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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi Tercapainya Ketahanan Pangan Dalam KetersediaanPangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan bisa

dipahami sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan yang tercemin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (sustainable). 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas 

Ketahanan Pangan untuk menyelesaikan persoalan beberapa wilayah di Kota Batu 

yang mengalami kondisi rawan pangan salah satunya dengan melakukan  

pengembangan diverifikasi pangan. Program ini sebetulnya merupakan terobosan 

dari Kementrian Pertanian dengan melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2009 dan 

Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber daya lokal. Program ini 

dikombinasikan dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang 

mulai dicanangkan sejak tahun 2014.  

Konsep KRPL dikeluarkan dengan harapan masyarakat Kota Batu secara 

mandiri mampu memenuhi kebutuhan panganya. Caranya dengan memanfaatkan 

lahan kosoong disekitar pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman pangan.17 

Penerapan program KDRL ini melalui pendekatan pertanian berkelanjutan 

17 Panduan1Teknis. 2004. 1Percepatan1Penganekaragaman1Konsumsi1Pangan1Tahun12014. 

Hlm1 3 
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(Sustainable Agriculture) dengan mengutamakan sumber daya lokal. Tujuanya 

adalah kelestarian alam tetap terjaga dan juga membantu pemerintah dalam 

menyukseskan program KDRL ini. 

Ketahanan pangan dilahirkan dari konsep Human Security berdasarkan 

atas interpretasi sosial yang menekankan keamanan dan keadilan dalam 

emansipasi hubungan internasional dengan politik domestik. Konsep  Human 

Security mengarah pada kedaulatan individu masyarakat. Konsep ini muncul 

karena adanya ancaman keamanan internasional terhadap kemanusiaan. 

Sebagaimana konsep Human Security masalah ketahanan pangan merupakan 

masalah/isu keamanan internal atau eksternal yang dimana terfokuskan pada 

keamanan. Elemen dari human securityyaitu: 

a. Keamanan ekonomi (ekonomic security), memacu pada pendapatan 

melalui pekerjaan yang menghasilkan basic income yang baik. 

b. Keamanan pangan ( food security) memacu pada aset terhadap kebutuhan 

pangan manusia. 

c. Keamanan kesehatan (health security) memacu terhadap kebebasan 

individu untuk hidup yang sehat baik dari akses dan perawatannya. 

d. Keamanan lingkungan (environmental security) memacu pada integritas 

elemen di lingkungan seperti tanah/air/udara. 

e. Keamanan pribadi (personal security) memacu kebebasan individu 

terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. 

f. Keamanan komunitas  (community security) memacu pertumbuhan derajat 

dari sebuah budaya dan perdamaian setiap golongan. 
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g. Keamanan politik (political security) memacu dalam permasalahan 

pelanggaran hak asasi manusia. 

Faktor dari Human Security sebagai berikut: 

a. Adanya ancaman yang fatal terhadap kelaparan, penyakit dan depresi . 

b. Adanya gangguan terhadap pola hidup yang kurang memuaskan, baik 

dalam rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan yang secara tidak 

langsung muncul sebuah permasalahan. 

1. Pengentasan kerawanan pangan melalui program KRPL 

Selama 2 (dua) tahun ini pemerintah Kota Batu sudah menjalankan 

program KRPL yang diterapkan kepada seluruh kelompok masayrakat di Kota 

Batu. Penerapan program ini bertujuan untuk mememnuhi kebutuhan masayarakat 

mandiri pangan dalam terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga dengan 

memanfaatkan lahan pekarangan rumah sesuai dengan potensi dari setiap daerah.. 

Berikut beberapa hal yang dilakukan dalam pengembangangan program KRPL : 

a. Pengoptimalan Pekarangan Rumah melalui konsep KRPL 

Pengoptimalan pekarangan rumah dengan memberdayakan 

kelompok wanita yang ada di desa tersebut dengan menanam berbagai 

kebutuhan pangan sesuaI dengan sumberdaya lokal yang ada di daerah 

diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara 

mandiri baik dari kebutuhan gizinya. Maka dengan adanya pengoptimalan 

program ini diharapkan masyarakat bisa menghasilkan pangan keluarga 

dari pekarangan rumah masing-masing. 
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Dalam kegiatan pengoptimalan program kawasan rumah pangan 

lestari kelompok wanita didampingi oleh tim pendaping dari P2KP dari 

Dinas Ketahanan Pangan baik dari daerah maupun pusat. Pemberdayaan 

ini bertujuan untuk mengajak masayarakat dalam memenuhi kebutuhan 

pangan keluarga baik dari gizi yang seimbang dan aman dalam konsumsi 

makanan sehari-hari. 

