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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2021 adalah media pertanggungjawaban Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Jeneponto yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto untuk periode 2021. Dalam 

Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja 
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sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 

2019 - 2021. 

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan 

pangan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Selain itu menurut Undang-

undang tersebut KetahananPangan merupakan tanggungjawab Pemerintah 

bersama masyarakat. Pengertian Pemerintah tentu saja adalah Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sedangkan pengertian 

pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (Tanaman dan 

Hewan) dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang pembentukan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. 

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan 

dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas 

dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021. 

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2021. 

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP ini yaitu dimaksudkan untuk 

memberikan kontribusi dalam mengambil keputusan manajemen sebagai upaya 

peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, 

distribusi atau alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jeneponto. Sedangkan  tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangantahun 2021 adalah : 

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya.  
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2. Memberikan bahan evalausai sebagai masukan untuk peningkatkan 

akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto.  

3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto.  

4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.  

5. Mengatur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, 

sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

dapat dilaksanakan lebih efektiv, efisien dan responsive.  

6. Pemberian penghargaan yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah 

yang berprestasi.  

 

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah 

 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 

Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (OPD), yang mana sebelumnya adalah bernama Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jeneponto. 

Dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan 

pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa struktur organisasi Dinas 

Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto 

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 

perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.  

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan 

peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
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tata kerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati 

Jeneponto Nomor 63 Tahun 2021. 

1. Kedudukan 

1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan 

daerah.  

2) Dinas dimaksud pada point (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah.  

 

2. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 

berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 33 Tahun 2016 adalah : 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

a. Seksi Ketersediaan Pangan 

b. Seksi Sumber Daya Pangan 

c. Seksi Kerawanan Pangan 

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

a. Seksi Distribusi Pangan 

b. Seksi Harga Pangan 

c. Seksi Cadangan Pangan 

5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

a. Seksi Konsumsi Pangan 

b. Seksi Penganekaragaman Pangan 

c. Seksi Keamanan Pangan 

6) Jabatan Fungsional 
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Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 63 Tahun 2021 

adalah: 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

3) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional 

4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional 

5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

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; 

f. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan; 
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g. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

h. poordinasi 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; 

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; 
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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; 

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;  
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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; 

h. memotivasi 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. 
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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; 

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; 
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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; 

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 kegiatanPerencanaan dan Keuangan;  

b. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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c. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan RKA,DPA, LAKIP, 

RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan/atau dokumen perencanaan lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

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; 

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; 
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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: 

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; 
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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 

 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

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;  
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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; 

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 HARGA 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;  

b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi Harga Pangan; 

c. pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan  program dan 

kegiatan dalam lingkup seksi Harga Pangan; 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP ) TAHUN 2021 DINAS KETAHANAN PANGAN           26 | 

 

 

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  

 

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; 
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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 padaseksi 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; 

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 ; 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP ) TAHUN 2021 DINAS KETAHANAN PANGAN           28 | 

 

 

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; 

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;  
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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/programSeksi Konsumsi; 

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 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;  
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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 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; 

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/programSeksi 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; 
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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; 

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 pengembangan pangan lokal;  

q. mengikuti  rapat/  pertemuan/ seminar  dalam   rangka   menerima   

dan 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 penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian 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; 
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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 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. 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. 

 

6.  KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 63 Tahun 2021 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok  melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan  sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 
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1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional 

yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya.  

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang 

tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.  

3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 

tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.  

4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang 

jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari 

Pejabat Pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator 

dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli 

pertama atau pelaksana senior di lingkup unit kerja jabatan pengawas 

yang disetarakan.  

7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau 

pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai 

Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang 

lingkup unit kerja jabatan administrator.  

8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin 

sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan 

tugas.  

9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 

ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.  

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan 

nomenklatur sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 

7.  UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan Kebutuhan 

Organisasi. 

 

4. Aspek Sumber Daya Manusia 
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Untuk mendukung jalannya organisasi, diperlukan personil yangcakap dan 

mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembang oleh organisasi. Sampai 

dengan tahun 2021, jumlah personil/pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jeneponto sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional.Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kategori PNS 

Struktural, Fungsional dan Jenis Kelamin pada Dinas Ketahanan Pangan  

per 31 Desember 2021 

No Uraian 
Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) P % L % 

1 Struktural 12 44,44 6 22,22 18 

2 Fungsional 4 14,82 5 18,52 9 

 Total 16 59,26 11 40,74 27 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, tahun 2021 

 

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, jumlah PNS struktural sebanyak 18 

orang. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan sebanyak 12 orang (44,44 %) dan 

laki-laki 6 orang (22,22 %). Sedangkan jumlah PNS Fungsional sebanyak 9 

orang. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan sebanyak 4 orang (14,82 %) dan 

laki-laki 5 orang (18,52 %). 

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat yang bekerja dilingkungan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan Golongan, PNS 

Struktural dan Fungsional disajikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut : 

Tabel 1.2.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional 

berdasarkan Golongan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 

Per 31 Desember 2021 

No Golongan 
Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) P % L % 

1 IV/a 2 7,41 5 18,52 7 25,93 

2 III/d 6 22,22 3 11,11 9 33,33 

3 III/c 2 7,41 - - 2 7,41 

4 III/b 2 7,41 - - 2 7,41 

5 III/a 1 3,70 3 11,11 4 14,81 
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6 II/c 1 3,70 - - 1 3,70 

7 II/b 1 3,70 - - 1 3,70 

8 II/a 1 3,70 - - 1 3,70 

  Total 16 59,26 11 40,74 27 100 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, Tahun2021 

 

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, PNS Struktural sebagian besarberada 

pada golongan III yaitu sebanyak 17 orang, 9 orang gol. III/d  (33,33 %), 2 orang 

gol. III/c (7,41), 2 orang gol. III/b (7,41) dan 4 orang gol. III/a (14,81), menyusul 

Golongan IV sebanyak 7 orang gol. IV/a (25,93 %), , Golongan II sebanyak 3 

Orang, 1 orang gol. II/c (3,70 %), 1 orang gol. II/b (3,70 %) dan 1 orang gol. II/a 

(3,70 %).Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan pada setiap organisasi pemerintahan khususnya pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto.  

