan target nasional. Hal ini  

disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh 

konsumsi yang masi kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan 

buah serta umbi-umbian dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan 

kacang-kacangan dan lemak/minyak, kelompok pangan yang dikonsumsi 

mendekati ideal adalah padi-padian dan gula. Antar daerah agroekologi 

mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan. 

Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk Kota 

Bekasidan semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Pola sumbangan 

energi dari kelompok pangan untuk Kota Bekasidan semua agroekologi 

adalah padi-padian > minyak dan lemak > kacang- kacangan > pangan 

hewani > sayuran dan buah > gula > kelompok pangan lainnya = buah dan 

biji berlemak > umbi-umbian. Skor PPH untuk Kota Bekasi tahun 2019 

adalah 87,78 akan tetapi jika dibandingkan dengan saran PPH ideal pada 

tahun 2019 sebesar 95,0 maka skor PPH Kota Bekasi belum mencapai skor 

PPH yang ditargetkan. Namun jika didasarkan pada skor PPH Kota Bekasi 

sesuai dengan prediksi.  

Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih untuk 

seluruh daerah adalah minyak dan lemak serta kacang- kacangan. 

Kelompok gula mempunyai tingkat konsumsi yang hampir ideal. Kelompok 

pangan yang masih kurang dikonsumsi adalah padi-padian, sayur dan 

buah, pangan hewani, umbi-umbian. Pola konsumsi kelompok pangan 

antar tipe agroekologi di Kota Bekasi hampir sama. Dengan demikian 

pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di Kota Bekasi 

dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan 

penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat tentang sumber pangan 

alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga pola pangan 

masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras. 

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan (desirable dietary pattern) 

adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok 

pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan 
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gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, 

budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) 

menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan 

pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. 

Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun 

konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap 

individu.  

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi 

pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietaryscore) dan 

dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan 

formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing 

kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, 

hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan 

buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka 

artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pencapaian skor 

pola pangan harapan di Kota Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2-25. 

Sepanjang periode 2013-2016, skor PPH Kota Bekasi cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun, tepatnya bergerak naik dari 75,8 pada tahun 2013 

naik menjadi 85,0 tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 89,2 tahun 2016. 

Peningkatan skor PPH ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di Kota 

Bekasi semakin beragam dan seimbang selama kurun waktu di atas. 

Indikator kinerja prosentase penanganan daerah rawan pangan, 

realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih 

dibawah target yang ditentukan daerah dan nasional. Penyebab utama 

terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan di Kota Bekasi adalah 

ketersediaan pangan, akses terhadap listrik, akses terhadap air bersih, 

akses terhadap fasilitas kesehatan dan berat badan balita. Beberapa 

kelurahan di wilayah Kota Bekasi memiliki tingkat konsumsi normatif per 

kapita yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi bersih 

serealianya, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan 

produksi pangan. 

Penanganan daerah rawan pangan di Kota Bekasi belum maksimal 

dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi 

kerentanan terhadap rawan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, promosi 
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konsumsi makanan lokal yang ada juga perlu digalakkan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi terutama melalui peningkatan 

produktivitas. Masalah ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bukan 

masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan 

merupakan maslah yang cukup kompleks karena tidak hanya 

memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro 

saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait 

dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik 

ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. 

Pada tahun 2019 terdapat perubahan SOTK dari Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Bekasi menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasisesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 27 

tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Bekasi. 

Sektor pertanian di Kota Bekasi memang tidak berkembang karena 

wilayah ini termasuk kategori urban, dimana pada umumnya pertanian 

bukanlah menjadi sektor yang diandalkan. Usaha pertanian di kota ini 

yang masih dikembangkan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, 

peternakan, dan perikanan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya 

padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang 

tanah), sayur-sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, 

cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, duren, duku, jambu 

biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat-obatan 

(jahe, kencur). Usaha peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, 

domba, babi, kuda, ayam ras, ayam buras, itik. Sedangkan perikanan 

darat mencakup beberapa jenis ikan untuk konsumsi yang dibudidayakan 

di kolam/tambak serta usaha budidaya ikan hias. Dengan kondisi seperti 

di atas, maka tidaklah mengherankan apabila kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB sangatlah kecil. Sepanjang kurun waktu 2013-2016, nilai 

tambah yang dihasilkan sektor ini memang naik dari Rp. 0,39 triliun 

menjadi Rp. 0,46 triliun. Akan tetapi, nilai tambah sebanyak ini baru 

mampu memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,67 persen pada 

tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya kontribusi sektor pertanian 

terus menurun hingga hanya 0,60 persen pada tahun 2016. 
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Kontribusi Subsektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, usaha palawija yang 

berkembang di Kota Bekasi hanya meliputi komoditas jagung, ubi kayu, 

ubi jalar, dan kacang tanah. Pada tahun 2017, produksi keempat 

komoditas secara keseluruhan adalah seberat 1.126,83 ton, mengalami 

peningkatan dibandingkan total produksi tahun 2014 yang mencapai 

903,07 ton. Sebagian besar produksi palawija di Kota Bekasi adalah 

berupa jagung, dimana pada tahun 2017 meraih angka 828 ton, naik 

cukup besar dimana pada tahun 2016 hanya sekitar 100,05 ton. 

