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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat
dan Taufiknya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 dapat disusun sesuai
dengan rencana.
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman
strategis dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan kebijakan di bidang
Ketahanan Pangan.
Sedang tujuan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto yaitu tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang
ketahanan pangan dan pertanian yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Disadari bahwa Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), ini masih
dijumpai

kelemahan-kelemahan

yang

memerlukan

perbaikan-perbaikan

dan

penyempurnaan dari semua pihak, dan kami berharap masuk-masukan dari semua
pihak untuk menyempurnakan Renstra kami ini.
Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan dalam penyusunan Renstra ini.
Jeneponto,

Mei

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

HARTAWAN, SE
Pangkat : Pembina Tk. i
NIP. 19670208 200212 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga
pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan bagi Negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat
undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang
cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang, baik pada tingkat nasional maupun
daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya,
kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan
pangan. Pembangunan Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri
kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan masyarakat.
Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh
komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan
nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing.
Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan
pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan pengaturan
fasilitas dan advokasi.
Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah adalah
proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya, 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 OPD (Renstra-OPD). Penyusunan
dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra
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OPD disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan

sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.
Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cra Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
RencanaKerja Pemerintah Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA Kabupaten
Jeneponto dn pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu : (1) Persiapan penyusunan,
(2) Penyusunan, (3) Rancangan awal, (4) Pelaksanaan forum/rapat, (5) Perumusan
rancangan akhir, dan (6) Penetapan.
Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang memuat visi, misi, kebijakan dan strategis organisasi serta rencana
program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun.
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto merupakan
perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan
pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian kurun waktu 5
(lima) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan
pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah
Provinsi Sulawesi Selatan serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Jeneponto. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 20182023 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan
pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan
Tahun 2018-2023.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana
Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto yaitu :
1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
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2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan;

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara:

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/ 2015 tentang
Rencana Strategis Kemeterian Pertanian 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto
Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor
151);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 20182023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
1.3. Maksud dan Tujuan
A. Maksud
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Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto disusun dengan maksud : Memberikan arahan pembangunan
ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023.
B. Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
disusun dengan tujuan:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, karena
memuat program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.
2. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Menjamin

adanya

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
4. Menjamin terciptanya pembangunan sumber daya pembangunan secara
efektif, efesien, dan berkelanjutan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Startegis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L Renstra
Provinsi dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD).
1.2. Landasan Hukum
Membuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
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Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusuanan Renstra
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapai dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Perangkat Daerah.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, Struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi
sampai organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).
2.2. Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber
daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.
2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah
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provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.
Mengemukakan tentang macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi,
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong

dari

pelayanan

Perangkat

Daerah

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah

Renstra

K/L

ataupun

Renstra

Perangkat

Daerah

provinsi/kabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari impikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

Perangkat

Daerah

provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

10

PERUBAHANRENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto 2018 - 2023
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 04
Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto.
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, yaitu :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 Seksi Ketersediaan Pangan
 Seksi Sumber Daya Pangan
 Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 Seksi Distribusi Pangan
 Seksi Harga Pangan
 Seksi Cadangan Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Seksi Konsumsi Pangan
 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 Seksi Keamanan Pangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD
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Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB.BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIDANG KETERSEDIAAN
DAN KERAWAN PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN

BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

SEKSI KETERSEDIAAN
PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI KONSUMSI PANGAN

SEKSI SUMBERDAYA
PANGAN

SEKSI HARGA PANGAN

SEKSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN

SEKSI KERAWANAN
PANGAN

SEKSI CADANGAN PANGAN

SEKSI KEAMANAN
PANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB.BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

UPTD
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Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan
teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian
bidang pertanian dan ketahanan pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto No. 33 Tahun 2016 dengan rincian
sebagai berikut :
1. KEPALA DINAS
(1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas
pokok membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah

dalam

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan,
dan Konsumsi dan Keamanan Pangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis ketahanan pangan;
b. penyusunan Rencana Strategis ketahanan pangan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
ketahanan pangan;
d. pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan Perencanaan dan
Keuangan dan Kegiatan pada dinas ketahanan pangan;
e. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
ketahanan pangan;
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f. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;
g. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;
h. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan
pangan,

kerawanan

pangan,

distribusi

pangan,

cadangan

pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
i.

peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;

j.

pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan,penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

k. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
l.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/Program Dinas Ketahanan Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengordinasikan penyusunan Anggaran Satuan Kerja;
g. mengordinasikan penyelenggaraan kerjasama di bidang ketahanan pangan
dengan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku;
h. merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;
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i.

melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

j.

mengordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

k. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;
l.

memantau, Mengawasi, Mengevaluasi dan Melaporkan penyelenggaraan di
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan,penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

m. menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
n. membuat sistem pembinaan dan pengembangan staf dalam lingkup
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
o. memotivasi bawahan bekerja secara baik di Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto;
p. merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan pengawasan umum di Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
q. melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pemberian

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan;
r. melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pemberian

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan
cadangan pangan;
s. melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pemberian

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan
keamanan pangan;
t. menetapkan kebijakan teknis dan pembinaan dalam kegiatan pelaksanaan
tugas di bidang Ketahanan Pangan;
u. mengarahkan dan mengordinasikan kegiatan Ketahanan Pangan dan
penganggaran pada bidang dan seksi dalam lingkup Dinas Ketahanan
Pangan;
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v. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di Dinas
Ketahanan Pangan;
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan kepada atasan;
x. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi

Dinas Ketahanan

Pangan.
2. SEKRETARIS
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok
melaksanakan, mengelola administrasi yang berhubungan dengan perencanaan,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan pelaporan pada Dinas
Ketahanan Pangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
mempunyai fungsi ;
a. perumusan

kebijakan

teknis

administrasi

umum

dan

kepegawaian,

administrasi keuangan, Perencanaan dan Keuangan dan urusan rumah
tangga;
b. penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan Program dan
kegiatan Sub bagian;
d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/Program Dinas Ketahanan Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

menyusun rencana pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan;

g. mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja dalam lingkup Dinas
Ketahanan Pangan;
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h. emotivasi bawahan dibagian Sekretariat

Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Jeneponto;
i.