Ditinjau darisegi kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur 

yang dimiliki telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto. Jumlah 

PNS Struktural berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan tingkat umur 

disajikan pada tabel 1.3 dan 1.4, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional 

berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto Per 31 Desember Tahun 2021 

No Golongan 
Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) P % L % 

1 S2 2 7,41 4 14,81 6 22,22 

2 S1 10 37,04 7 25,93 17 62,97 

3 SLTA 4 14,81 - - 4 14,81 

 Total 16 59,26 11 40,74 27 100 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 1.3, PNS Struktural didominasi oleh Tingkat Pendidikan 

S1 sebanyak 17 orang (62,97 %) menyusul S2 sebanyak 6 orang (22,22 %) dan 

SLTA sebanyak 4 orang (14,81 %).  
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Untuk PNS Struktural dan kelompok umurdengan kisaran umur > 50 tahun 

yang paling banyak yaitu sebanyak 9 orang (33,34 %) dan kisaran umur 31-40 

tahun sebanyak 9 orang (33,34 %), menyusul kisaran umur 41 – 50 tahun  

sebanyak 8 orang (29,62 %) dan kisaran umur< 30 tahun sebanyak 1 orang (3,70 

%). Dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional 

berdasarkan Tingkat Umur (Thn) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto Per 31 Desember Tahun 2021 

No Umur 
Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) P % L % 

1 < 30  1 3,70 - - 1 3,70 

2 31 – 40 7 25,93 2 7,41 9 33,34 

3 41 – 50 4 14,81 4 14,81 8 29,62 

4 > 51 4 14,81 5 18,52 9 33,34 

 Total 16 59,26 11 40,74 27 100 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2021 

 

Dilihat dari sebaran umur untuk PNS Struktural dan Fungsional pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, terlihat bahwa rata-rata berada pada 

tingkat umur yang cukup produktif sehingga dapat mendukung fungsi dan 

peran dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Selain personil, hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah 

adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan organisasi. Adapun 

sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto diantaranya adalah : gedung, kendaraan roda empat, kendaraan roda 

dua dan mobiler. Adapun rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 1.5 dibawah : 

Tabel 1.5 Jumlah Barang Inventaris (Aset) pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jenepontoper 31 Desember Tahun 2021 

No Nama/ Jenis Barang 
Asal cara 

Perolehan 

Tahun 

Penga 

Satua

n 
Ket 
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Barang daan 

A TANAH     

1 Tanah Rumah Dinas APBD 1983 0,04 M2  

2 Tanah Green House DAK 2006 0,03 M2  

B KENDARAAN DINAS     

1 Mobil - 2021 1 Unit  

2 Sepeda motor APBN 2003 2 Unit  

3 Sepeda motor DAK  2006 1 Unit  

4 Sepeda motor PSDM Deptan 2007 1 Unit  

5 Sepeda motor - 2013 27 Unit  

6 Sepeda motor - 2014 28 Unit  

7 Sepeda motor - 2015 4 Unit  

8 Sepeda motor APBD 2016 7 Unit  

C MESIN DAN PERALATAN     

1 Lemari perpustakaan - 2006 1 Unit  

2 Laptop - 2009 1 Unit  

3 Laptop - 2012 2 Unit  

4 Overhead projector - 2013 7 Unit  

5 Megaphone - 2013 12 Unit  

6 Microphone - 2013 2 Unit  

7 Sound system - 2013 6 Unit  

8 Horden - 2013 1 Unit  

9 Laptop - 2014 3 Unit  

10 LCD Projektor/Infocus - 2014 5 Unit  

11 Air conditioner (AC) 2 PK - 2014 6 Unit  

12 Air conditioner (AC) 1 PK - 2014 6 Unit  

13 Meja rapat untuk baruga - 2014 1 Unit  

14 Kursi rapat - 2014 175 Unit  

15 Kursi rapat baruga - 2014 6 Unit  

16 Kursi rapat pimpinan - 2014 4 Unit  

17 Filling cabinet - 2014 24 Unit  

18 Lemari arsip - 2014 5 Unit  

19 Brangkas - 2014 1 Unit  

20 Kursi rapat - 2014 35 Unit  

21 Sofa pimpinan dan sofa tamu - 2014 2 Unit  

22 Tabung gas - 2014 1 Unit  

23 Kompor gas - 2014 1 Unit  

24 Lemari makan - 2014 1 Unit  

25 Bosara - 2014 2 Lsn  

26 Horden - 2014 1 Paket  

27 Laptop - 2015 4 Unit  

28 Computer PC - 2015 4 Unit  

29 Kursi rapat - 2015 50 Unit  
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30 Kursi lipat - 2015 60 Unit  

31 Foto Presiden dan Wakil 

Presiden 

- 2015 13 Unit  

32 Wireless - 2015 5 Unit  

33 Laptop - 2016 4 Unit  

34 Printer - 2016 Unit  

35 Komputer PC APBD 2017 1 Unit  

36 Printer APBD 2017 2 Unit  

37 Rice cooker APBD 2017 1 Unit  

38 Dispenser APBD 2017 1 Unit  

39 Mesin absensi APBD 2018 1 Unit  

40 Printer APBD 2019 1 Unit  

41 Komputer PC APBD 2019 1 Unit  

42 Alat Uji Keamanan Pangan 

Segar 

APBD 2019 1 Unit  

D GEDUNG DAN BANGUNAN     

1 Bangunan Gedung Kantor APBD 2008 - Baik 

2 Bangunan Rumah Kaca - 2008 - Baik 

4 Rumah Negara Golongan II - 2008 - Baik 

5 Pagar  DAK 2008 - Baik 

6 Gedung aula ruang 

pertemuan  

DAK 2013 - Baik 

7 Dapur kantor dinas DAK 2013 - Baik 

8 Bangunan gudang lumbung 

pangan masy. 

- 2014 - Baik 

9 Papan himbauan dan promosi 

P2KP 

- 2014 - Baik 

10 Bangunan lumbung pangan 

rumput laut masyarakat 

- 2015 - Baik 

11 Bangunan lumbung pangan 

jagung masyarakat 

- 2015 - Baik 

12 Bangunan lumbung pangan 

jagung masyarakat 

- 2015 - Baik 

13 Bangunan lumbung pangan 

masyarakat 

- 2015 - Baik 

14 Bangunan lumbung pangan 

masyarakat 

- 2015 - Baik 

15 Bangunan lumbung pangan 

masyarakat 

APBD 2017  Baik 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2021 

 

5.  Aspek Keuangan 

Aspek Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto untuk 

Tahun Anggaran 2021 memperoleh pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
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(APBD Kabupaten) sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 5.749.754.871,-; terdiri 

dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.245.654.871,-, Belanja Barang dan Jasa 

sebesar Rp. 3.494.200.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 9.900.000,-. Setelah 

perubahan ABPD bertambah menjadi sebesar Rp. 5.762.621.131,- Belanja 

Pegawai sebesar Rp. 2.358.521.151,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar                        

Rp. 3.375.899.980,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 28.200.000,-yang didukung 

oleh 5 Program,12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Alokasi Belanja Langsung tiap 

program disajikan pada tabel 1.6 dibawah ini. 

Tabel 1.6. Alokasi Belanja Langsung Berdasarkan Program, Kegiatan dan                   

Sub Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto                              

Tahun Anggaran2021 

No Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah (Rp) 

I. 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 
2.728.396.131 

1. 
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
74.773.300 

  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.057.900 

  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 7.750.000 

  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 7.750.000 

  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD 9.155.000 

  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA  - SKPD 8.650.000 

  6. 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 
10.000.000 

  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.400 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.393.983.001 

  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.358.521.151 

  2. 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 
18.500.000 

  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 

  4. 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 
6.961.850 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000 

  1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.000.000 

  2. 
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 

SKPD 
3.000.000 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.220.000 

  1. 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
3.500.000 

  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.200.000 
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  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.100.000 

  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000 

  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.300.000 

  6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.520.000 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.820.730 

  1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 11.990.730 

  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.830.000 

  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 

6. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 
43.599.100 

  1. 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
38.630.000 

  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.969.100 

II. 
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 
2.001.910.000 

1. 
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 

Pangan Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota 
2.001.910.000 

  1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2.001.910.000 

III. 
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 

PANGAN MASYARAKAT 
990.315.000 

1. 