 

Produksi Sektor Pertanian 

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat 

dilihat dalam Gambar 2-28, Produksi pertanian di kota ini terdiri dari 

kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-

buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan), peternakan, dan 

perikanan. bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan 

oleh kelompok tanaman pangan, dimana pada tahun 2017 produksinya 

mencapai 51.219,31 ton, jauh meningkat dibandingkan produksi tahun 

2013 yang sekitar 18.954,19 ton. Sementara itu, produksi peternakan 

melejit dari 4.299,8 ton (2013) menjadi 16.190,0 ton (2017). Produksi 

perkebunan rakyat berupa tanaman obat-obatan naik dari 25,5 ton 

menjadi 85,9 ton. Sedangkan produksi perikanan darat bertambah dari 

1.164,4 ton menjadi 1.638,2 ton. Di Kota Bekasi juga berkembang 

budidaya ikan hias, dimana pada tahun 2016 produksinya sudah mencapai 

angka 4,9 juta ekor. bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian 

dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2017 

produksinya mencapai 12.713,8 ton, jauh meningkat dibandingkan 

produksi tahun 2014 yang sekitar 5.716,8 ton. Sementara itu, produksi 

peternakan meningkat dari 4.299,8 ton (2013) menjadi 17.013 ton (2017). 

Sedangkan produksi perikanan darat bertambah dari 1.164,4 ton (2013) 

menjadi 2.113,55 ton (2017). Di Kota Bekasi juga berkembang budidaya 

ikan hias, dimana pada tahun 2016 produksinya sudah mencapai angka 4,9 

juta ekor. 
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Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian 

Karena data nilai tambah subsektor perkebunan di Kota Bekasi tidak 

tersedia, maka kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor 

pertanian tidak dapat diuraikan. Adapun dari sisi jumlah produksi, 

sebagaimana dapat ditelusuri dari data, kontribusi subsektor perkebunan 

(tepatnya perkebunan rakyat) terhadap total produksi sektor pertanian 

pada awalnya adalah sekitar 0,10% (2013) dan kemudian meningkat 

menjadi 0,18% (2016). 

 

Produksi Subsektor Perkebunan 

Kota Bekasi hanya memiliki sedikit perkebunan, tepatnya 

perkebunan rakyat yang ditanami dengan tanaman obat-obatan berupa 

jahe dan kencur. Produksi perkebunan rakyat ini bergerak naik dari 25,5 

ton tahun 2013 menjadi 85,9 ton tahun 2016 dan meningkat kembali 

ditahun 2017 menjadi 154,13 Ton. Produksi tanaman jahe bertambah dari 

12,96 ton menjadi 106,84 ton, sedangkan produksi tanaman kencur juga 

mengalami peningkatan dari 12,56 ton (2013) menjadi 47,29 ton (2017). 

 

Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi terhadap PDRB 

Karena data produksi kelompok petani (padi) di Kota Bekasi tidak 

tersedia, maka kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB tidak 

dapat diuraikan. Akan tetapi, sebagai uraian tambahan, produksi padi di 

Kota Bekasi secara keseluruhan telah meningkat dari 4.666,6 ton tahun 

2013 menjadi 5.288,2 ton tahun 2016. Hampir seluruhnya produksi padi ini 

berasal dari padi sawah. Produksi padi ladang hanya terjadi pada tahun 

2013 dan 2014, yakni masing-masing sebanyak 4,36 ton dan 4,15 ton (BPS 

Kota Bekasi, 2017). Pada tahun 2015 dan 2016 produksi padi ladang sudah 

tidak terdata lagi. 

 

Kontribusi Subsektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB 

Aktivitas ekonomi di subsektor kelautan dan perikanan di Kota 

Bekasi yang berkembang hanyalah berupa perikanan darat dan budidaya 

ikan hias air tawar. Perikanan darat dikembangkan di areal kolam/tambak 

dan perairan umum, seperti ikan nila, gurame, lele, patin, dan jenis ikan 

lainnya. Pada tahun 2016, usaha perikanan darat di perairan umum tidak 
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berproduksi lagi. Sepanjang periode 2013-2016, produksi perikanan darat 

sempat melejit dari 1.164,4 ton tahun 2013 menjadi 2.033,0 ton tahun 

2015, namun setahun kemudian menurun hingga 1.638,2 ton. Penurunan 

produksi ini menyebabkan penerimaan juga merosot dari Rp42,6 miliar 

(2015) menjadi Rp28,1 miliar (2016)(BPS Kota Bekasi, 2017).  