Mengordinasikan pengelolaan keuangan dan kegiatan administrasi umum
dan kepegawaian dengan para Kepala Bidang;

j.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas bawahan dibagian Sekretariat
Dinas Ketahanan Pangan;

k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi
umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokoleran dan kehumasan
Dinas Ketahanan Pangan;
l.

Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis operasional dibagian
Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan;

m. Mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di Dinas
Ketahanan Pangan;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas ketahanan Pangan
kepada atasan;
o. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi

Sekretariat Dinas

Ketahanan Pangan.
2.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi urusan surat menyurat,
administrasi kepegawaian, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, urusan
rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor serta perlengkapan dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan
kepegawaian;
b. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian umum dan
kepegawaian;
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d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program kegiatan sub bagian umum
dan kepegawaian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Ketahanan Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

menyusun rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga Dinas Ketahanan
Pangan;

g. merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dan menyusun administrasi
pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan barang inventaris
dinas;
h. menyusun rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
i.

mendistribusikan tugas dan memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

j.

menyiapkan petunjuk teknis operasional tugas – tugas pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

k. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam hal pembuatan Surat
Keputusan (SK), Mutasi/Pindah , Kenaikan Pangkat (KP), Kenaikan Gaji
Berkala (KGB), Pensiun, Cuti, Pemberhentian, Izin Belajar, pengurusan
Askes/BPJS, Pembinaan karier pegawai dan lain-lain;
l.

memotivasi, mengordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m. melakukan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan administrasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);
o. melakukan urusan, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan,
kehumasan dan pengelolaan informasi public;
p. mengatur kegiatan keprotokoleran termasuk kegiatan upacara dan apel;
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q. mengatur administrasi dan surat tugas/surat perintah perjalanan dinas
(SPPD) serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan SPPD;
r. mengatur administrasi dan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
s. mengikuti rapat/ pertemuan/seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas di Dinas
Ketahanan Pangan;
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang relevan dengan
tugas pokok dan fungsinya.
2.2 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, mempunyai tugas pokok membuat Perencanaan, Keuangan, evaluasi
pelaporan, urusan administrasi pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan
yang berada didalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada sub bagian perencanaan
dan keuangan;
b. penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian
Perencanaan dan Keuangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan
Keuangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan sub bagian

Perencanaan dan Keuangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Perencanaan dan Keuangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. melakukan

penyiapan

bahan

dan

penyusunan

RKA,DPA,

LAKIP,

RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan/atau dokumen perencanaan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
[Author]

18

PERUBAHANRENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto 2018 - 2023
d. melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan tencana kerja
tahunan dan pembukuan laporan keuangan meliputi realisasi capaian kinerja
setiap triwulan;
e. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan
f.

Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara dan
pelaporan keuangan;

g. melakukan penyusunan laporan keuangan meliputi laporan fisik dan
keuangan, Neraca dan catatan atas laporan keuangan, dll;
h. menghimpun bahan – bahan untuk keperluan anggaran kegiatan dinas setiap
tahun;
i.

menyiapkan bahan evaluasi laporan realisasi anggaran;

j.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

k. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
l.

menilai prestasi kerja bawahan;

m. memotivasi bawahan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
n. mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;
o. mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
q. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
r. menyusun pelaporan dan evaluasi dari monitoring seluruh kegiatan yang ada
dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan;
3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin

oleh seorang Kepala

Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan dalam Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
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b. penyelenggaraan

Perencanaan

dan

Keuangan

dan

kegiatan

bidang

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

Perencanaan dan

Keuangan dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan;
d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi

Perencanaan dan Keuangan

kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
h. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;
i.

menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

j.

memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
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k. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
l.

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;

m. memotivasi bawahan untuk meningkatkan prestasi dan disiplin kerja;
n. melakukan koordinasi dengan bidang dan dinas terkait untuk kelancaran
tugas Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
o. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan kepada atasan;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsi Bidang
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3.1 SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
(1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi;
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Ketersediaan Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Ketersediaan Pangan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

Program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Ketersediaan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Ketersediaan
Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
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a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
di bidang ketersediaan pangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka
menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
e. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
f.

Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM);

g. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan
Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan
pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;

j.

melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan

k. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
l.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

m. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
n. menilai prestasi kerja bawahan;
o. memotivasi bawahan dan menegakkan disiplin kerja;
p. melakukan koordinasi dengan bidang dan dinas tekait untuk kelancaran
tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
q. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Ketersediaan Pangan;
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Ketersediaan Pangan
kepada atasan;
s. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Ketersediaan
Pangan.
3.2 SEKSI SUMBERDAYA PANGAN
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(1) Seksi Sumberdaya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok

melakukan

penyiapan

koordinasi,

pengkajian,

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumberdaya pangan pada
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Sumberdaya Pangan mempunyai fungsi ;
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Sumberdaya Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Sumberdaya Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Sumberdaya Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Sumberdaya Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;
d. melakukan

penyiapan

bahan

pendampingan

kegiatan

penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;
f.

menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;

g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
h. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
i.

menilai prestasi kerja bawahan;

j.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;
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k. melakukan koordinasi dengan seksi bidang dan dinas terkait untuk
menunjang tugas Seksi Sumberdaya Pangan;
l.

mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Sumberdaya Pangan;
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Sumberdaya Pangan
kepada atasan;
n. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Sumberdaya
Pangan.
3.3 SEKSI KERAWANAN PANGAN
(1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok

melakukan

penyiapan

koordinasi,

pengkajian,

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi ;
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Kerawanan Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kerawanan Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Kerawanan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Kerawanan Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
penanganan kerawanan pangan;
d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan
pangan dan gizi;
f.

melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan
kabupaten.
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g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang kerawanan pangan; dan
i.

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Kerawanan
Pangan.
4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di
bidang distribusi dan cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi;
a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

Program dan

kegiatan dalam lingkup Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang Distribusi
dan Cadangan Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana

kegiatan/program

Bidang Distribusi dan Cadangan

Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. Memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengkordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;
h. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
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i.

menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga
pangan, dan cadangan pangan;

j.

memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

k. menyiapkan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;
l.

menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan

m. memotivasi bawahan untuk meningkatkan prestasi dan disiplin kerja;
n. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Distribusi dan Cadangan Pangan;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Bidang Distribusi dan Cadangan
Pangan kepada atasan;
p. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan.
4.1 SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
(1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
pokok

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan

kebijakan,

pemantapan

serta

pemberian

pendampingan,

pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

Program dan

kegiatan dalam lingkup Seksi Distribusi Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi

Distribusi

Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program seksi Distribusi Pangan;
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b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjan kelancaran tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;
g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
di bidang distribusi pangan;

j.

melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi
pangan;

k. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
l.