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 

sesuai denganKebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka 

Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan 

101.400.000 

  1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 23.030.000 

  2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 42.341.000 

  3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 17.924.000 

  4. 
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan 

Toko Tani Indonesia 
18.105.000 

2. 
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota  
293.715.000 

  1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 43.715.000 

  2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 250.000.000 

3. 
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 
595.200.000 

  1. 
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita 

per Tahun 
35.200.000 

  2. 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 
560.000.000 

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 20.720.000 

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.720.000 

  1. 
Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan 
20.720.000 

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 21.280.000 

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 21.280.000 
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Kabupaten/Kota 

  1. 
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.780.000 

  2. 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 
18.500.000 

TOTAL ANGGARAN 2021 5.762.621.131 

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, Tahun 2021 

 

 

1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah  

 

1. Aspek Strategis Perangkat Daerah 

 

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 : 

a. 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 
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lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas 

lahan yang ada. Olehkarena 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. 

b. Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman 

dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai 

tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, 

penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah 

maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. 

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah 

ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun 

mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. 

c. 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 
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rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya 

diterima oleh petani berkurang. 

d. 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. 

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. 

e. Penanganan Kerawanan Pangan/Cadangan Pangan Daerah 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 

penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut 
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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 menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, 

distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh 

panganyang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, 

dan terjangkau oleh daya beli mereka. 

f. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar 
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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. 

g. 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 

ditentukan 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 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP ) TAHUN 2021 DINAS KETAHANAN PANGAN           46 | 

 

 

ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan 

optimal, seperti kelembagaan 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. 

2. Pemasalahan Utama (Strategic Issued)Yang DihadapiPerangkat Daerah 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten 

Jeneponto yang berkaitan dengan pelayanan di bidang ketahanan pangan 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1) Penanganan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non 

pertanian. 

2) Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi yang 

memudahkan akses distribusi produksi pangan menyebabkan biaya 

distribusi pangan menjadi tinggi.  

3) Belum adanya gedung cadangan pangan pemerintah daerah sebagai 

penyangga pangan jika terjadi krisis pangan  

4) 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; 

5) Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat 

desa miskin belum maksimal; 

6) Belum tercapainya skor konsumsi, ketersediaan, mutu, keragaman 

pangan dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan 

(PPh) Ideal.  

7) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya 

mengkonsumsi pangan yang baik dan benar sebagaimana anjuran B2SA; 
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8) Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani 

bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan 

penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan; 

9) Rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang 

aman dan bebas bahan kimia; 

10) Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah 

koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. 

11) Masih ada daerah rawan pangan yang belum tertangani dan lumbung 

pangan yang belum berfungsi optimal. 

12) Masih kurangnya sosialisasi dan pemantauan tentang keamanan dan 

mutu pangan; 

13) Belum terbentuknya tim jejaring pangan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jeneponto. 

14) Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat 

musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan 

nasional.  

15) Kurangnya data ekspor impor (keluar masuk) pangan antar wilayah 

maupun antar pulau sehingga sangat menghambat dalam penyusunan 

Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan 

Wilayah.  

 

 

 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2021 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan 

pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja 

sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah 

yang telah ada baik itu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
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Kutai Barat tahun 2019 - 2023, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas 

APBD tahun 2021, serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun2021 menjadi bahan 

perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya. 

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2021 lebih 

banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, 

sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak 

diungkapkan. 

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; tugas pokok dan 

fungsi serta sistematika penulisan. 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Menjelaskan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto untuk 

periode 2019 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2021. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjelaskan Rekomendasi dan tindak lanjut hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 

tahun lalu dan analisis pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Jeneponto dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2021 dan penyajian dari 

hasil pengukuran Kinerja Tahun 2021 serta Realisasi Anggaran Tahun 2021. 

BAB IV PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Capaian Kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ini dan menguraikan 

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. 

LAMPIRAN – LAMPIRAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II.   PERENCANAAN  KINERJA 

 

 

2.1. Rencana Strategis  
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Perencanaan yang dimaksud didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah perencanaan startegis yang merupakan suatu proses awal dari 

rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan 

keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai 

lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan 

kelemahan) serta lingkungan ekternal (peluang dan tantangan). Perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah 

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global 

serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, 

perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan 

langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap 

berada dalam tantanan sistem manajemen nasional.Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan 

strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam 

tantanan sistem manajemen nasional. 

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan 

penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dan kendala yang ada atau yang 
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mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi 

Pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan 

program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 

2.1.1 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan 

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Dinas 

KetahananPangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran 

atau implementasi visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto dalam 

jangkawaktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.  

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 2019–2023 adalah : 

“JENEPONTO SMART 2023” (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) 

 Dalam rumusan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai 

pokok-pokok 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 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). 
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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 2019-2023. 

3. Berdaya saing 

Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang 

ingin diwujudkan pada akhir periode kepemimpinan 2019-2023 dengan cara 

meningkatkan perekonomian untuk mencapai peningkatan kualitas hidup 

masyarakat (sejahtera) pada taraf yang baik dan berkelanjutan melalui 

pemetaansecara 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 2019-2023 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,  Meningkatnyaakses 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 2019–2023 dengan 

meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan 

khususnya agama islam serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN 

baik secara formal maupun secara informal. Hal ini ditandai dengan, antara 
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lain: Meningkatnya prestasi-prestasi masyarakat dan ASN dalam bidang 

keagamaan, Meningkatnya syiar-syiar keagamaan dan toleransi beragama,  

Terciptanyabirokrasi yang beradab dan Meningkatnya ketentraman hidup 

masyarakat. 

6. Berkelanjutan 

Dapat dimaknai sebagai kondisi dan tatanan pembangunan yang 

ingindiwujudkan pada akhir periode kepemimpinan dengan dua pendekatan, 

yaitu : Melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai pada 

periode sebelumnya, ditandai dengan, antara lain: Adanya kesinambungan 

pembangunan dari periode sebelumnya,  Meningkatnya outcome 

pembangunan dari periode sebelumnya. Dan menerapkan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan 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 daerahdan arah pembangunan. Misi mencerminkan upaya-upaya 

menjalankan fungsi danperan daerah. 

Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang 

ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang terkait 

denganpenataan 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 Bupatidalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidangketahanan 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 pengelolaan UPTD 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

danfungsinya. 

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas 

Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah,namun secara khusus tugas dan fungsi yang 

menyertainya berkontribusi langsung dalammendukung 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 rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan 
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pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang 

berkeadilan. 