Maka dengan adanya pelaku usaha ini diharapkan bisa mendukung 

program kawasan rumah pangan lestari dengan memberikan bantuan 

dana/CSR atau membantu menumbuhkan ukm yang ada di masyarakat 

sesuai dengan kemitraan dan bina lingkungan sesuai potensi yang ada di 

daerah. bukan hanya dukungan dari pemerintah saja dalam hal ini 

kelembagaan non formal juga bisa menyukseskan diverivikasi pangan 

keluarga. 

b. Kedaulatan Pangan Sebagai Tujuan dari Ketahanan Pangan melalui 

Program KRPL 

Kedaulatan pangan melambangkan hak dari setiap individu, 

masayrakat dan negara untuk menentukan sebuah kebijakan pangan yang 

pengutamakan produk dari sumberdaya lokal yang ada di daerah. 

Masyarakat diajarkan untuk berproduksi dan mendistribusikan hasil dari 

pangan mulai dari lingkup terkecil hingga luas dengan adanya larangan 

praktik dagang seperti dumping. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat 

sendiri sehingga tidak ada campur tangan pihak lain. 
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Krisis pangan merupakan masalah defisit yang klasik, dimana 

pemerintah harus memiliki kebijakan dalam menangani krisis pangan yang 

ada disetiap daerah terutama di Kota Batu. Pemerintah juga harus 

memiliki program unggulan yang bisa mengentasakan krisis pangan. 

Beberapa daerah/ negara yang sudah menerapkan strategi kedaulatan 

pangan diantaranya Kuba, Mali, Mozambik, Venezuela dan Bolivia. Ada 

beberapa kriteria dalam menegakan kedaulatan pangan seperti 

pembaharuan agraria dan akses mendapatkan pangan. 

Tercapainya kedaulatan pangan masyarakakat diharapkan bisa 

menguasai dan mengontrol hasil dari produksi pangan. Maka dari itu 

diharapkan adanya kebijakan yang mendukung sebuah kedaulatan pangan 

supaya masayarakat terutama di bidang pertanian bisa dilakukan secara 

berkelanjutan dan juga bisa mengurangi ketrgantungan pada pihak lain. 

c. Menciptakan Kesejahteraan Masayarakat, Keluarga dan Perseorangan 

dalam Ketahanan Pangan 

Menciptakan ketahanan pangan/kemandirian pangan untuk 

mencapai kedaulatan panga, dimana dalam ketersediaan pangan dapat 

terpenuhi dan masayarakat bisa mudah untuk mendapatkannya. Melalui 

pengolahan sumberdaya lokal ketahanan pangan dikembangkan dan 

didukung oleh lembaga internal maupun eksternal. Selanjutnya distribusi 

dan ketersediaan pangan dapat dijangkau ke seluruh wilayah atau daerah 

serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat mampu  mengakses 

pangan dengan berkelanjutan serta mampu memberdayakan pengusaha 
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kecil atau UMKM yang berada disetiap daerah baik dengan cara produktif, 

efisien serta berdaya saing tinggi dengan menciptakan iklim yang kondusif 

serta menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin .18 

Maka diharapakan dengan adanya kebijakan diatas kebutuhan 

dasar manusia dalam pemenuhan pangan sebagai hak asasi setiap warga 

Indonesia harus senantiasa tersedia cukup sesuai dengan kaedah 

memperoleh pangan dengan gizi yang baik dan aman beragam serta harga 

yang dapat dijangkau masyarakat. Selain itu perlu juga menumbuhkan  

dan dikembangkan konsep ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal. 

2. Kerjasama Pemerintah Dalam Pengadaan Cadangan Pangan 

Daerah 

Merujuk Peraturan Walikota Batu Nomor16 Tahun 2017 tentang 

pengadaan,  pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan,  pemerintah Kota Batu 

dalam memenuhi persediaan pangan/beras bermita dengan Perum Bulog Malang. 