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;

m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distribusi pangan;
n. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Distribusi Pangan;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Distribusi Pangan kepada
atasan;
p. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi

Distribusi

Pangan.
4.2 SEKSI CADANGAN PANGAN
(1) Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
pokok

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi harga pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Pemeliharaan Harga Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Harga Pangan;
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b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Harga Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Harga Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Harga Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/Program pada Seksi Harga Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang–undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
di bidang pasokan dan harga pangan;

j.

melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;

k. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
l.

melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen
dan konsumen untuk panel harga;

m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga
pangan;
n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pasokan dan harga pangan;
o. mengikuti rapat/pertemuan/seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Distribusi Pangan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Harga Pangan kepada
atasan;
q. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Harga Pangan.
4.3 SEKSI CADANGAN PANGAN
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(1) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
pokok

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan
dan evaluasi cadangan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan Program dan kegiatan seksi cadangan Pangan;
b. pelaksanaan Program dan kegiatan seksi cadangan Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi cadangan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program dan

kegiatan cadangan

Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program pada seksi cadangan pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang–undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/
kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan
di bidang cadangan pangan;

j.

melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

k. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
l.

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;

m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang cadangan pangan;
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n. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi seksi Cadangan Pangan.
5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan Pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi ;
a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana

kegiatan/program

Bidang Konsumsi dan Keamanan

Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang–undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. merumuskan kebijakan teknis dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku;
h. menyiapkan

pelaksanaan

koordinasi

di

bidang

konsumsi

pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
i.

menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan;

j.

menyiapkan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

konsumsi

pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
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k. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
l.

menyiapkan bahan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan
pangan;
n. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Komsumsi dan Keamanan
Pangan;
o. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan
Pangan kepada atasan;
q. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan.
5.1 SEKSI KONSUMSI
(1) Seksi Konsumsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang konsumsi pangan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Konsumsi mempunyai fungsi ;
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Konsumsi;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Konsumsi;
c. pembinaan, pengembangan dan termasuk juga perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pada Seksi Konsumsi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program kegiatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program Seksi Konsumsi;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang–undangan dan ketentuan
lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
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c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
di bidang konsumsi pangan;

j.

melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas
per kapita per tahun;

k. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein
masyarakat per kapita per tahun;
l.

melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan
pangan keluarga;

m. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
n. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang konsumsi pangan;
p. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

menerima

dan

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Konsumsi;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Konsumsi kepada atasan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan fungsi Seksi
Konsumsi.
5.2 SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

pemantapan,

serta

pemberian

pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman
konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi;
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a. penyusunan program dan kegiatan seksi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
d. pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

program

kegiatan

Seksi

Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program Seksi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan;
b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. melakukan

penyiapan

bahan

koordinasi

dalam

rangka

promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
h. melakukan

penyiapan

bahan

analisis

dalam

rangka

promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
dalam

rangka

promosi

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dan

pengembangan pangan lokal;
j.

melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras dan non terigu;
l.

melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta,
dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;
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m. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
n. menyiapkan

pelaksanaan

komunikasi,

informasi

dan

edukasi

penganekaragaman konsumsi pangan;
o. melakukan

penyiapan

bahan

pendampingan

dalam rangka

promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
p. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
dalam

rangka

promosi

penganekaragaman

konsumsi

pangan

dan

menerima

dan

pengembangan pangan lokal;
q. mengikuti rapat/ pertemuan/ seminar dalam

rangka

memberikan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi
Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan kepada atasan;
s. melaksanakan

tugas

lain

yang

relevan

dengan

fungsi

Seksi

Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
5.3 SEKSI KEAMANAN PANGAN
(1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok

Melakukan

pelaksanaan

penyiapan

kebijakan,

koordinasi,

pemantapan,

pengkajian,

serta

penyusunan

pemberian

dan

pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi;
a. penyusunan program dan kegiatan seksi Keamanan Pangan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Keamanan Pangan;
c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan dalam lingkup seksi Keamanan Pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan seksi Keamanan
Pangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan/program Seksi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan;
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b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang – undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran tugas;
c. mendisribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
d. memantau

dan

mengevaluasi

serta

mengendalikan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan;
f.

mengordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja;

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi
keamanan pangan;
h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi
keamanan pangan;
i.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

j.

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang
beredar;

k. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
segar;
l.

melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

m. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan;
n. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan
informasi keamanan pangan;
o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas – tugas Seksi Penganekaragaman
Konsumsi Pangan kepada atasan;
q. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Seksi Keamanan
Pangan.
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6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian

tugas Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(1) kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal (20) Peraturan ini, terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati;
(3) jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;
(4) jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
A. Sumberdaya Manusia
Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto Tahun 2021 sampai bulan Mei sebanyak 27 orang Pegawai Negeri
Sipil, adapun kondisi sumberdaya manusia pada Tabel berikut.
Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin
No.

Jenis Kelamin

Jumlah

Ket.

1

Laki- Laki

13

-

2

Perempuan

15

-

Jumlah
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Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon
No.

Uraian

Eselon Eselon Eselon Eselon
I
II
III
IV

Staf

Jumlah

1

Kepala Dinas

-

1

-

-

-

1

2

Sekretariat

-

-

1

2

5

8

3

Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

-

-

1

3

2

6

4

Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan

-

-

1

3

3

7

5

Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan

-

-

1

3

2

6

-

1

4

11

12

28

Jumlah

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
No.