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2019–2023 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 

Jeneponto secara keseluruhan. 

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 lanacar dan merata, serta 

c. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dankaidah 

kesehatan dengan tidak melupakan keamanan pangan dankehalalannya. 

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya ketahanan pangan di daerah yang 

ingindicapai dengan menetapkan sasaran strategis 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, hargadan akses pangan. 

5. Stabilnya harga pangan strategis. 

6. Terwujudnya penanganan daerah rawan pangan. 
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Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Kabupaten 

Jeneponto beserta indiKator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 .Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

1 Terwujudnya 

Ketahanan 

Pangan di 

daerah 

Meningkatnya cadangan 

pangan untuk 

menanggulangi keadaan 

darurat dan kerawanan 

pangan/bencana 

 

Jumlah tonase cadangan 

pangan pemerintah dan 

masyarakat (Ton) 

Meningkatnya ketersediaan 

pangan masyarakat 

 

Ketersediaan Energi dan 

Protein Perkapita (Persen) 

Meningkatnya konsumsi 

pangan yang beragam, 

bergizi, seimbang dan aman 

Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) tingkat 

konsumsi (%) 

 

Persentase pengawasan 

mutu keamanan pangan 

(%) 

 

 

2.1.2  Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan Dinas KetahananPangan Kabupaten Jeneponto, dalam 

rangka menjaga kesinambungan pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan, terutama pada system administrasi 

2. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana  

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Ketahanan Pangan  

4. Meningkatkan Kualiatas disiplin pada Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

5. Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan Administrasi, 

Pelaporan, dan keuangan 

6. Peningkatan ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur 

pangan 

7. Pengembangan cadangan pangan pemerintah 
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8. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 

9. Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di 

masyarakat 

10. Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi 

pangan B2SA 

11. Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal 

dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan 

12. Peningkatan pasokan dan harga pangan strategis 

13. Pembinaan mutu dan keamanan pangan 

14. Meningkatkan kualitas pangan segar melalui uji laboratorium 

2.2.  Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada 

dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji 

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan 

khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 

amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai 

dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau 

penghargaan dan sanksi. 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepadapimpinan instansi yang 

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 
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terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatantahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikiantarget kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberiamanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

Aparatur. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima 

amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja 

dengan Bupati Jeneponto untuk mewujudkan targetkinerja tahunan dalam rangka 

mencapai target kinerja jangkamenengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. 

Perjanjian Kerja serta Program Utama/teknis yang langsung mendukung 

sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah : 
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Tabel 2.2 . Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2021 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Kunci 

(IKU) 
Target 

1. Meningkatnya cadangan pangan 

untuk menanggulangi keadaan 

darurat dan kerawanan pangan/ 

bencana 

1. Jumlah tonase cadangan 

pangan pemerintah dan 

masyarakat 

23,5 Ton 

2. Meningkatnya ketersediaan 

pangan masyarakat 

2. Tingkat Ketersediaan 

Energi  

2.132 Kkal/ 

kapita/ hari 

3. Tingkat Ketersediaan  

Protein  

61  Gram/ 

kapita/ hari 

3. Meningkatnya konsumsi pangan 

yang beragam, bergizi, seimbang 

dan aman 

4. Pengawasan dan 

Pembinaan Keamanan 

Pangan 

90 Persen 

5. Pola Pangan Harapan 

(PPH) 

86,90 

 

 

 

No Program Anggaran Sumber 

I. 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 
2.728.396.131 DAU 

II. 

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN PANGAN 

2.001.910.000 DAK 

III. 

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 

990.315.000 DAU / DAKNF 

IV. 
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 

PANGAN 
20.720.000 DAU 

V. 
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 

PANGAN 
21.280.000 DAU 

  JUMLAH 5.762.621.131   
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BAB III.  AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 

 

Dalam hal ini, Laporan Kinerja pemerintah merupakan bentuk realisasi kinerja 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercakan kepada setiap instansi 

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pegukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasila nalisis terhadap pengukuran kinerja 

(Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah). 

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode 

pembanding capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara 

rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. 

Selanjutnya akan diadakan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja 

yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan mendatang. Metode ini 

bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang 

sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto sesuai 

dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara 

target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi 

capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ 

kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ 

kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan 

gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. 

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target 
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kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan 

dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, dengan melakukan pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKUTahun Anggaran 2021 

No Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Capaian Kinerja Rata-Rata 

 Tahun 2021 
Kategori 

Capaian 

Kinerja Satuan Target 
Reali 

sasi 

Capaian 

 (%) 

1. Meningkatnya 

cadangan pangan 

untuk 

menanggulangi 

keadaan darurat 

dan kerawanan 

pangan/ bencana 

1. Jumlah tonase 

cadangan 

pangan 

pemerintah dan 

masyarakat 

Ton 23,5 23 97,87 

 

Baik 

2. Meningkatnya 

ketersediaan 

pangan 

masyarakat 

2. Tingkat 

Ketersediaan 

Energi  

Kkal/ 

kapita/ 

hari 

2.132 2.150 100,84 Baik 

sekali 

3. Tingkat 

Ketersediaan  

Protein  

Gram/ 

kapita/ 

hari 

61 61 100,00 Baik 

3. Meningkatnya 

konsumsi pangan 

yang beragam, 

bergizi, seimbang 

dan aman 

4. Pengawasan 

dan Pembinaan 

Keamanan 

Pangan 

Per 

sen 

90 100 111,11 Baik 

sekali 

5. Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

Skor 88,90 88,30 101,61 Baik 

sekali 

 

Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021  

IKU dapat dilihat di grafik dibawah ini. 
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pemerintah dan masyarakat
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Tingkat Ketersediaan Energi
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Analisis Capaian Kinerja berdasarkan tabel dan grafik pengukuran di atas 

dengan 3 sasaran strategis adalah sebagai berikut :  

 

 

 

Pengukuran Kinerja pada sasaran Meningkatnya cadangan pangan untuk 

menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana di 

Kabupaten Jeneponto dengan indikator Jumlah Tonase Cadangan Pangan 

Pemerintah Dan Masyarakat target 23,50 Ton diperoleh realisasi sebesar 23 Ton 

dengan capaian kinerja mencapai 97,87 (baik). Pengukuran Jumlah tonase 

cadangan pangan pemerintah dan masyarakat merupakan instrumen yang 

menunjukkan ketersediaan cadangan pangan berupa beras yang ideal di suatu 

wilayah termasuk Kabupaten Jeneponto. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah 

anggaran yang tersedia. 

 

 

Pengukuran Kinerja pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan 

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto terdapat 2 indikator yaitu : 

1) Tingkat Ketersediaan Energi dengan target 2.150 kkal/kapita/hari diperoleh 

realisasi sebesar 2.132kkal/kapita/hari dengan capaian kinerja mencapai 

100,84 % (baik), 

2) Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 61gram/kapita/hari diperoleh 

realisasi sebesar 61 gram/kapita/hari dengan capaian kinerja 100 % (baik).  