Untuk ikan hias air tawar, sejak tahun 1998 Kota Bekasi menjadi 

eksportir terbesar di Indonesia. Setiap bulannya jutaan ekor aneka ikan 

hias air tawar telah didistribusikan ke mancanegara di Asia, Eropa, dan 

Amerika. Di Kota Bekasi ada 18 eksportir ikan hias, paling banyak di 

Indonesia. Akan tetapi, jumlah pembudidaya ikan hias air tawar di kota ini 

mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 700-an orang menjadi 400-

an orang pada akhir 2017. Untuk mempertahankan predikat eksportir ikan 

hias air tawar terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Bekasi telah 

menetapkan beberapa lokasi sentra ikan hias, satu di antaranya adalah di 

Jalan Pariwisata, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Selain 

itu, Pemerintah Kota Bekasi juga membantu mensuplai indukan unggul, 

menyelenggarakan pameran ikan hias secara berkala, dan pendanaan. 

Adapun produksi ikan hias di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir 

meningkat dari 3.704.090 ekor tahun 2015 menjadi 4.906.300 ekor tahun 

2016. 
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TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

  Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan 

pangan, pertanian dan perikanan di Kota Bekasi adalah : 

a. Kota Bekasi merupakan wilayah surplus pangan. 

b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi 

pangan. 

c. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani 

disaat panen raya. 

d. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu yang harus  

mendapat penanganan daerah rawan pangan. 

e. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan 

impor. 

f. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan 

(pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal). 

g. Kuranganya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam 

menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat. 

h. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi 

yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah 

konsumsi berbahan baku terigu/gandum. 

  
Peluang 

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanandi Kota Bekasi adalah : 

a. Besarnya jumlah penduduk Kota Bekasi merupakan pasar produk 

pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah. 

b. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan 

yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses 

peningkatan kesadaran gizi masyarakat. 

c. Luas wilayah Kota Bekasi yang besar dan merupakan penyediaan 

peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar. 
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d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi 

yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang 

penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. 

e. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama 

produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal. 

f. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora 

dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber  

pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus 

mempertahankan kelestariannya. 

g. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah 

menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap 

kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula 

untuk hortikultura dan peternakan. 

h. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan 

ketahanan pangan, pertanian dan perikananberbasis sumber daya 

lokal. 

i. Kelembagaan ketahanan pangan, pertanian dan perikananmasyarakat 

yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, 

pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi 

seimbang, dan aman. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI 

 
 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan 

pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikananterkait dengan 

perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar 

tergolong masyarakat kecil yang memerlukan adanya sistem perlindungan 

yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan 

penegakan hukum yang tegas. 

Penanganan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kedepan 

semakin kompleks, maka pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan 

pangan, pertanian dan perikanan harus dilaksanakan secara transparan, 

produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen 

(perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan). 

Dalam upaya pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanan terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain : 

- Belum adanya tempat penyimpanan beras (cadangan pangan). 

- Rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang 

aman dan bebas bahan kimia. Serta belum beragamnya pola konsumsi 

pangan B2SA sebagaimana anjuran. 

 
Permasalahan terkait dengan penyelenggaran urusan pertanian di Kota Bekasi 

yaitu: 

1. Penerapan Urban Farming. 

2. Pemanfaatan lahan sempit untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. 

3. Komoditi pertanian sehat sebagai upaya mewujudkan pelestarian alam 

(Go Green). 
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4. Jaringan promosi dan pemasaran produk pertanian masih kecil. 

5. Pengembangan SDM pertanian, penyuluhan, dan peningkatan 

kesejahteraan petani. 

6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan 

sektor pertanian. 

7. Optimalisasi kebun bibit untuk pengadaan bibit tanaman. 

8. Tidak terpenuhinya kebutuhan Produk Peternakan di Kota Bekasi. 

9. Jaminan keamanan pangan produk peternakan. 

10. Potensi Ancaman Penyakit Hewan menular terutama yang bersifat 

zoonosis. 

11. Pembinaan dan pendampingan belum maksimal. 

12. Peningkatan usaha pembudidayaan. 

13. Besarnya biaya pakan. 

14. Keterbatasan akses permodalan. 

15. Kurangnya tenaga penyuluhan pertanian perkotaan. 

 
 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih di Kota Bekasi dalam hubungannya dengan tugas pokok dan 

fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 

dapat dijabarkan sebagaimana berikut : 

a. Visi 

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut 

di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Bekasi, 

maka visi Kota Bekasiyang hendak dicapai pada tahun 2020-2023 adalah : 

“Bekasi Kota Cerdas , Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan” 

Konsep kota cerdas (smart city) yang menjadi isu besar di kota-kota 

besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga 

terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia 

layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota. 

Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) 

dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama 

dalam memilih prioritas, arah, kebijakan, dan sebagainya, dan (2) terkait 

teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (self-
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configuration, self-healing, self protection, self-optimization), ditunjukkan 

antara lain memiliki sensors dan actuators. 

Secara sederhana sebuah kota cerdas (smart city) memiliki 6 dimensi, 

yaitu: (1) Smart Economy; (2) Smart Mobility; (3) Smart Environment; (4) 

Smart People; (5) Smart Living; dan (6) Smart Governance. Griffinger dkk 

(2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city sebagai 

dasar dari penerapan smart city yang kemudian digunakan dalam menghitung 

indeks smart city sebagai indicator kinerja kecerdasan suatu kota. 

Platform strategi pengembangan kota cerdas yang dikembangkan dalam 

kerangka mewujudan visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan 

Ihsan,” adalah dengan menerapkan pendekatan perencanaan kota yang 

berfokus pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan 

meningkatkan layanan masyarakat melalui pengintegrasian beberapa elemen 

utama pembangunan kota yang ada yakni pemerintahan, ekonomi, kualitas 

hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Kerangka strategi 

pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 tersebut telah tercermin dalam 

penjabaran visi Kota Bekasi pada misi pembangunannya. Visi kota Bekasi 

dikembangkan dalam 5 (lima) misi yang secara prinsip merupakan pilar-pilar 

pengembangan kota Bekasi yang cerdas yakni penguatan tata kelola 

pemerintahan, pemantapan sarana dan prasaran maju, penguatan dan 

pengembangan ekonomi kreatif, penguatan masyarakat yang kreatif, produktif, 

sejahtera, dan ihsan serta penguatan daya dukung Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan.  

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Bekasiyang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 3 yaitu: Mewujudkan 

perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya 

saing. 

 

 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT 

Telaahan Renstra Badan Ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanan Kementerian Pertanian 

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, 

pertanian dan perikananyang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan 

kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik 

dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 
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penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, 

penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun 

manajemen ketahanan pangan. 

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikananbertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan, 

pertanian dan perikananmasyarakat sampai tingkat perseorangan secara 

berkelanjutan, dengan cara : 

- Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya 

lokal; 

- Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; 

- Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok; 

- Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan 

aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; 

- Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan 

gizi yang bersumber dari pangan lokal; 

- Meningkatkan keamanan pangan segar. 

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanantahun 2015- 2019 adalah sebagai berikut: 

- Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam; 

- Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan; 

- Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen; 

- Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman; 

- Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi 

(AKG); 

- Tercapainya keamanan pangan segar. 

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, pertanian dan perikananmasyarakat selama periode 5 

(lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan 

pangan, pertanian dan perikananadalah untuk pemantapan ketahanan 

pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan 
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dan pemanfaatan pangan. 

Kebijakan ketahanan pangan, pertanian dan perikanandalam aspek 

ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan 

pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) 

memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin dan kelaparan. 

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi 

pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. 

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bebasis sumber daya dan 

kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan 

pangan segar. 

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan 

kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas 

sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, 

distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan 

pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, 

(c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan 

dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi 

ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi 

dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan. 

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanantersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi : 

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan 

perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitaas produksi pangan 

domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan 

pendapatan masyarakat; 

2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat 

miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) 

melalui pendistribusian bantuan pangan; 

3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan 

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya 

lokal; 

4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan 

B2SA berbasis sumber daya lokal; 

5. Penanganan keamanan pangan segar. 
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Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka 

disusun langkah operasional sebagai berikut : 

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui: 

- Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjang Stok 

Beras Nasional; 

- Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan; 

- Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 

- Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

- Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); 

- Kawasan Mandiri Pangan; 

- Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan; 

- Pemberdayaan petani kecil dan gender; 

- Dukungan produksi pertanian dan pemasaran; 

- Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; 

- Dukungan manajemen dan administrasi SOLID; 

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, melalui: 

- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia; 

- Lembaga distribusi pangan masyarakat; 

- Lumbung pangan masyarakat; 

- Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan 

pangan HBKN; 

- Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; 

- Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; 

- Kajian Jaringan Distribusi Pangan; 

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan: 

- Pemberdayaan pekarangan pangan; 

- Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; 

- Gerakan Diversifikasi Pangan; 

- Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; 

- Model pengembangan pangan pokok lokal; 

- Pengawasan keamanan dan mutu pangan; 
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Telaahan Renstra Dinas Ketahanan pangan, pertanian dan perikanan 
Provinsi Jawa Barat 

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam 

rangka mencapai visi dan misi Badan Ketahanan pangan, pertanian dan 

perikananProvinsi Jawa Barat termasuk pemenuhan pelayanan dasar 

kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka langkah-

langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan 

ketahanan pangan, pertanian dan perikananyang mengikuti ketentuan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan pangan, pertanian 

dan perikananProvinsi Jawa Barat. 