Uraian

S.3

S.2

S.1

D.3 SLTA SLTP Jumlah

1

Kepala Dinas

-

-

1

-

-

-

1

2

Sekretariat

-

2

2

-

4

-

8

3

Bidang Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan

-

2

4

-

1

-

6

4

Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan

-

2

4

-

-

-

7

5

Bidang Konsumsi dan
Keamanan Panga

-

2

4

-

-

-

6

Jumlah

-

8

15

-

5

-

28
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B. Sarana dan Prasarana
Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto diperlukan asset atau modal, adapun asset yang dimiliki
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Asset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
No
Jenis Barang
Jumlah
1 Tanah Kantor
736 m2
3 Tanah Pekarangan Kantor
1670 m2
4 Kantor Dinas
1 unit
6 Gedung Aula Pertemuan
1 unit
9 Lemari Arsip
6 buah
10 Meja Rapat
1 buah
11 Kursi Rapat
100 buah
12 Komputer
2 unit
13 Laptop
6 buah
14 Printer
6 buah
16 AC/Pendingin ruangan
7 buah
17 Lemari Buku
4 buah
18 Kursi Tamu
1 stel
22 Kursi Pimpinan
1 buah
23 Kursi Staf
6 buah
24 Jaringan Internet
1 Paket
25 Mobil
1 Unit
26 Motor
13 Unit
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun
2018 – 2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah
dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan
tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5
(lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui
tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan
kinerja masing-masing program.
Sesuai dengan kewenangannya, peran pemerintah kabupaten/kota dalam
upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat antara lain sebagai berikut :
a. Identifikasi :
- Potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi
pangan masyarakat.
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- Cadangan pangan masyarakat.
- Kelompok rawan pangan.
- Infrastruktur distribusi kabupaten.
- Pangan pokok masyarakat.
b. Pembinaan :
- Peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- Pengembangan penganekaragaman produk pangan.
- Monitoring cadangan pangan masyarakat.
- Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
c. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan sebagai akibat :
- Menurunnya ketersediaan pangan.
- Penurunan akses pangan.
d. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
e. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok tertentu tingkat
kabupaten.
f. Pencegahan

dan

penanggulangan

masalah

pangan

sebagai

akibat

menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan.
g. Informasi harga di kabupaten.
h. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan di kabupaten.
i. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
j. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrik skala
kecil/rumah tangga.
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Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Lima Tahun (2014-2018)
No
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) (Poin)
Informasi
Ketersediaan Pangan
dan Kerawanan
Pangan (Persen)
Ketersediaan
Informasi Distribusi,
Harga, dan Akses
Pangan di daerah
(Persen)
Tingkat Ketersediaan
Energi
(Kklr/Kap/Hari)
Tingkat Ketersediaan
Protein
(Gr/Kap/Hari)
Persentase
Keteresediaan Pangan
Utama per Tahun
(Persen)
Persentase
Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan (Persen)

Target
IKK

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

90

2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2014
89,95

2015
90,1

2016
90,2

2017
89,7

2018
100

2014
89,95

2015
90,10

2016
90,20

2017
89,70

2018
100,00

9,2

9,31

9,34

9,34

9,37

9,5

9,36

9,39

9,41

9,45

9,5

100,54

100,54

100,75

100,85

100,00

90

100

100

100

100

75

60

65

70

73

75

60,00

65,00

70,00

73,00

100,00

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

1.759,74

1.799,13

1.776,68

1.933,83

1.943,37

73,32

74,96

74,03

80,58

80,97

67

67

67

67

67

67

38,32

39,82

41,42

44,74

44,70

57,19

59,43

61,82

66,78

66,72

100

100

100

100

100

100

118

110

107

116

163

118,00

110,00

107,00

116,00

163,00

80

80

81

82

83

84

80

71,43

88,89

81,82

84,62

100,00

88,19

108,40

98,58

100,74

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO

41

PERUBAHANRENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto 2018 - 2023
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto Lima Tahun (2014-2018)
Anggaran pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

(Rp)

(Rp)

Uraian
2014
PENDAPATA
N
DAERAH
1. Retribusi
Daerah
BELANJA
DAERAH
1. Belanja
Langsung
2. Belanja
Tidak
Langsung

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

Rasio antara Realisai dan
Anggaran Tahun Ke(%)

2017

2018

201
4

201
5

201
6

2017

201
8

Rata-Rata
Pertumbuhan
(%)
Anggaran Realisasi

0

17.250.000

17.250.000

0

0

0

17.250.000

17.250.000

0

0

0,00

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0

17.250.000

17.250.000

0

0

0

17.250.000

17.250.000

0

0

0,00

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

5.478.636.8
00

12.717.726.6
97

12.424.550.3
62

5.801.078.8
11

2.928.793.1
76

4.998.324.7
43

7.447.587.8
53

11.109.183.9
94

5.649.073.4
29

2.756.923.7
66

91,2
3

58,5
6

89,4
1

97,38

94,1
3

-33,65

-21,92

5.478.636.80
0

3.525.000.000

3.525.000.000

1.709.089.77
5

1.239.750.00
0

4.998.324.74
3

1.818.133.63
2

2.209.633.632

1.553.917.91
2

1.085.174.12
7

91,2
3

51,5
8

62,6
8

90,92

87,5
3

-28,66

-25,48

0

9.192.726.697

8.899.550.362

4.091.989.03
6

1.689.043.17
6

0

5.629.454.22
1

8.899.550.362

4.095.155.51
7

1.671.749.63
9

0,00

61,2
4

100

100,0
8

98,9
8

-38,64

-18,36
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Jeneponto
Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan jaringan kerjasama diantara
kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan penelitian serta kelembagaan
pelatihan merupakan salah satu peluang untuk mengembangkan program
penyuluhan pertanian.
Peluang yang tersedia dalam usaha pengembangan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Pertanian yaitu :
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan

Daerah.

Kedua

Undang-undang

tersebut memberikan

kewenangan penuh dalam Pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan
termasuk di dalamnya pengembangan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Pertanian
b. Pengelolaan sumberdaya pertanian belum optimal.

Hal ini merupakan

peluang dalam usaha pengembangan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Pertanian.
c. Kesenjangan antara produktivitas riil dan produktivitas potensial untuk
komoditas pertanian. Kondisi ini merupakan peluang untuk meningkatkan
produksi dalam menjamin ketersediaan pangan.
d. Berbagai sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang ada masih dapat
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
e. Industri pengolahan pangan makin berkembang dalam memproduksi bahan
pangan yang siap saji dan siap dikonsumsi sehingga dapat

mendorong

masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
f.

