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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu 

terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 

ketahanan pangan harus mencakup beberapa faktor seperti faktor ketersediaan, 

distribusi dan konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 59 Tahun 

2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, yang 

mengamanatkan bahwa upaya percepatan yaitu segala daya, kemampuan dan 

potensi sumberdaya ternak Indonesia harus dioptimalkan melalui kebijakan 

perbaikan mutu, bibit serta perbaikan manajemen budidaya ternak masyarakat dan 

fasilitas pengembangan pembibitan.19 

Secara berkelanjutan. penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan 

berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan 

ketahanan pangan nasional. Dalam bab ini peneliti berusaha untuk 

mendeskripsikan pertama berusaha menguraikan terkait konsep implementasi 

kebijakan, kedua terkait kebijakan ketahanan pangan (Food Security Policy), 

kemudian yang ketiga terkait program Intan Satu Saka. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu Chalid Talib, Yudi Guntara Noor 2008.  Penyediaan Daging 

Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia, menyatakan bahwa Diketahui 

populasi sapi potong di Indonesia masih kurang sehingga impor sapi dan 

produknya masih dibutuhkan untuk menjaga agar terjadi pertumbuhan populasi 

                                                           
19 Peraturan Menteri Pertanian No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian 

Swsasembada Daging Sapi. 
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sapi potong di Indonesia. Sistem pemeliharaan peternak rakyat yang tradisional 

dengan pemilikan yang sangat terbatas akan sulit untuk inovasi teknologi untuk 

optimalisasi potensi yang ada.20  

Maka dari hasil penelitian tersebut terdapat keterkaitan antara program 

Intan Satu Saka dengan jumlah sapi potong di Indonesia yang masih kurang, yang 

mana masyarakat peternak disini masih menggunakan sistem pemeliharaan secara 

tradisional. Sehingga pada tahun 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

mempunyai inovasi teknologi dengan mengimplementasikan program Intan Satu 

Saka ini untuk meningkatkan jumlah populasi sapi potong yang masih kurang di 

Kabupaten Pamekasan. 

Menurut Achmad Suryana 2014 dalam judul penelitiannya Menuju 

Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penaganannya. 

Dalam penelitiannya saya mengambil kesimpulan bahwa dalam upaya untuk 

mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sangat diperlukan, mengingat 

ancaman krisis pangan global masih tetap ada dan dapat secara tiba-tiba menjadi 

kenyataan. Dengan membangun ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan 

kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas pangan secara efisien dan berdaya saing. 

Ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifal lokal disini seperti 

program Intan Satu Saka, yang mana dengan meningkatkan jumlah produksi sapi 

potong Madura dan produktivitas di sektor peternakan yakni berupa daging sapi. 

Maka akan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan lebih 

                                                           
20 Chalid Talib, Yudi Guntara Noor 2008. Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan 

Pangan Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 
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meningkatkan ketersediaan pangannya dengan cara penganekaragaman pangan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi sebagai pelaksana UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

Penganekaragaman disini dilihat dari aspek produksi peternakan dalam 

pengembangannya, yang akan lebih didasarkan pada keanekaragaman 

sumberdaya lokal dan daerah serta dengan melihat peran pemerintah daerah dalam 

proses pelaksanaan program Intan Satu Saka yang menghasilkan produksi di 

bidang peternakan yakni sapi potong Madura, yang mana dari hewan ternak satu 

ini nantinya akan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dengan 

meningkatkan jumlah ketersediaan pangan berupa daging sapi di Kabupaten 

Pamekasan. 

A. Implementasi Kebijakan 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting 

dalam proses kebijakan, karena keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan 

dari keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga 

merupakan suatu tahap dimana kebijakan tersebut dilaksanakan sehingga dapat 

mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Seperti halnya implementasi 

kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini dalam meningkatkan ketahanan 

pangan dengan melalui sebuah program yakni tujuannya untuk mencapai tujuan 

dan sasaran kebutuhan pangan yang tercukupi dan mengurangi masalah 

kerawanan pangan. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dari jalannya proses 

kebijakan publik. Kebijakan yang sudah tersusun dengan baik pada saat formulasi 
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tidak akan ada artinya tanpa proses implementasi. Implementasi juga sering 

dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas 

yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan 

bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders).21 

“Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno, implementasi kebijakan 

ialah, “apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau 

sejenis keluaran yang nyata (tangible output)”. Seperti halnya Undang-

Undang Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa ketahanan pangan dan 

gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang mana Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan mengimplementasikan kebijakannya ke dalam Peraturan 

Bupati Pamekasan No. 188 Tahun 2008 Tentang Penetapan Program 

Unggulan Satu Tahun Satu Kelahiran Pada Ternak Sapi”.22 

 

Selanjutnya, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab 

menjelaskan makna implementasi kebijakan adalah : 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sebuah program 

dinyatakan berlaku  atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan 

yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian.”23 

 

Kemudian Merilee S. Grindle mendefinisikan implementasi kebijakan 

Sebagaimana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu 

isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). Disini keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan 

erat dengan beberapa aspek-aspek penting diantaranya pertimbangan para 

pemangku kebijakan, komitmen yang tinggi, serta konsisten tinggi para pelaksana 

                                                           
21 Wahab, Sholichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-

Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 133 
22 Winarno, Budi. Op. Cit. Hlm. 148 
23 Ibid, Hlm. 135-136 
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kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan maka perlu 

diketahui variabel dalam implementasi kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu 

model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi 

kebijakan. 