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikananmerupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai 

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan 

konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan 

aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk 

memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. 

Program-program pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikananProvinsi Jawa Barat meliputi Program Peningkatan Ketahanan 

Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Program 

Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai 

berikut : 

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, program ini bertujuan 

meningkatkan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan masyarakat 

melalui pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan 

secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, 

pada : 

- Pemantapan Ketersediaan Pangan 

- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 

- Pengembangan Sistem Tunda Jual 

- Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya 

- Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat 

- Penanganan Daerah Rawan Pangan 

- Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi 

- Pemberdayaan Kelompok Usaha Lahan Kering 

- Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 
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- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 

b. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, program ini bertujuan 

meningkatkan ketahanan pangan, pertanian dan perikananmasyarakat 

melalui pengembangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, 

seimbang dan aman. Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan antara lain, 

pada : 

- Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

- Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional 

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan 

- Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan 
dan Perikanan 

- Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan 

- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 

- Pengembangan Teknologi Pangan Olahan 

 

c. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan, program ini bertujuan meningkatkan produktivitas sektor 

pertanian melalui pemberdayaan penyuluhan dengan sasaran 

meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, 

teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya 

saing tinggi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada 

kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Adapun Indikator Kinerja dari Badan Ketahanan pangan, pertanian 

dan perikanan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dari pecapaian sasaran 

ketahanan sebagai berikut: 

- Tersedianya ketersediaan pangan masyarakat. 

- Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat 

karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan 

berkembangnya cadangan pangan masyarakat 

- Stabilnya harga pangan (gabah) ditingkat produsen. 

- Stabilnya harga pangan (beras) ditingkat konsumen. 

- Penurunan wilayah rawan pangan sebesar 2% per tahun 

- Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

- Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi 

- Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas 
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 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN 

STRATEGIS 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota BekasiNo.15 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 

disebutkan bahwa tujuan penaatan ruang wilayah Kota Bekasi adalah 

mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan 

berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta 

mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi 

masyarakat dari bencana. 

Berdasarkan peraturan diatas ruang lingkup ketahanan pangan, 

pertanian dan perikananmasuk pada wilayah rencana struktur ruang 

kawasan strategis agropolitan yang dapat dijadikan salah satu upaya 

pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikananmelalui 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai 

sentra pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal 

sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui 

peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan 

masyarakat, sedangkan untuk pola ruang wilayah pada kawasan terpadu 

yang dikelola sebagai pengembangan wilayah senttra produksi pertanian 

terpadu dalam rangka pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanan masyarakat. 

Kajian Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Strategi 

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, 

mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap 

lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam 

kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung 

pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam 

siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, 

maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana 

tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa 

memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan 

sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan 

(suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau 
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semua fungsi-fungsi diatas. 

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal 

yang sama ayat (2)  juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, 

rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau 

risiko Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. 

Kajian Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Strategis (KLHS) 

adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum 

memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan. Pembuatan Kajian Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip 

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki faktor-faktor yang 

dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian 

dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif 

yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. 

 
 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Ketahanan pangan, pertanian dan perikananmerupakan isu pokok 

dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan 

kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan 

kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang 

merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis 

menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan 

terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan 
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budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga 

memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pertani. 

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk 

diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan 

makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar 

konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan 

masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi 

sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi 

indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan 

tersebut. 

Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebab 

belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi 

tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung 

umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) 

belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah 

ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, 

(3) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi 

pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non 

formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya 

pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya 

melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan  

program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A. 
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Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, 

saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, 

pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang 

beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri 

kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai 

merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun 

olahan. 

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin 

pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas 

dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat 

diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan 

nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi 

penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar 

sepanjang sejarah kehidupan. 

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari 

jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan 

maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. 

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu 

sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang 

tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak 

terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem 

pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) sistem 

cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana 

alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, 

lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) 

kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan 

komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha 

Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya. 

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk 

itu, pemenuhannya harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan 

pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak 

(volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya 

mengendalikan harga dan menurunnya kesejahterahaan masyarakat. Di 



Dinas Ketahanan Pangan 
Pertanian dan Perikanan 

Rencana Strategis (RENSTRA)  
Tahun 2020-2023 

44 

 

 

 

Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. 

Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya 

merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga 

komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan 

supply. 

Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan  oleh 

sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi 

alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. 

Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada 

musim panen supply meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, 

pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. 

Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada 

masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya rantai pemasaran 

komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran 

barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu 

stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yan tidak merata 

sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada 

waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu,dan 

indonesa sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu 

dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar 

petani dan menjamin akses pangan masyarakat. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN 

SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

 
VISI DAN MISI 

Mewujudkan ketahanan pangan, pertanian dan perikananmasyarakat 

merupakan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang harus 

diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 

Provinsi termasuk pembangunan Kota Bekasi, karena pembangunan daerah 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. 

Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikananKota 

Bekasi, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikanan periode 2020-2023 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta 

tantangan pemantapan ketahanan pangan, pertanian dan perikananKota Bekasilima 

tahun ke depan, dan visi misi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota 

Bekasiterpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Adapun Visi Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Kota Bekasi yaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan 

Ihsan”. 

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bekasi yang Cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

mendukung program-program kota menuju kota cerdas (Smart 

City), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta 

berwawasan lingkungan. 

2. Bekasi yang Kreatif bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat 

untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-

nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa 

depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap 

daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan 

perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha 

dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha. 
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3. Bekasi yang Maju mengandung arti bahwa pembangunan 

perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan 

mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya 

investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya 

dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber 

daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan. 

4. Bekasi yang Sejahtera, mengandung arti bahwa suatu kondisi 

keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju 

dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder 

secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial 

kemasyarakatan yang aman dan damai. 

5. Bekasi yang Ihsan mengandung arti bahwa dalam menjalankan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan kesadaran 

berperilaku bagi warga kota dalam mentaati 

peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi 

masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikan 

pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat 

keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam 

membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan. 

 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi tahun 2020-2023 tersebut, maka 

misi yang pembangunan Kota Bekasi terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu : 

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. 

2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang 

maju dan memadai. 

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang 

berdaya saing. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. 

5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan 

cerdas, serta Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang nyaman. 

 

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang 

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 
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tertuang dalam misi 3 yaitu: “Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa 

kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”. 

Misi ketiga bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan 

pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas 

dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis 

industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif 

dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada 

akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat. 

 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2020–2023 melalui pelaksanaan misi 

yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran 

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 

pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikananjangka menengah Kota 

Bekasi, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja 

pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikananKota Bekasisecara 

keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasiyang mengacu pada misi 

kelima yaitu “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai 

berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, 

pengurangan kemiskinan dan pengangguran”, dengan sasaran meningkatnya 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanandaerah. Adapun tujuan dan sasaran 

jangka menengah Dinas Ketahanan Kota Bekasibeserta indikator kinerjanya disajikan 

dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 

 
 

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

Kondis
i awal 
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Memperkuat 
Struktur 
Perekonomian 
Kota dengan 
Fokus 
pengembangan 
ekonomi kreatif  

Meningkatnya 
Ketahanan 
Pangan 

Stabilitas harga pangan  17 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 

Meningkatnya 
Ketersediaan 
Pangan Daerah 

Produksi komoditas 
pertanian  

51.220,0
1 ton 

52.24
4,40 
ton 

53.28
9,29 
ton 

54.35
5,07 
ton 

55.44
2,17 
ton 

56.55
1,00 
ton 

 Jumlah produksi ikan 
konsumsi  

1856,
36 ton 

1949,
18 
ton 

2046,
64 
ton 

2148,
97 
ton 

2256,
42 
ton 

2369,
42 
ton 

 Jumlah produksi 
peternakan 

15118 
ton 

15420 
ton 

15728 
ton 

16042 
ton 

16362 
ton 

16689 
ton 

  

 Jumlah produksi ikan hias 21.00
6.510 
ekor 

22.05
6.836 
ekor 

23.15
9.677 
ekor 

24.31
7.661 
ekor 

25.53
3.544 
ekor 

26.81
0.221 
ekor 

  

 Jumlah produksi olahan 
hasil peternakan  

15.11
8 ton 

15.42
0 ton 

15.72
8 ton 

16.04
2 ton 

16.36
2 ton 

16.68
9 ton 

  

 Jumlah produksi olahan 
hasil perikanan 

82.72
5,2 
ton 

86.88
2,46 
ton 

91.22
6,58 
ton 

95.78
7,81 
ton 

100.5
77,31 
ton 

105.6
06,17 
ton 
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Meningkatnya 
diversifikasi pangan 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH)  

86,70% 88% 89% 90% 91% 92% 

  