Potensi keragaman budaya lokal dan kelembagaan masyarakat serta dunia
usaha merupakan peluang besar dalam pengembangan konsumsi pangan di
tingkat rumahtangga.

g. Respon masyarakat yang cukup tinggi di dalam menerima perubahanperubahan teknologi.
h. Adanya teknologi yang selalu berkembang
i.

Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan
pangan
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j.

Pangsa pasar yang semakin

terbuka,

terutama pasar domestik; makin

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan
yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
k. Potensi diversifikasi bahan pangan
 Tantangan (Threat)
Beberapa Tantangan/ancaman yang timbul dalam pelaksanaan program
Pengembangan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagai berikut :
a. Pertumbuhan penduduk di daerah ini dalam setiap tahunnya mengalami
kenaikan. Kondisi ini memerlukan persediaan pangan yang lebih besar.
b. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pangan terfokus pada beras,
cenderung mengabaikan potensi sumber pangan karbohidrat lainnya.
c. Produksi pangan lokal tidak mampu bersaing dengan produk pangan impor
berakibat dapat merugikan petani di daerah ini.
d. Terjadinya degradasi sumberdaya lahan dan air, hal ini ditandai dengan
tingkat kesuburan tanah mengalami penurunan baik secara kualitatif maupun
secara kuantitatif.
e. Komposisi konsumsi pangan masyarakat belum seimbang, lebih didominasi
pangan nabati khususnya beras.
f.

Pengaruh globalisasi yang terus berkembang dan tidak seiring dengan
perkembangan pengetahuan para penyuluh pertanian.

g. Animo masyarakat di daerah ini untuk bekerja di sektor pertanian cenderung
menurun dan mereka memilih bekerja pada sektor jasa yang cukup
menjanjikan.
h. Berlangsungnya perubahan iklim
i.

Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.

j.

Fluktuasi harga pangan.

k. Menurunnya kinerja penyuluh sebagai dampak dari kualitas dan kwantitas
penyuluh.
l.

Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JENEPONTO
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pangan Kabupaten Jeneponto yang berkaitan dengan pelayanan di bidang
ketahanan pangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1.

Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan
akses distribusi produksi pangan menyebabkan biaya distribusi pangan
menjadi tinggi.

2.

Belum adanya gedung cadangan pangan pemerintah daerah sebagai
penyangga pangan jika terjadi krisis pangan

3.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi
pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal
sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang
ideal;

4.

Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat
desa miskin belum maksimal;

5.

Belum tercapainya skor konsumsi, ketersediaan, mutu, keragaman pangan
dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPh) Ideal.

6.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi
pangan yang baik dan benar sebagaimana anjuran B2SA;

7.

Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani
bidang

ketersediaan

pangan,

distribusi

pangan,

konsumsi

dan

penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
8.

Rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk optimalisasi
pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang
aman dan bebas bahan kimia;

9.

Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah
koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

10. Masih ada daerah rawan pangan yang belum tertangani dan lumbung
pangan yang belum berfungsi optimal.
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11. Masih kurangnya sosialisasi dan pemantauan tentang keamanan dan mutu
pangan;
12. Belum terbentuknya tim jejaring pangan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto.
13. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim
panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan nasional.
14. Kurangnya data ekspor impor (keluar masuk) pangan antar wilayah maupun
antar pulausehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu
organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka
panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan
permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka
pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023 adalah :
“JENEPONTO SMART 2023”
(Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)
Dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokokpokok

visi

yaitu “SMART”

yang

merupakan

akronim

dari Berdaya

Saing, Maju, Religius Dan Berkelanjutan. Penjelasan dari pokok-pokok visi
adalah sebagai berikut:

1. Jeneponto SMART
Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan
strategi

pembangunan

kekinian

yang dikenal

dengan istilah “SMART
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CITY/ SMART REGENCY”. Strategi tersebut akan ditransformasikan
menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi
dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai
kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya
Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup
nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis Teknologi Informatika
(ICT).
2. Jeneponto SMART sebagai akronim dari Berdaya Saing, Maju, Religius dan
Berkelanjutan, Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan
yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama diakhir periode 2018-2023.
3. Berdaya saing
Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin
diwujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara
meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup
masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui
pemetaan secara cermat dan pemberdayaan potensi-potensi daerah (khusunya
potensi unggulan) sehingga memiliki nilai saing yang tinggi di tingkat
regional dan domestik. Hal ini ditandai dengan, antara lain: Meningkatnya
kemampuan ekonomi daerah dan penurunan kemiskinan, Meningkatnya
infrastruktur wilayah, Meningkatnya investasi di daerah dan Meningkatnya
kualitas SDM.
4. Maju
Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin
diwujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018-2023 dengan cara
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan
Hal ini ditandai dengan, antara lain: Keluar dari status daerah tertinggal,
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan
dasar dengan berbasis ICT, Meningkatnya positive image daerah dengan
prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dan Meningkatnya inovasi-inovasi
daerah termasuk masyarakat.
5. Religius
Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin
diwujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2018 – 2023 dengan
meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan
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khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN
baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara
lain: Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang
keagamaan, Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama,
Terciptanya birokrasi yang beradab dan Meningkatnya ketentraman hidup
masyarakat.
6. Berkelanjutan
Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang ingin
diwujudkan pada akhir periode kepemimpinan dengan dua pendekatan, yaitu:
Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada periode
sebelumnya,
pembangunan

ditandai

dengan,

dari

antara

periode

pembangunan

dari

periode

pembangunan

berkelanjutan

lain:

sebelumnya,

sebelumnya.
dalam

Adanya

kesinambungan

Meningkatnya

Dan

menerapkan

perencanaan

dan

outcome
prinsip

pelaksanaan

pembangunan serta regulasi-regulasi daerah, ditandai dengan meningkatnya
capaian indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sesuai
kewenangan daerah sebagai bagian integral dari komitmen nasional dalam
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara memperhatikan kondisi
umum daerah dan arah pembangunan. Misi mencerminkan upaya-upaya
menjalankan fungsi dan peran daerah.
Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang
ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang terkait
dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata kelola pemerintahan.
Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah :
1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur
wilayah secara merata.
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5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya
daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang
berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif,
transparan dan akuntabel.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Jeneponto dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang ketahanan pangan memposisikan kontribusinya dengan fungsi
yang menyertainya, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaopran bidang pangan
4. Pelaksanaan Administrasi di bidang pangan
5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang pangan.
6. Pelaksanaan penglolaan UPTD
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas
DKP terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya
berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 5 yaitu

“Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya
daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang
berkeadilan” Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis
dalam rangka meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dalam raangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian
anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.
Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan
sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat

melalui

Terwujudnya

Ketahanan

Pangan

dengan

sasaran

Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui ketersediaan pangan (produksi dan
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cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan
pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Pada proses pembinaan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh
DKP Kabupaten Jeneponto mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada lembaga
koordinatif sinergis horisontal di tingkat Pemerintah Kabupaten Jeneponto saja,
akan tetapi berkaitan pula secara vertikal di tingkat pusat seperti Kementerian
Pertanian RI (termasuk didalamnya Dinas Ketahanan Pangan pusat),
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Kehutanan RI,
maupun di tingkat provinsi seperti Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Selatan serta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang korelasi dan
kontribusi peran dan fungsi DKP Kabupaten Jeneponto terhadap pencapaian
kinerja lembaga vertikal sebagaimana dimaksud, agar keselarasan pelayanan
kinerja di tiap tingkatan pemerintahan dapat tercipta sekaligus berlangsung
dengan harmonis dalam upayanya guna memfasilitasi terwujudnya kondisi ideal
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Memperhatikan visi Kementerian Pertanian RI yaitu “Terwujudnya
Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal
untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor
dan Kesejahteraan Petani” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, DKP
berkontribusi terhadap pencapaian misi ke – 1 yaitu “Mewujudkan Sistem
Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis IPTEK dan Sumberdaya Lokal,
serta Berwawasan Lingkungan melalui Pendekatan Sistem Agribisnis” ; dan misi
ke –4 yaitu “Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta Mampu
Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk Menghasilkan Produk
Pertanian Berdaya Saing Tinggi”.
Memperhatikan pula visi Dinas Ketahanan Pangan pusat Kementerian
Pertanian RI yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan

PERUBAHANRENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto 2018 - 2023
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan” melalui berbagai misi yang telah
ditetapkan, DKP berkontribusi terhadap pencapaian seluruh misi nya yaitu :
1. Memantafkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan
3. Mewujudkan Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis
sumberdaya, kelembagaaan dan budaya lokal
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.
Memperhatikan visi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan
sebagai Pilar Utama Penyedia Pangan Nasional Berkelanjutan dan Berdaya
Saing” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, DKP berkontribusi terhadap
pencapaian seluruh misinya yaitu :
1. Meningkatkan produksi dalam rangka swasembada berkelanjutan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas serta pengamanan produksi
tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.
3. Optimalisasi infrastruktur dengan mendorong optimalisasi penggunaan
lahan, air dan sarana produksi untuk beproduksi.
4. Mendorong berkembangnya system agribisnis dan agro industri pangan
pokok.
5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Sejalan dengan arah pembangunan lembaga pusat dan provinsi dimaksud,
dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023, dimana
DKP turut berperan terhadap proses pencapaian prioritas pembangunan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata
ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek
administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata
ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah
wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman
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dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah,
demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.
Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan.
Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah
budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian
basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan
tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara
berkelajutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan pangan dan kedaulatan
pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
meningkatkan

kemakmuran,

meningkatkan

perlindungan

kesejahteraan
dan

petani

pemberdayaan

dan

petani,

masyarakat,
meningkatkan

penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan
keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai
kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian
pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan
dan hortikultua berkelanjutan.
Kegiatan

Dinas

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Jeneponto

yang

berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan
lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim
panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.
Pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/
daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu gudang
lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata
ruang wilayah kecamatan/desa. Target pembangunan lumbung pangan
sebanyak 10 (Tiga Puluh Satu) buah untuk lumbung pangan masyarakat dan 1
buah lumbung pangan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2018
s/d 2023. Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara
mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan
dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun.
Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung
pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan
hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri
di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan
Kabupaten Jeneponto adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat
signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto di masa datang.
Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi,
tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu
strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan
ketahanan pangan Kabupaten Jeneponto, luasnya dampak yang ditimbulkan
terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu
strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian
ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang
serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan
masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada
lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi
oleh upaya – upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui
pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti
rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang
dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.
Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui
perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
2. 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

PERUBAHANRENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto 2018 - 2023
pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang
digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman
ketersediaan pangan.
3. Peningkatan Stabilitas Pasokan, Harga dan Distribusi Pangan
Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan
kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi
untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses
distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan
komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena
adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu
yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya
ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat
terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai,
maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak
semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik
yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai
pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima
oleh petani berkurang.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.
Pola konsumsi pangan masyarakat Kaupaten Indramayu pada umumnya
masih tergantung pada satu komiditi yaitu beras sebagai sumber karbohidatnya.
Akibatnya konsumsi beras melibihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber
karbohidat dan protein dari sumber pangan lainnya masih rendah.
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah
yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut
tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
penganekaragaman

konsumsi

pangan

karena

keterbatasan

ekonomi,

pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang
dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan
berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji
yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan
masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
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Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas
konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang
ditunjukkan dengan peningkatan Skor PPH seiring dengan peningkatan jumlah
kalori kelompok pangan dan prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi
(AKE) kelompok pangan. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam
pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai
kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu
dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi,
budaya dan agama.
5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah
Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

melakukan

penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut
meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan
Pangan

masyarakat,

menggerakkan

partisipasi

masyarakat,

dan/atau

menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran
lingkungan.
Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat
pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya
beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di
daerah setempat. Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu
upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam
menghadapi