Kerjasama ini memuat kesepakatan bahwa Kota Batu memperoleh pasokan beras 

hanya berasal dari Bulog sebagai BUMN atau BUMD.     Kerjsama ini telah 

berlangsung dari 2017 sampai saat ini.  Alurnya adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Bulog 

                                                             
18 1https://berandainovasi.com/katahanan-kemandirian-dan-kedaulatan-pangan/ . diakses 2 Juni 

2018 
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Kerjasama yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu dengan 

Perum Bulog Malang pada tahun 2017 sebesar 372 ton beras. Hal ini sudah sesuai 

dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

pengadaan,pengelolaan dan pencadangan pangan. Dalam kerjasama ini terdapat 

sebuah tim yang personelnya langsung berasal dari tim ketahanan pangan maupun 

tim LHPK dari Bulog. Pengaturan yang dilakukan dalam kerjasama ini yakni 

permohonan harga beras, pesanan beras dari DKP ke pihak Bulog hingga 

pengiriman beras ke gudang cadangan pangan daerah Kota Batu melalui seleksi 

yang sudah ditentukan oleh tim baik dari DKP maupun Bulog. 

B. Ketahanan Pangan (Food Security) 

Pangan dapat dimaknai sebagi bagian dari hak asasi manusia yakni untuk 

kebutuhan.19 Pangan seringkali dimaknai sebagai semua bahan olahan/bukan 

olahan yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, dan perairan baik. Peruntukanya adalah untuk kebutuhan 

konsumsi manusia dalam bentuk makanan dan minuman, termasuk juga tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan dan pembuatan makan atau minuman.20 Dalam konteks 

inilah, pangan adalah kebutuhan pokok yang setiap orang memiliki hak untuk 

memperolehnya. 

Adapun konsep ketahanan pangan yang dijelaskan Maxwell menyebut 

ketahanan pangan mengalami perubahan fokus dari ketersedian-penyediaan 

(supply and availability) menjadi hak dan akses  (entitlements). Perkembangan 

                                                             
19 Badan Ketahanan Pangan. 2013. Petunjuk1Teknis1Pengembangan1Kawasan1Rumah1Pangan 

Lestari. Hlm. 1 
20 Kementerian Pertanian RI. 2014. Panduan1Teknis1Percepatan1Penganekaragaman1Konsumsi 
Pangan (P2KP). Hlm. 7. 
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tersebut dapat dilacak dari periode tahun 1980-an. Pada saat itu diskusi dunia soal  

ketahanan pangan lebih banyak berkutat pada soal hak atas pangan (food 

entitlements, resiko dan kerentanan (vulnerability).21 Pada tahun 1992 Food and 

Agricultural Organizatio (FAO) menyebut ketahanan pangan adalah kondisi saat 

semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk 

memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan dimana rumah tangga 

tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.22  Artinya ketahanan 

pangan berkaitan dengan ketersediaan yang memadai,stabilitas dan akses terhadap 

pangan-pangan utama.  

Ternyata, definisi diatas soal ketahanan pangan tidaklah komprehensif 

dalam persoalan pangan. Ada Aspek lain yang oleh Saragih (1998) dirumuskan 

dalam empat aspek yakni : 

1. Aspek penyediaan jumlah pangan yang memadai untuk memenuhi 

permintaan pangan yang terus meningkat sebagai konsekuensi 

pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk maupun 

karena peningkatan penduduk. 

2. Aspek pemenuhan tuntutank ualitas dan keanekaragaman bahan 

pangan untuk mengantisipasi perubahan preferensi konsumen yang 

semakin perhatian pada persoalan kesehatan dan kebugaran. 

3. Aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan terhadap ruang dan 

waktu. 

                                                             
211Kata.Cerita.Kita. 2011. Analisis1Teori1dan1Konsep1Ketahanan1Pangan1dan1Keterkaitannya 

terhadap1Krisis1Pangan1Global1dalam1Ilmu1Hubungan1Internasional. 
221Kantor1Ketahanan1Pangan. 12013. 1Peta1Ketahanan1dan1Kerawanan1Pangan1Kota Batu. 

Hlm15 
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4. Aspek keterjangkauan pangan (food accessibility)  yakni berkaitan 

dengan ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) 

harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. 

 

Selanujunya ketahahanan pangan juga berkaitan dengan monitoring 

pangan. yakni sejauhaman pergerakan distribusi pangan dipantau. Menurut FAO 

(food and agriculture organization) menyebut dasar utama monitorng pangan 

yakni: 

1. Agriculture Production Monitoring  (APM),  yang biasanya 

dikombinasikan dengan pengawasan terhadap produk peternakan. 