Meningkatnya mutu 
dan keamanan 
pangan 

Persentase pengawasan 
dan pembinaan 
keamanan pangan  

69,07% 75,26% 83,91% 88,89% 94,51% 98% 

  

 Persentase produk 
Pangan Asal Hewan 
(PAH) yang ASUH 

42,50 
% 

42,93 
% 

43,35 
% 

43,79 
% 

44,23 
% 

50,00 
% 

  

 Terkendalinya penyakit 
hewan menular dan 
zoonosis 

1 
kasus 

0  
kasus 

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 

  

 Unit usaha peternakan, 
kesehatan dan produk 
hewan yang bersertifikat 

53 
unit 

61 
unit 

69 
unit 

77 
unit 

85 
unit 

93 
unit 



 

 

 

BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

 
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten  

Lamongan, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program- 

program pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanandengan 

mengikuti peraturan perundang–undangan yang berlaku serta sesuai dengan 

tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. 

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan 

perikananmerupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah 

dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi 

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari 

suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan 

misi organisasi. 

 
 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN 

PERIKANAN KOTA BEKASI 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yaitu : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari beberapa 

kegiatan meliputi : 

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

d. Penyediaan alat tulis kantor 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

f. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan 

kantor 

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 



 

 

 

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

i. Penyediaan makanan dan minuman 

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

k. Penyediaan jasa tenaga administrasi atau kegiatan 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari 

beberapa kegiatan meliputi : 

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

b. Pengadaan peralatan gedung kantor 

c. Pengadaan meubelair 

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yang terdiri dari beberapa kegiatan meliputi : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

d. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 

4. Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan perikananyang 

terdiri dari beberapa kegiatan meliputi : 

a. Penanganan daerah rawan pangan 

b. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan, pertanian dan 
perikanandaerah 

c. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 

d. Pengembangan desa mandiri pangan 

e. Pengembangan lumbung pangan desa 

f. Penguatan modal lumbung pangan 

g. Pembangunan gudang lumbung pangan desa 

5. Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi yang terdiri 

dari beberapa kegiatan meliputi : 

a. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 

b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 



 

 

 

c. Penyuluhan sumber pangan alternatif 

d. Cipta olahan pangan lokal 

e. Promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 

f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 

g. Gerakan pengembangan tanaman produktif keluarga (warung sehat) 

6. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah yang 

terdiri dari beberapa kegiatan meliputi : 

a. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 

b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 

c. Pengembangan cadangan pangan daerah 

d. Koordinasi perumusan kebijakan pertahanan dan infrastruktur 

pertanian dan perdesaan 

e. Pendampingan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat 

f. Pendampingan pembelian gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG) 

 

 INDIKATOR KINERJA 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan 

kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan 

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat 

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja 

input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran 

rencana program dan kegiatan. 

Indikator Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasidapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi 

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan 

c. Prosentase cadangan pangan daerah 

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 

 KELOMPOK SASARAN 

Kelompok sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasiadalah sebagai berikut : 

a. Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin 

b. Untuk kestabilan harga bahan pokok 



 

 

 

c. Para ibu – ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK 

d. Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat. 

e. Kelompok lumbung pangan, LPG dan Gapoktan 

 

 PENDANAAN INDIKATIF 

Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, pertanian 

dan perikananDinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Bekasi2020-2023merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD 

Kota Bekasiyang merupakan program prioritas Kota Bekasi. 



 

 

 

BAB VI 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT 

DAERAH YANG MENGACU PADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 
Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu 

kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. 

Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kinerja. 

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan 

dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasidalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasitahun 2020-

2023terkait dengan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikananyaitu indeks 

komposit ketahanan pangan. 

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Bekasi mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2020-2023 ditampilkan dalam 

Tabel 
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Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 
 
 

NO 

 
Indikator Tujuan 

RPJMD 

2018-2023 

Indikator 
Sasaran 

RPJMD 

2018-2023 

 
Indikator Sasaran Renstra 
Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan 

Kondisi 

Kinerja pada awal 

periode RPJMD 

 
Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 

1 

  

M
e
n
in

g
k
a
tn

y
a
 

d
a
y
a
 b

e
li
 

m
a
sy

a
ra

k
a
t 

In
d
e
k
s 

D
a
y
a
 b

e
li
  

Stabilitas harga pangan  17 % < 5 
% 

< 5 
% 

< 5 
% 

< 5 
% 

< 5 
% 

< 5 % 

Produksi komoditas 
pertanian  

51.220,01 ton 52.2
44,4

0 
ton 

53.
289
,29 
ton 

54.3
55,0

7 
ton 

55.4
42,1

7 
ton 

56.5
51,0

0 
ton 

56.551,00 
ton 

Jumlah produksi ikan 
konsumsi  

1856,36 ton 194
9,18 
ton 

204
6,6
4 

ton 

214
8,97 
ton 

225
6,42 
ton 

236
9,42 
ton 

2369,42 
ton 

 