Pengukuran Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita merupakan 

instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah 

termasuk Kabupaten Jeneponto. Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein 

merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola 

ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang 

tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan 

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat 

Sasaran 1 : Meningkatnya Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi 

 Keadaan darurat dan kerawanan pangan bencana 

Darurat Dan Kerawanan Pangan/ Bencana 
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kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-

padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, 

kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain. Situasi 

ketersediaan energi di Kabupaten Jeneponto sudah hampir mendekati standar 

yang dianjurkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 

sebesar 2.400 kkal/kap/hari yaitu 2.285 kkal/kap/hari. Sedangkan untuk 

ketersediaan protein masih jauh di bawah standar yang dianjurkan oleh 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012  sebesar 63 

gram/kap/hari hanya diperoleh yaitu 61 gram/kap/hari.  

 

 

 

Pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan 2 indikator 

yaitu  1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi terealisasi sebesar 88,30 dari 

target 88,90 dengan capaian 101,61 % (sangat baik). Pencapaian dari sasaran 

tersebut berdasarkan pola konsumsi pangan merupakan gambaran pola penduduk 

suatu wilayah dalam mengkonsumsi jenis-jenis pangan pada kelompok sumber 

pangan tertentu. Secara detail pola konsumsi pangan dijabarkan menjadi pola 

konsumsi (1) kelompok pangan padi-padian (2) kelompok pangan umbi-umbian 

(3) kelompok pangan hewani (4) kelompok pangan minyak dan lemak (5) 

kelompok pangan buah/biji berminyak (6) kelompok pangan kacang-kacangan (7) 

kelompok pangan gula (8) kelompok pangan buah dan sayur (9) kelompok pangan 

lainnya. Indikator 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan 

target 90 % diperoleh realisasi 100 %, dengan capaian kinerja sebesar 111,11 % 

(Sangat baik) atau realisasi melebihi target.  

Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Sasaran masing-masing Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dengan rincian analisis capaian masing-

masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Terbangunnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dinamis Dan 

Transparan 

Sasaran 3 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi,  

                       Seimbang dan Aman 
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Indikator capaian sasaran Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan 

daerah yang dinamis dan transparan didukung oleh 12 (tujuh belas) indikator 

kinerja kegiatan, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100 %. Rincian 

pencapaian indikator-indikator berikut sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

1 
Jumlah Dokumen Renja dan Renja 

Perubahan 
Dok. 1 1 100 

2 Jumlah Dokumen Revisi Renstra Dok. 1 1 100 

3 
Jumlah Dokumen RKA Pokok Tahun 

2022 
Dok. 1 1 100 

4 
Jumlah Dokumen Perubahan RKA 

Tahun 2021 
Dok. 1 1 100 

5 
Jumlah Dokumen DPA Pokok Tahun 

2022 
Dok. 1 1 100 

6 
Jumlah Dokumen Perubahan DPA 

Tahun 2021 
Dok. 1 1 100 

7 Jumlah Dokumen LKjIP Tahun 2020 Dok. 1 1 100 

8 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dok. 2 2 100 

9 
Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan 

ASN yang dibayarkan 
Bulan 12 12 100 

10 
Jumlah Bulan Pengelola Keuangan 

yang Dibayarkan Tunjangannya 
Bulan 12 12 100 

11 
Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
Dok. 1 1 100 

12 
Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan Semesteran 
Dok. 1 1 100 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

2. Tercapainya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dan Kualitas Sarana 

Prasarana Perkantoran 

Indikator capaian sasaran Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur 

dan kualitas sarana prasarana perkantoran didukung oleh 15 (Lima Belas) 

indikator kinerja kegiatan, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100 %.. 

Rincian pencapaian indikator-indikator berikut sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

1 
Jumlah Dokumen Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 
Laporan 1 1 100,00 

2 
Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan 

Laporan Barang Milik Daerah 
Laporan 1 1 100,00 

3 
Jumlah Jenis Alat Listrik yang 

Diadakan 
Jenis 6 6 100,00 

4 
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin 

yang Diadakan 
Jenis 3 3 100,00 

5 
Jumlah Jenis Alat/Bahan Cetak yang 

Diadakan 
Jenis 4 4 100,00 

6 
Jumlah Bulan Langganan Surat 

Kabar/Majalah 
Bulan 12 12 100,00 

7 Jumlah Koordinasi Dalam Daerah Kali 76 76 100,00 

8 Jumlah Koordinasi Luar Daerah Tahun 1 1 100,00 

9 
Jumlah Nasi Dos dalam Acara Rapat 

Rutin 
Dos 385 385 100,00 

10 
Jumlah Jenis Alat/Bahan Keperluan 

Kantor yang Diadakan 
Jenis 19 19 100,00 

11 
Jumlah Bulan Listrik dan Air yang 

Dibayarkan 
Bulan 12 12 100,00 

12 

Jumlah Jenis Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Diperbaiki 

Jenis 1 1 100,00 

13 
Jumlah Staf dan Tenaga Administrasi 

yang Diberi Honorarium 
Orang 5 5 100,00 

14 
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 

yang Dipelihara 
Unit 1 1 100,00 

15 
Luas Bangunan Kantor yang 

Direhabilitasi/Diperbaiki 
M2 300 300 100,00 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

3. Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan 

Indikator capaian sasaran Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya 

Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan didukung oleh 3 (Tiga) 

indikator kinerja kegiatan, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100 %. 

Rincian pencapaian indikator-indikator berikut sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

1. 
Jumlah Lumbung Pangan dan Rumah 

RMU yang Dibangun 
Unit 4 4 100,00 

2. Jumlah Lantai Jemur yang Dibangun Unit 4 4 100,00 

3. 
Jumlah Rice Milling Unit (RMU) yang 

Dibangun 
Unit 4 4 100,00 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

4. Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Indikator capaian sasaran Tercapainya Peningkatan Diversifikasi Dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat didukung oleh 9 (Sembilan) indikator kinerja 

kegiatan, rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100 %. Rincian 

pencapaian indikator-indikator berikut sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

1. 
Jumlah Dokumen Penyusunan 

Neraca Bahan Makanan (NBM) 
Dokumen 1 1 100,00 

2. 

Jumlah Kelompok yang 

Mendapatkan Pembinaan dalam 

Pemanfaatan Pekarangan 

Kelompok 2 2 100,00 

3. 

Jumlah Pasar Kecamatan yang 

Menjadi Sampel Pemantauan Harga 

Pangan Strategis 

Kecamatan 6 6 100,00 

4. 
Jumlah Gapoktan yang 

Mendapatkan Pembinaan 
Kelompok 3 3 100,00 

5. 
Bertambahnya Jumlah Cadangan 

Pangan Pemerintah dan Masyarakat 
Ton 6 6 100,00 

6. 
Bertambahnya Jumlah Cadangan 

Pangan Pemerintah dan Masyarakat 
Ton 17 17 100,00 

7. 
Jumlah Dokumen Analisis Peta 

Ketahanan dan Kerentanan Pangan 
Dokumen 1 1 100,00 

8. Skor Pola Pangan Harapan Persen 88,9 90 101,24 

9. 