2. The Market Information System (MIS), seringkali dimanfaatkan dalam 

perdagangan domestik dan juga terkadang untuk perdagangan nasional  

(impor atau ekspor). 

3. The Social Monitoring Of Vulnerable Group (MVG), atau monitoring 

berkesinambungan terhadap kelompok masyarakat rawan pangan 

(kronis, siklus, dan transien). 

4. Food and Nutrition Surveillance System (NFSS), atau yang dikenal 

dengan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 

Pada kenyataanya 4 aspek monitoring diatas belum berjalan sempurna. 

Beberapa kendala masih terjadi khususnya berkaitan dengan impelementasinya. 

Seperti lemahnya organisasi, kurangya jelasnya tujuan yang ditetapkan dan 

hambatan fungsional yang sering pada kenyataanya menjadi persoalan umum 

yang ditemukan pada beberapa sistem di negara-negara berkembang. 
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 Salah satu kendala mendasar bagi ketahanan pangan adalah soal akses 

atau keterjangkauan bagi rumah tangga. Dimensinya yakni soal pendapatan dan 

harga. Masyarakat miskin dengan pendapatan kecil sulit memperoleh layanan 

pangan yang memadai dalam konteks ini.  

Pangan yang bermaslaah akan menimbulkan kerawanan. Sebuah kondisi 

dimana masyarakat mengalami ketidakcukupan stok pangan untuk memenuhi 

standar hidupanya dalam kurun waktu tertentu.  Peristiwa kerawanan pangan 

dapat terjadi secara berulang-ulang dalam waktu tertentu misalnya karena gagal 

panen dan bencana alam. Hal ini bisa dijelaskan: 

1. Individu/Rumah tangga tidak memiliki akses yang cukup untuk 

memperoleh pangan yang memadai  

2. Minim atau bahkan sama sekali tidak adanya akses fisik bagi individu/ 

rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup. 

3. Individu/Rumah tangga tidak memiliki kehidupan produktif.  

4. Individu/rumah tangga tidak terpenuhi kebutuhan pangan dalam 

jumlah, mutu,  ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. 

Disisi lain selain karena bencana sosial dan alam, kerawanan pangan juga 

dapat disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah 

yang notabene memiliki keterbatasan biaya untuk mengakses sumber pangan juga 

adalah salah satu faktor penting dalama fenomena kerawanan pangan.  Ini 

berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pangan dan 

seberapa besar porsi pengeluaran dari pendapatannya untuk kebutuhan pangan. 

indikator diatas menjadi salah satu problem penting di berbagai daerah Indonesia. 
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Lebih dari itu, kerawanan pangan mempunyai korelasi lurus dan erat kaitannya 

dengan kemiskinan.23 

C. Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Pertanian (Economic 

Development) 

Blakely dan Bradshaw melihat pengembangan ekonomi lokal sebagai 

keterlibatan/kemitraan secara partisipatif pemerintah lokal dan organisasi 

masyarakat dalam melakukan proses penciptaan lapangan pekerjaan dengan 

mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan baru.24 Pada titik ini, pemerintah sangat penting untuk mempelopori  

pengembangan, koordinator, fasilitator dan stimulator ekonomi lokal 

Pengembangan ekonomi lokal harus sesuai dengan potensi lokalnya. 

Suparmoko (2002) menyebut potensi ekonomi lokal sebagai kemampuan ekonomi 

daerah yang layak dikembangkan menjadi sumber dan potensi ekokonmi 

berelanjutan di sebuah daerah.25 Maka, tugas pemerintah daerah adalah untuk 

mendukung upaya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal tadi.  

Menurut Muktianto secara umum potensi daerah dapat dilihat dari unsur 

produk domestik Regional Bruto  (PDRB), unsur SDM, teknologi dan sistem 

kelembagaan.26 Maksudnya agar informasi tentang potensi basis dan non basis 

unggulan di daerah tersebut dapaat diperakan dan kebijakan afirmatif dapat 

dilakukan.  

                                                             
23 1Prishardoyo. 1Bambang. 2009. Faktor-faktor1yang1Mempengaruhi1Kerawanan1Pangan 

Rumah1Tangga1Miskin1di1Desa1Wiru1Kecamatan1Bringin1Kabupaten1Semarang. Vol. 2. 

No. 2. Hlm. 135 
241Hanafi. 1Imam. 12000. 1Pengembangan1Ekonomi1Lokal1Dalam1Sektor1Pertanian. 