  

Jumlah produksi 
peternakan 

15118 ton 154
20 
ton 

157
28 
ton 

160
42 
ton 

163
62 
ton 

166
89 
ton 

16689 ton 

 

  

Jumlah produksi ikan 
hias 

21.006.510 
ekor 

22.0
56.8
36 

ekor 

23.
159
.67
7 

eko
r 

24.3
17.6
61 
eko

r 

25.5
33.5
44 

ekor 

26.8
10.2
21 

ekor 

26.810.22
1 ekor 

 

  

Jumlah produksi olahan 
hasil peternakan  

15.118 ton 15.4
20 
ton 

15.
728 
ton 

16.0
42 
ton 

16.3
62 
ton 

16.6
89 
ton 

16.689 
ton 
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Jumlah produksi olahan 
hasil perikanan 

82.725,2 ton 86.8
82,4

6 
ton 

91.
226
,58 
ton 

95.7
87,8

1 
ton 

100.
577,
31 
ton 

105.
606,
17 
ton 

105.606,1
7 ton 

 

  

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH)  

86,70% 88% 89% 90% 91% 92% 92% 

 

  

Persentase 
pengawasan dan 
pembinaan keamanan 
pangan  

69,07% 75,26% 83,91% 88,89% 94,51% 98% 98% 

 

  

Persentase produk 
Pangan Asal Hewan 
(PAH) yang ASUH 

42,50 % 42,9
3 % 

43,
35 
% 

43,7
9 % 

44,2
3 % 

50,0
0 % 

50,00 % 

 

  

Terkendalinya penyakit 
hewan menular dan 
zoonosis 

1 kasus 0  
kasus 

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 

 

  

Unit usaha peternakan, 
kesehatan dan produk 
hewan yang 
bersertifikat 

53 unit 61 
unit 

69 
unit 

77 
unit 

85 
unit 

93 
unit 

93 unit 
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Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
 

 

ALASAN
FORMULASI/CARA PENGUKURAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatnya 

ketahanan pangan 

Stabilitas harga 

pangan 

% Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Koefisien harga pada hari normal dengan hari besar 

keagamaan nasional (HBKN)

Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

2 Meningkatnya 

ketersediaan pangan 

daerah

Produksi komoditas 

pertanian

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi komoditas pertanian selama 1 tahun Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Jumlah produksi ikan 

konsumsi 

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi ikan konsumsi selama 1 tahun Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Jumlah produksi 

peternakan

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi peternakan selama 1 tahun Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Jumlah produksi ikan 

hias

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi ikan hias selama 1 tahun Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Jumlah produksi 

olahan hasil 

peternakan

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi olahan hasil peternakan selama 1 tahun Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Jumlah produksi 

olahan hasil 

perikanan

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah produksi olahan hasil perikanan selama 1 tahun Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

3 Meningkatnya 

diversifikasi pangan 

Skor pola pangan 

harapan (PPH) 

Nilai Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Membandingkan Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan 

skor maksimum

Bidang Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

4 Meningkatnya mutu 

dan keamanan 

pangan 

Persentase 

pengawasan dan 

pembinaan keamanan 

pangan 

% Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah sampel pangan yang terkontaminasi bahan berbahaya 

dibagi dengan jumlah sampel total

Bidang Konsumsi dan 

keamanan pangan 

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Persentase produk 

pangan asal hewan 

(PAH) yang aman, 

sehat, utuh dan halal 

(ASUH)

ton Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah pemeriksaan produk asal hewan (PAH) yang ASUH 

selama 1 tahun

Bidang Peternakan dan 

Kesehatan hewan

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Terkendalinya 

penyakit hewan 

menular dan zoonosis

kasus Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah pemeriksaan penyakit hewan menular dan zoonosis 

selama 1 tahun 

Bidang Peternakan dan 

Kesehatan hewan

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

Unit usaha 

peternakan, 

kesehatan dan 

produk hewan yang 

bersertifikat teknis

unit Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 

2017 tentang IKU Kementerian Pertanian tahun 2015 - 

2019 

Jumlah pendataan unit usaha peternakan, kesehatan hewan 

yang bersertifikat teknis selama 1 tahun 

Bidang Peternakan dan 

Kesehatan hewan

Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan

NO. SASARAN 

STRATEGIS

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA

SATUAN PENJELASAN



 

 

 
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun  2020-2023 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 
Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan 

 
 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2023 yang berpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi agar Renstra Pemerintah 

Kota Bekasi dapat menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2019-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kota Bekasi Tahun 2018-2023. 

Untuk melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi 

serta komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Bekasi serta pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang 

dilakukan dapat tercapai. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Bekasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi 

dan Misi Wali Kota Bekasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 
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