keadaan

darurat

dan

pasca

bencana

serta

melindungi

petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk : pertama,
meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil
antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat
yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga,
instrument stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan
kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir
dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan
kronis karena kemiskinan.
Selain itu cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi
masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan
dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Sedangkan tugas masyarakat adalah
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menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi
serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup
dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh
daya beli mereka.
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar
Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan
dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan
yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun
penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih
ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu
maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang
mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan
yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya
pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman,
belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum
efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar
peraturan keamanan pangan secara tegas.
7. Kelembagaan Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan sebagai melaksanakan fungsinya menuntut
adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang
terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto memberikan peluang besar bagi
daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjunya dalam melaksanakan
koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk
Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan
Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih
dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan
Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota
Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat
perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan
pangan di daerah ditentuan oleh Instansi di Luar Dinas Ketahanan Pangan.
Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan
pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan
ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan
yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan
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lumbung pangan masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan
dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan
pangan dapat tercapai.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Dinas
Ketahanan Pangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran
atau implementasi visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan
sasaran strategis adalah :
Secara

umum

tujuan

pembangunan

ketahanan

pangan

adalah

Terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan
cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan
pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Dan hal ini akan
terlaksana bila 3 (tiga) Sub Sistem Ketahanan Pangan berfungsi, yaitu :
a. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
b. Distribusi pangan yang lancar dan merata, serta
c. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah
kesehatan dengan tidak melupakan keamanan pangan dan kehalalannya.
Untuk mencapai tujuan Terwujudnya ketahanan pangan di daerah yang
ingin dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya
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ketahanan pangan di daerah. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya

ketahanan pangan di daerah yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan
didukung dengan sasaran program adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan cadangan pangan daerah
pemerintah.
2. Meningkatnya kualitas pangan dan gizi serta konsumsi pangan yang
beragam
3. Meningkatnya keamanan pangan segar.
4. Tercapainya dnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
5. Stabilnya harga pangan strategis.
6. Terwujudnya penanganan daerah rawan pangan.
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2018–2023 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 jangka menengah
Kabupaten Jeneponto, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Indramayu secara
keseluruhan.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Kabupaten
Jeneponto beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :
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NO

TUJUAN

(1)
1

(2)
Terwujudnya
Ketahanan
Pangan di
daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018 – 2023
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
INDIKATOR
KESASARAN
TUJUAN/SASARAN
2019
2020
2021
2022
2023
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatnya ketersediaan
Ketersediaan pangan utama
19,50
22,50
23,50
26,50
28
pangan utama (beras)
(Ton Beras)
Persentase ketersediaan pangan
19,50
22,50
23,50
26,50
28
utama (%)
Meningkatnya cadangan
Persentase wilayah/ daerah
10,62
90
90
90
100
pangan untuk
yang tertangani masalah
menanggulangi keadaan
kerawanan pangan (%)
darurat dan kerawanan
pangan/bencana
Meningkatnya konsumsi
Skor Pola Pangan Harapan
84,80
86,90
88,90
90,90
93
pangan yang beragam,
(PPH) tingkat konsumsi (%)
bergizi, seimbang dan aman
Persentase KWT yang
53,38
60,14
62,84
65,54
69,59
mengikuti pelatihan diversifikasi
(penganekaragaman) Pangan
(%)
Tercapainya ketersediaan
Persentase ketersediaan
90
95
95
100
100
informasi pasokan, harga dan informasi pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
akses pangan (%)
Meningkatnya kualitas
Persentase pengawasan mutu
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
keamanan pangan segar
keamanan pangan (%)
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkanbahwa
penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan
kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan
urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten
menurut Undang-Undang no. 23 Tahun 2014, yaitu : 1). Penyelenggaraan pangan
berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan,
3). Penanganan kerawanan pangan dan 4). Keamanan pangan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi
dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan
adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan
menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan
kurun waktu 5 (lima) tahun menfatang sebagai berikut ;
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023
VISI
: “Jeneponto SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)
MISI 5 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah
dan lingkungan hidup secara berekelanjutan dan investasi yang berkeadilan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Meningkatnya
Meningkatnya
Peningkatan ketersediaan,
Ketahanan
ketersediaan
ketersediaan pangan
pengembangan
Pangan di
pangan utama
melalui koordinasi sinergi sumberdaya dan
daerah
(beras)
lintas sektor dalam
infrastruktur pangan
penyediaan pangan
Meningkatnya
Meningkatnya
Pengembangan cadangan
cadangan pangan
pengembangan cadangan
pangan pemerintah
untuk
pangan pemerintah dan
menanggulangi
masyarakat
Pengembangan Lumbung
keadaan darurat
Pangan Masyarakat
dan kerawanan
pangan/bencana
Tertanganinya
Meningkatnya
Peningkatan kemandirian
daerah rawan
pemberdayaan masyarakat dan penanganan
pangan
dalam mengatasi
kerentanan pangan di
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Meningkatnya
konsumsi pangan
yang beragam,
bergizi, seimbang
dan aman

Tercapainya
ketersediaan
informasi pasokan,
harga dan akses
pangan di daerah
Meningkatnya
keamanan pangan
segar

kerawanan pangan melalui
kemandirian pangan di
desa
Penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis
sumberdaya lokal melalui
pemanfaatan pekarangan
dan pengolahan pangan
berbasis sumberdaya lokal

Meningkatkan
ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
Meningkatnya kesadaran
mutu dan keamanan
prosuk pangan kepada
pelaku usaha bidang
pangan serta konsumen

masyarakat
Pengembangan
pemanfaatan pekarangan
dan pengenalan konsumsi
pangan B2SA
Pengembangan industri
pengolahan pangan
berbasis sumberdaya lokal
dan promosi
penganekaragaman
konsumsi pangan
Peningkatan pasokan dan
harga pangan strategis

Pembinaan mutu dan
keamanan pangan
Meningkatkan kualitas
pangan segar melalui uji
laboratorium
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka
langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan
ketahanan pangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto.
Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut
dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan
aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi
sasaran, tujuan, dan misi organisasi.
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto untuk Tahun 2018 – 2023 terdiri dari 10 Program dan 44 Kegiatan,
sebagai berikut :
I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan & Perlengkapan Kantor
6. Pelaksanaan Administrasi Umum
7. Penyediaan

Operasional

Rapat-Rapat

Kantor,

Koordinasi

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/ Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Olahraga
3. Pengadaan Pakaian Batik

IV.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

dan
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V.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan LKjIP SKPD
4. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
5. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

VI.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
2. Penyusunan RKA dan DPA
3. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

VII. Program Pengembangan Data/ Informasi
1. Website Ketahanan Pangan
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
VIII. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Pangan
1.