Jumlah Kelompok yang 

Mendapatkan Pembinaan dalam 

Pemanfaatan Pekarangan 

Kelompok 8 8 100,00 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 
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5. Tercapainya Pengawasan Keamanan Pangan 

Indikator capaian sasaran Tercapainya Pengawasan Keamanan Pangan 

didukung oleh 3 (Tiga) indikator kinerja kegiatan, rata-rata realisasi capaian 

kinerja mencapai 96,67 %. Rincian pencapaian indikator-indikator berikut 

sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja  

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kali 2 2 100 

2. 
Jumlah Peserta Sosialisasi 

Keamanan Pangan 
Orang 50 50 100 

3. 
Jumlah Jenis Sampel Pangan Segar 

Asal Tumbuhan (PSAT) yang Diuji 
Jenis 10 9 90 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2021 

Jika dilihat capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2021 capaian kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dari Sasaran Meningkatnya 

Cadangan Pangan Untuk Menanggulangi Keadaan Darurat dan Kerawanan 

Pangan/ Bencana pada Indikator Jumlah Tonase Cadangan Pangan Pemerintah 

dan Masyarakat pada tahun 2019telah terealisasi 18,54 Ton, yang mana terjadi 

penurunan sebesar 3,47 Ton pada Tahun 2021 realisasi 15,07 Ton.  

Pada capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2021 capaian kinerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dari Sasaran Meningkatnya 

Ketersediaan Pangan Masyarakat pada Indikator Tingkat Ketersediaan Energi 

mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 16,58 % dari 114,25 % pada 

tahun 2019 menjadi  97,67 % pada tahun 2021.  Demikian halnya pada indikator 

Tingkat Ketersediaan Protein mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 

8,9 % dari 84,75 % pada tahun 2019  menjadi 93,65% pada tahun 2021. 

Pada sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman dengan indikator Pengawasan dan Pembinaan 

Keamanan Pangan juga mengalami penurunan sebesar 3,98% dengan capaian 
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kinerja (tahun 2019 = 115,09%, dan tahun 2020 = 111,11%). berbeda dengan 

indikator Pola Pangan Harapan (PPH) yang mengalami peningkatan sebesar 

1,44 % dengan capaian kinerja  Tahun 2019 = 99,29 %, dan Tahun 2020 = 

100,75 %) Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada 

tahun terakhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto. 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKUTahun Anggaran 2019 dan 2020 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2019 dan 2021 

Indikator Kinerja 

Kunci (IKU) 
Satuan 

Tahun 2019 Tahun 2021 

Target Realisasi 
Capaan 

(%) 
Target Realisasi 

Capaan 

(%) 

1. Jumlah tonase 

cadangan 

pangan 

pemerintah dan 

masyarakat 

Ton 19,5 18,54 95,08 22,5 15,07 66,98 

2. Tingkat 

Ketersediaan 

Energi 

kkal/ 

kapita

/ hari 

2.000 2.285 114,25 2.150 2.100 97,67 

3. Tingkat 

Ketersediaan 

Protein 

gram/ 

kapita

/ hari 

57 48,31 84,75 63 59 93,65 

4. Pengawasan 

dan Pembinaan 

Keamanan 

Pangan 

Persen 86,89 100 115,09 90 100 111,11 

5. Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

Skor 84,80 84,2 99,29 86,90 87,55 100,75 

Sumber data : Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021dengan Target Jangka Menengah 

Perangkat Daerah dalam RENSTRA. 

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021 dengan                      

Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 
Satuan 

Tahun 2021 
Target Akhir 

RPJMD (Renstra) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Capaian 

(%) 

1. Jumlah tonase 

cadangan pangan 

pemerintah dan 

masyarakat 

Ton 23,5 23 97,87 120 12,56 

2. Tingkat Ketersediaan 

Energi 

kkal/ kapita/ 

hari 

2.132 2.150 100,84 2.400 87,50 
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3. Tingkat Ketersediaan 

Protein 

gram/ 

kapita/ 

hari 

61 61 100 63 93,65 

4. Pengawasan dan 

Pembinaan 

Keamanan Pangan 

Persen 90 100 111,11 100 100,00 

5. Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

Skor 88,90 88,30 101,61 90 97,28 

Sumber data : Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 

Dari Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi jumlah tonase cadangan 

pangan pemerintah dan masyarakat Tahun 2021dari target akhir RPJMD dalam 

RENSTRA sebesar 12,56 %, Realisasi tingkat ketersediaan energi Tahun 2021 dari 

target akhir RPJMD dalam RENSTRA sebesar 87,50 %, Realisasi tingkat 

ketersediaan protein Tahun 2021 dari target akhir RPJMD dalam RENSTRA 

sebesar 93,65 %, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2021 

dari target akhir RPJMD dalam RENSTRA sebesar 100 %, dan Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH)Tahun 2021 dari target akhir RPJMD dalam RENSTRA sebesar 

97,28 %. 

3.1.4.  Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan 

Kinerja serta Alternative Solusi 

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan 

Pangan yaitu : 

1. Indikator Jumlah Tonase Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 

Keberhasilan pencapaian indikator Jumlah Tonase Cadangan Pangan 

Pemerintah dan Masyarakat pada tahun 2021 Sudah kategori Sangat Baik. 

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain : 

a. Tersedianya cadangan pangan daerah dalam bentuk beras yang menjadi 

stok persediaan di gudang bulog. 

b. Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food Security 

and Vulnerability Atlas) yang digunakan untuk menghitung jumlah 

kebutuhan beras yang dibutuhkan untuk penanganan daerah rentang dan 

rawan pangan. 
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Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan 

terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala 

dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif 

solusi yang telah dilakukan antara lain :  

a.  Belum optimalnya pengelolaan keberadaan lumbung pangan masyarakat 

di daerah.  

b.  Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung 

peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk 

mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.  

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut 

antara lain :  

a.  Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta 

pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa 

paceklik.  

b.  Melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna mewujudkan cadangan 

pangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

2. Indikator Tingkat Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) dan Protein 

(gram/kapta/hari)  

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Ketersediaan Energi pada tahun 

2021 Sudah kategori Baik dan Sangat Baik. Adapun penyebab keberhasilan 

pencapaian kinerja tersebut antara lain :  

a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk 

panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan 

pangan di daerah.  

b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi 

dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu 

wilayah Kabupaten Jeneponto pada waktu tertentu.  

c.  Telah dilaksanakannya intervensi penanganan kerawanan pangan 

berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (Food 

Security and Vulnerability Atlas).  
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d.  Terlaksananya sinkronisasi program/kegiatan lintas OPD melalui Dewan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto guna mendukung peningkatan 

ketahanan pangan di daerah.  

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan 

terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala 

dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif 

solusi yang telah dilakukan antara lain :  

a.  Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan 

kronis maupun transien.  

b.  Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama 

menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.  

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut 

antara lain :  

a.  Melakukan intervensi daerah rawan pangan dan pencegahan kerawanan 

pangan melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.  

b.  Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan 

informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke 

waktu. 

3. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan serta Pola 

Pangan Harapan (PPH) 

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indikator Pengawasan 

dan Pembinaan Keamanan Pangan serta Pola Pangan Harapan (PPH) antara lain 

:  

a. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait 

diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional, serta sosialisasi 

tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT). 

b. Telah dilakukannya kegiatan Lomba Cipta Menu yang Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemberdayaan dan Peningkatan 

Keterampilan Masyarakat Dalam Pengembangan Olahan Pangan Lokal 

untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan 
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lokal kepada Tim Penggerak PKK, ibu rumah tangga dan kelompok wanita 

tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, 

seimbang dan aman.  

c. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui kegiatan Peningkatan 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola 

pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai 

konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk 

memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan 

Aman (B2SA). 

d. Pengawasan keamanan dan mutu pangan dilaksanakan di beberapa pasar 

yang ada di Kabupaten Jeneponto serta pemberian informasi kepada 

pedagang melalui brosur. 

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan 

terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam 

mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan. Adapun penyebab 

kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :  

a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan 

masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.  

b. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi 

masyarakat belum ideal.  

c. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen 

maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.  

d. Kurangnya inovasi dan peralatan dalam pelaksanaan tugas sehingga 

cenderung menghasilkan kegiatan yang statis dari tahun ke tahun.  

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut 

antara lain :  

a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi 

pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang 

dan aman berbasis sumberdaya lokal).  
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b. Pemberian alat dan mesin untuk mengolah pangan lokal dan 

pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan 

kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).  

c. Dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring 

dan pengujian sampel dengan skala yang lebih besar dan inovasi.  

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara 

periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui 

penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau 

Kegagalan Pencapaian Kinerja 

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto terdapat 4 Program, 6 Kegiatan 

dan 12 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :  

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 

Sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota 

1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri 

dari 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 

denganKebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitasi 

Pasokan dan Harga Pangan 

1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 

2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, untuk melakukan 

pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan mengembangkan pola 

pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai 

konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk 

memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan 
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Aman (B2SA. Tahun 2021 jumlah yang menerima bantuan yang dananya 

bersumber dari DAU terdapat 2 KWT pada 2 desa, daerah ini masuk 

dalam lokus rentang pangan dan stunting. 

3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 

4) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani 

Indonesia 

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota 

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 

2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka Kecukupan Gizi 

1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per 

Tahun. Merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan 

yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dalam jumlah dan 

komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk 

mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan Sosialisasi serta 

dilakukannya demo memasak dengan berbagai menu pangan lokal 

guna untuk lebih meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi 

pangan agar lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga 

meningkatnya Skor PPH yang telah ditentukan dengan kelompok 

sasaran Kelompok Wanita Tani dan Ibu – Ibu Tim Penggerak PKK di 11 

(sebelas) Kecamatan.  

2) Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan Dengan Pendekatan Pola 

Pangan Harapan (PPH), dilaksanakan untuk mengetahui besarnya 

konsumsi masyarakat (tingkat konsumsi masyarakat). Oleh karena itu, 

analisis perkembangan konsumsi pangan sangat penting dalam 

pembangunan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan 

bergizi berimbang, baik pada tingkat wilayah rumah tangga dan 

individu. Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, 

perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya 
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konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang 

melalui : 1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) 

melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT dan 

Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu B2SA, serta 

penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Upaya 

penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi 

serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) 

Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan 

hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh 

seluruh anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang 

cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH. 

3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, untuk melakukan pemberdayaan 

Kelompok Wanita Tani (KWT) dan mengembangkan pola pikir 

masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai 

konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk 

memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan 

Aman (B2SA). Tahun 2021 jumlah yang menerima bantuan yang 

dananya bersumber dari DAK terdapat 10 KWT pada 8 desa, daerah ini 

masuk dalam lokus rentang pangan dan stunting. 

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub 

Kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

1) Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan 

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub 

Kegiatan yaitu : 

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 
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1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan kebutuhan dasar, yang 

pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan (psat) di Kabupaten. 

Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktik 

praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan 

keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi 

kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat 

meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek 

kualitas pangan, kualitas pangan yang rendah menyebabkan daya saing 

produk menjadi berkurang.  

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Selain 

melakukan pengawasan keamanan pangan segar, Dinas Ketahanan 

Pangan juga melakukan kegiatan pengambilan contoh dan pengujian 

sampel Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT). Pada tahun 2021, diperoleh 

hasil monitoring dan pengujian sampel keamanan PSAT di 2 Pasar 

modern (1 Kecamatan), 3 Pasar tradisional (3 Kecamatan) dan 1 KWT (1 

Desa). 

 

3.2 Serapan Anggaran 

Dalam mengevaluasi analisis keuangan Dinas Ketahanan Pangan 

menggunakan metode menghitung, mengukur nilai capaian kinerja realisasi 

pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diawali dengan pengukuran kinerja kegiatan 

dengan memuat indikator kinerja input, output, dan outcome. Hal ini dilakukan 

mengingat hasilnya sulit untuk diukur dengan benefit dan impact. Sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan yang diukur khusus adalah yang didanai 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam menganalisis kinerja ini 
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diupayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari 

pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan mendekati 

kebenaran. 

Belanja Daerah OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto tahun 

anggaran 2021 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 5.749.754.871,- setelah 

perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 5.762.621.131,-, terealisasi per tanggal 

31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.665.955.002,- atau persentase realisasi keuangan 

sebesar 98,32 %. Secara umum seluruh program dan kegiatan selama tahun 2021 

telah dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran sudah sangat baik. Rincian 

Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 sebagai  

berikut : 

1. Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 2.245.654.871,-, setelah 

perubahan ABPD bertambah menjadi sebesar Rp. 2.358.521.151,-, terealisasi 

sebesar Rp. 2.310.260.183,- atau persentase realisasi mencapai 97,95 %, dan 

sisa anggaran Rp. 48.260.968,- 

2. Belanja Barang dan Jasa sebelum perubahan sebesar Rp. 3.494.200.000,-, 

setelah perubahan ABPD berkurang menjadi sebesar Rp. Rp. 3.375.899.980,-, 

terealisasi sebesar Rp. 3.327.494.819,- atau persentase realisasi mencapai 

98,57 %, dan sisa anggaran Rp. 48.405.161,- 

3. Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rp. 9.900.000,-, setelah 

perubahan ABPD bertambah menjadi sebesar Rp. 28.200.000,-, terealisasi 

sebesar  Rp. 28.200.000,- atau 100 %. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

 

Rincian realisasi keuangan setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada 

tabel 3.7 berikut : 
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Tabel 3.9.  Target, Realisasi, Capaian, dan Sisa Anggaran Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 

No 
Uraian Program/Kegiatan/      

Sub Kegiatan 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Penyerapan 

(%) 

Sisa Dana 

(Rp) 

1 2 3 4 5=(4/3)*100 6=3-4 

I. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.728.396.131 2.676.143.248 98,08 52.252.883 

1. 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

74.773.300 74.773.300 100,00 0 

  1. 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

24.057.900 24.057.900 100,00 0 

  2. 
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA – SKPD 
7.750.000 7.750.000 100,00 0 

  3. 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA – 

SKPD 

7.750.000 7.750.000 100,00 0 

  4. 
Koordinasi dan Penyusunan 

DPA – SKPD 
9.155.000 9.155.000 100,00 0 

  5. 
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA  - SKPD 
8.650.000 8.650.000 100,00 0 

  6. 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

10.000.000 10.000.000 100,00 0 

  7. 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
7.410.400 7.410.400 100,00 0 

2. 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
2.393.983.001 2.345.722.033 97,98 48.260.968 

  1. 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
2.358.521.151 2.310.260.183 97,95 48.260.968 

  2. 