1Jurnal Administrasi1Publik. Vol. 1. No.4. Hlm133 
251Mulyana. 1Nandang. 12017. 1Pengembangan1Ekonomi1Lokal1Jatinangor1Melalui1Wisata 

Edukasi.Vol. 7. No 1. Hlm116 
261Sumiharjo. 2008. Jurnal1Administrasi1Publik.  Vol. 1 No. 1. Hlm112 
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1. Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

Tujuannya adalah terjadi perkembangan sumber pangan (karbohidrat) non 

beras dan terigu yang juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan subsidi untuk  

keluarga kurang mampu. Polanya dengan melakukan mitra bersama 

instansi/lembaga terkait dan berbagai instansi Perguruan Tinggi (PT) dengan 

maksud : 

1. Memaksimalkan pengembangan sumber karbohidrat lain selain beras 

yang berasal dari potensi lokal. 

2. Membuat masyarakat kembali menyukai konsumsi pangan selain 

beras.  

3. Meningkatkan kualitas pangan pokok selain beras yang berasal dari 

bahan hewani, sayuran dan buah. Hal ini bertujuan agar konsumsi 

beras dapat ditekan..27 

Selanjutnya, beberapa pangan lokal seperti aneka umbi,  sagu, pisang, 

sukun, labu kuning faktanya telah mulai dikembangkan sebagai salah satu bahan 

dasar tepung. Nantinya aneka tepung diharapkan dapat diolah sebagai sumber 

karbohidrat alternatif pangan pokok pengganti beras dan terigu. Pengolahanya 

dilakukan dengan teknik pengolahan yang baik sehingga layak menjadi bahan 

pangan “intermediate”. 

2. Prinsip-prinsip Mengenai Kinerja Perekonomian Daerah yang 

Mempengaruhi Daya Saing Daerah 

Agar terjadi daya saing daerah yang tinggi makan pemerintah perlu 

mendorong terjadinya kompetisi pasar yang adil. Tujuanya agar pasar termotivasi 

                                                             
271Ibid. Hlm 4 
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untuk memberikan kualitas pangan yang memadai. Kompetisi yang semakin ketat 

akan mendorong perusahaaan- perusahaan yang nantinya akan berkompetisi 

dalam kanah domestik dan internasional.28 

3. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal 

Secara singkat pengembangan ekonomi lokal dapat dipahami sebagai 

strategi untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan kerjasama 

pemerintah,  dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani. 

Tujuanya adalah untuk mengembangkan ekonomi pada suatu daerah tertentu. 

Sebab itu fokus pengembangan ekonomi lokal meliputi : 

1. Peningkatan kandungan lokal. 

2. Pelibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan 

strategis. 

3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi. 

4. Pembangunan berkelanjutan. 

5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal. 

6. Pengembangan usaha kecil dan menengah. 

7. Pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan terbuka 

8. Penguatan kapasitas dan peningkatan SDM. 

9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat,  antar sektor 

dan antar daerah. 

10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap 

lingkungan.29 

                                                             
28 Ibid. Hlm 18 
291Haryati, 1Eny. 12010. 1Pengembangan1Ekonomi1Lokal1yang1Berorientasi1pada 

Penyerapan1Tenaga1Kerja1di1Provinsi1Jawa1Timur. 1Vol. 14. No 2. Hlm1248. 
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Semangat utama dari strategi ketahanan pangan harus mampu melibatkan 

secara aktif pemerintah dalam mengarahkan, merangsang dan mendorong elemen-

elemen yang berkaitan satu sama lain sehingga terwujud suatu sistem1ketahanan 

pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.Sebagai bagian dari program 

ketahanan pangan nasional sehingga perumusannya pun semestinya terintegral 

dengan kondisi obyektif eknomi nasional khususnya ekonomi makro.  

Daerah termasuk Kota Batu dituntut untuk memperkuat ketahanan pangan 

yang tinggi yaknis swasembada pangan. artinya semua kebutuhan pangan 

tercukupi secara domestik. Sistem ini hanya akan terjamin jika terdapat jaringan 

pangan dengan melingkupi tiga aspek; kemandirian pangan keluarga,  informasi 

yang lengkap dan kewaspadaan pangan dan jaring pengaman rawan pangan. di 

Kota Batu kebijakan tersebut terwujud dalam program Demapan  (Desa mandiri 

Pangan)  dan juga program KRPL  (kawasan rumah pangan lestari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