Peningkatan Pengelola dan Pemanfaatan Pekarangan

2.

Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam
Pengembangan Olahan Pangan Lokal

3.

Lomba Cipta Menu yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)

4.

Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan Pola
Pangan Harapan (PPH)

5.

Gelar Pangan Nusantara dan Hari Pangan Sedunia

6.

Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah

7.

Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan

8.

Pemantauan, Pengawasan dan Peningkatan Mutu dan Keamanan

9.

Sosialisasi dan Pembinaan Keamanan Pangan

10. Promosi Hasil-Hasil Pertanian dan Perkebunan
IX.

Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan
Pangan
1.

Updating Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan
Pangan
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2.

Pendataan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)

3.

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Serta Penyusunan
Neraca Bahan Makanan (NBM)

4.

Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana
Pendukungnya (DAK)

X.

5.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

6.

Sosialisasi dan Inventarisasi Sumber Daya Pangan

Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
1.

Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan
Masyarakat

2.

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis

3.

Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

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 Kabupaten Jeneponto dapat dijabarkan sebagai
berikut :
Tabel 6.1
Formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
1

Ketersediaan
pangan utama

2

Ketersediaan
energi dan
protein
perkapita

3

Pengawasan
mutu dan
keamanan
pangan

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan
utama
per tahun (kg)
x 100 %
Jumlah penduduk
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) :
Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD
100
Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) :
Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD
100
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi
di pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standar
yang berlaku dalam kurun waktu tertentu
x 100 %
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan
pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran
yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
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Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018 - 2023

No

Indikator
Kinerja
Utama (IKU)

1

Tahun Ke Awal
Renstra
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Akhir
Periode
2024

Ketersediaan
pangan utama
(%)

90

90

90

90

90

90

90

2

Ketersediaan
energi
(Kkal/kap/hr)

2.527,14

2.150

2.150

2.150

2.200

2.200

2.200

3

Ketersediaan
protein
(Gr/kap/hr)

44,70

63

63

63

63

63

63

4

Pengawasan
mutu dan
keamanan
pangan (%)

84,62

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

> 80

Kelompok sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto adalah
sebagai berikut :
1. Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin
2. Untuk kestabilan harga bahan pokok
3. Para ibu-ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK
4. Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat
5. Kelompok Lumbung Pangan dan Gapoktan/Poktan
Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kebutuhan
Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 –
2023 sebagaimana tertuang pada tabel 6.3 sebagai berikut :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
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 Kabupaten Jeneponto dalam lima tahun mendatang
sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang (2018 – 2023) sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun tabel 7.1
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto yang Mengacu
pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kondisi
Tahun Ke Kinerja
Kinerja
pada
pada
Indikator
No
Awal
Akhir
Kinerja
2019 2020
2021 2022
2023
Periode
Periode
RPJMD
RPJMD
2018
2024
1 Persentase
46,62
53,38 64,86 76,35 87,84
100
100
KWT yang
mengikuti
pelatihan
diversifikasi
(penganekaraga
man) Pangan
2 Persentase
84,62
> 80
> 80
> 80
> 80
> 80
100
Pengawasan
Mutu
Keamanan
Pangan
3 Skor Pola
82,80
84,80 86,90 88,90 90,90 93,00
93
Pangan
Harapan (PPH)
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4

5

Persentase
wilayah/ daerah
yang tertangani
masalah
kerawanan
pangan
Persentase
Ketersediaan
Cadangan
Pangan Daerah

10,62

10,62

8,85

7,08

5,31

3,54

3,54

0

19,50

50

50

50

50

100
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BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun
2018 – 2023 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto yang dijabarkan tiap
tahunnya melalui Rencana Tahunan.
Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan dan gizi
tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas.
Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus
tertanam kokoh disetiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh
hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi berjalan optimal
maka

dibutuhkan

komitmen

yang

kuat

dari

pemerintah

mulai

tingkat

kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, dan adanya partisipasi masyarakat yang
diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang
menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga
sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi
nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender.
Implementasi Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018 – 2023 diperlukan adanya partisipasi, semangat dan
komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan
kegiatan ini telah direncanakan. Rencana strategis ini akan berhasil guna dan
berdaya guna dilaksanakan apabila mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh
aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dan pihak terkait, baik unsur
pemerintah maupun dari masyarakat tani – nelayan dan pelaku agribisnis lainnya.
Semoga rencana strategis ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,
demi pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto.
Jeneponto,

Mei

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

HARTAWAN, SE
Pangkat : Pembina Tk. i
NIP. 19670208 200212 1 001
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MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-20

Tujuan
1

Sasaran

Kode Rekening

2

Program, Indikator
Kegiatan,
Kinerja
dan Sub Program
Kegiatan (Outcame
4
5

Data
Capaian
Pada
Tahun
6

2019
Target
7

DINAS KETAHANAN PANGAN
Terciptan
ya
integrasi,
sinkronis
asi, dan
sinergi
dan
keterkaita
n dan
konsisten
si antara
perencan
aan,
pengangg
aran,
pelaksana
an, dan
pengawas
an;

Meningkat
nya
ketetapan
waktu
penyusun
an Dok
perencan
aan,
keuangan,
profesion
alismen
sumberda
ya
manusian
dan
capaian
ketersedi
aan
sarana
dan
prasarana
.

2

09

01

PROGRAM
PENUNJA
NG
URUSAN
PEMERINT
AHAN
DAERAH
KABUPAT
EN/ KOTA

Persentas
e
Ketepatan
Waktu
Penyusun
an Dok
Perencan
aan
Persentas
e
ketersedi
aan Lap
capaian
kinerja
dan
keuangan
Yang
disusun
Tepat
Waktu
Persentas
e
kompeten
si dan
profesion
alisme
sumber
daya
aparatur
yang
ditingkatk
an

100%

2020
Pagu

Target
8

Pagu

9

##########
555.210.000

1
-

100%

100%

100%

100%

1.451.307.4
518.491.0
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