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

18.500.000 18.500.000 100,00 0 

  3. 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun 

10.000.000 10.000.000 100,00 0 

  4. 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

6.961.850 6.961.850 100,00 0 

3. 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah 

6.000.000 6.000.000 100,00 0 

  1. 

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD 

3.000.000 3.000.000 100,00 0 

  2. 
Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 
3.000.000 3.000.000 100,00 0 
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Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

4. 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
154.220.000 153.967.469 99,84 252.531 

  1. 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

3.500.000 3.452.500 98,64 47.500 

  2. 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
28.200.000 28.200.000 100,00 0 

  3. 
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
2.100.000 2.100.000 100,00 0 

  4. 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

3.600.000 3.600.000 100,00 0 

  5. 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

106.300.000 106.094.969 99,81 205.031 

  6. 
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 
10.520.000 10.520.000 100,00 0 

5. 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 
55.820.730 52.081.346 93,30 3.739.384 

  1. 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi Sumber Daya 

Air dan Listrik 

11.990.730 8.251.346 68,81 3.739.384 

  2. 
Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 
1.830.000 1.830.000 100,00 0 

  3. 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
42.000.000 42.000.000 100,00 0 

6. 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

43.599.100 43.599.100 100,00 0 

  1. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

38.630.000 38.630.000 100,00 0 

  2. 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

4.969.100 4.969.100 100,00 0 

II. 

PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA EKONOMI 

UNTUK KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN PANGAN 

2.001.910.000 1.960.945.000 97,95 40.965.000 

1. 

Penyediaan Infrastruktur dan 

Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan Sesuai 

Kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota 

2.001.910.000 1.960.945.000 97,95 40.965.000 

  1. 
Penyediaan Infrastruktur 

Lumbung Pangan 
2.001.910.000 1.960.945.000 97,95 40.965.000 

III. PROGRAM PENINGKATAN 990.315.000 987.841.754 99,75 2.473.246 
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DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 

1. 

Penyediaan dan Penyaluran 

Pangan Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai denganKebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Rangka Stabilitasi Pasokan dan 

Harga Pangan 

101.400.000 100.778.754 99,39 621.246 

  1. 

Penyediaan Informasi 

Harga Pangan dan Neraca 

Bahan Makanan 

23.030.000 22.825.000 99,11 205.000 

  2. 
Penyediaan Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal 
42.341.000 42.341.000 100,00 0 

  3. 
Pemantauan Stok, Pasokan 

dan Harga Pangan 
17.924.000 17.869.000 99,69 55.000 

  4. 

Pengembangan 

Kelembagaan Usaha 

Pangan Masyarakat dan 

Toko Tani Indonesia 

18.105.000 17.743.754 98,00 361.246 

2. 

Pengelolaan dan 

Keseimbangan Cadangan 

Pangan Kabupaten/Kota  

293.715.000 291.983.000 99,41 1.732.000 

  1. 
Penyusunan Rencana 

Kebutuhan Pangan Lokal 
43.715.000 43.585.000 99,70 130.000 

  2. 

Pengadaan Cadangan 

Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

250.000.000 248.398.000 99,36 1.602.000 

3. 

Pelaksanaan Pencapaian 

Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka Kecukupan 

Gizi 

595.200.000 595.080.000 99,98 120.000 

  1. 

Penyusunan dan Penetapan 

Target Konsumsi Pangan 

per Kapita per Tahun 

35.200.000 35.150.000 99,86 50.000 

  2. 

Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Penganekaragaman 

Komsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

560.000.000 559.930.000 99,99 70.000 

IV. 
PROGRAM PENANGANAN 

KERAWANAN PANGAN 
20.720.000 20.150.000 97,25 570.000 

1. 

Penyusunan Peta Kerentanan 

dan Ketahanan Pangan 

Kecamatan 

20.720.000 20.150.000 97,25 570.000 

  1. 

Penyusunan, Pemutahiran 

dan Analisis Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan 

20.720.000 20.150.000 97,25 570.000 

V. 
PROGRAM PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN 
21.280.000 20.960.000 98,50 320.000 

1. 

Pelaksanaan Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar 

Daerah Kabupaten/Kota 

21.280.000 20.960.000 98,50 320.000 
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  1. 

Penguatan Kelembagaan 

Keamanan Pangan Segar 

Daerah Kabupaten/Kota 

2.780.000 2.780.000 100,00 0 

  2. 

Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pengujian Mutu 

dan Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan 

Daerah Kabupaten/Kota 

18.500.000 18.180.000 98,27 320.000 

TOTAL ANGGARAN 2021 5.762.621.131 5.666.040.002 98,32 96.581.129 

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, 2021 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap 

program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, 

dapat dikemukakan bahwa hanya terdapat sedikit permasalahan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut : 

1. Masih belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang 

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring, 

dan evaluasi pembangunan. 

2. Masih belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai 

dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran 

program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas 

program/kegiatan. 

3. Kurangnya sarana dan parasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi 

sehingga menghampat pelaksanaan kegaiatan. 

4. Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terdanai 

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) padahal kegiatan 

tersebut harus tetap dilaksanakan. 

Beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi 

yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada. 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP ) TAHUN 2021 DINAS KETAHANAN PANGAN           82 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV.  PENUTUP 

 

 

4.1. Simpulan Umum 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jeneponto tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja 

(performance result) selama tahun 2021. 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2021, yakni : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan 

yang sebelumnya adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten Jeneponto telah dapat diselenggarakan dengan baik 

melalui pemanfatan sumber daya secara optimal tanpa mengabaikan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokokdan fungsi 

diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. 

3. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagian besar telah 

mencapai target kinerja sesuai yang diharapkan. 
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4. Pengukuran pencapaian sasaran untuk Tahun 2021 yang merupakan periode 

transisi, sebagian besar dilakukan pada tingkat outcome (hasil) dan beberapa 

pada tingkat output (keluaran) secara umum dapat terlaksana dengan baik. 

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Ketahanan Panganselama tahun 2021 

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kegiatan berhasil cukup baik. 

4.2. Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan 

Berbagai inovasi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan 

kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto ke depan antara lain : 
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Lampiran : 
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