“Merilee S. Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi pada 

dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik, yang 

merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai 

tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan”.  

 

Keberhasilan implementasi kebijakan Menurut Merille S.Grindle 

tergantung pada isi kebijakan yang terdapat 5 variabel utama yang harus 

diperhatikan dalam implementasi : kepentingan kelompok sasaran, derajat 

perubahan yang di inginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, 

sumberdaya yang terlibat.24 

“Pada prinsipnya untuk menilai suatu kebijakan diimplementasikan 

dengan baik dengan melihat keefektifan dari pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Karena memang suatu kebijakan yang telah dibuat memuat hal-

hal yang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari 

kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan 

masalah yang ada seperti salah satunya yakni masalah ketahanan pangan 

yang terjadi di Kabupaten Pamekasan ini”.25 

 

Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah 

implementasi kebijakan, namun kali ini peneliti memakai model implementasi 

yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Disini peneliti ingin melihat 

impelementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan 

                                                           
24 Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara berkembang. Pustaka Pelajar. 

Yogyakarta. Hlm. 221 
25 Didik Nugroho, Hesti Lestari dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin 

Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang Kota Semaran. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Vol .9 No.3. Hlm.4 
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melalui program Intan Satu Saka, dengan menggunakan model implementasi yang 

dikemukakan oleh Merille S. Grindle.  

Hal ini didasarkan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan 

pangan melibatkan banyak aktor di dalamnya sehingga tidak menutup 

kemungkinan banyak kepentingan dari para aktor tersebut. Beberapa Variabel Isi 

dari Kebijakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yakni sebagai berikut : 

1. Kepentingan Kelompok Sasaran.  

Dimana kepentingan terkait memliki pengaruh terhadap suatu implementasi 

kebijakan. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan ketahanan pangan melalui program Intan Satu Saka pasti terdapat 

kepentingan kelompok sasaran yang pasti dipengaruhi oleh implementasi 

kebijakan tersebut. Adapun kelompok sasaran yang terpengaruh dengan adanya 

kebijakan ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta masyarakat 

peternak yang sudah menerapkan program Intan Satu Saka. 26 

“Pemerintah sangat berharap dari terlaksananya program ini tentunya 

akan menjaga stabilitas ketahanan pangan dalam subsistem ketersediaan 

khususnya, dengan memanfaatkan sumber daya kearifan local daerah 

yakni sapi madura. Karena dengan program ini ketersediaan daging sapi 

nantinya akan lebih meningkat lagi sesuai dengan bertambahnya jumlah 

populasi sapi potong yang merupakan sumberdaya lokal asli Madura ini”. 

 

2. Derajat Perubahan yang di Inginkan  

Sejauh mana perubahan yang di inginkan dari adanya sebuah kebijakan. 

Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan 

yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan 

                                                           
26 Widodo Joko,2011,Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik, 

Malang : Bayu Media. Hlm. 110 

 



 

29 
 

harus memiliki sebuah skala yang jelas. Pemerintah disini mengimplementasikan 

kebijakan program Intan Satu Saka  untuk mencapai ketahanan pangan yang 

cukup dan merata di Kabupaten Pamekasan dengan melihat pada sektor 

ketersediaan pangan daging sapi yang diupayakan agar terus meningkat, sehingga 

melalui program inilah masyarakat peternak bisa mewujudkan “Desa Mandiri 

Pangan” pada sektor hasil produksi peternakan.  

Dalam hal ini perubahan yang di inginkan yakni dengan adanya kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam sektor daging sapi 

dengan melalui program Intan Satu Saka sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

dan arah kebijakan dari diimplementasikanya kebijakan tersebut.  

“Karena program ini memang diwajibkan bagi masyarakat peternak yang 

memiliki hewan ternak sapi diharuskan melaksanakan dan 

membudidayakan program ini, dari hal itu nantinya bisa membantu 

perekonomian masyarakat sehingga akses dan keterjangkauan bagi rumah 

tangga dapat terpenuhi secara cukup dan merata. Karena dimensinya jika 

perekonomian masyarakat bertambah dan meningkat, maka jelas 

masyarakat bisa dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya”.27  

Maka dari hal inilah diketahui bahwa yang menjadi kendala mendasar 

dalam ketahanan pangan yakni soal akses dan keterjangkauan bagi rumah tangga. 

Masyarakat miskin dengan pendapatan kecil cenderung sulit memperoleh layanan 

pangan yang memadai dalam konteks ini. Seperti yang kita ketahui pangan yang 

bermasalah akan menimbulkan kerawanan. Sebuah kondisi dimana masyarakat 

mengalami ketidakcukupan stok pangan untuk memenuhi standar hidupnya dalam 

kurun waktu tertentu. 

 

                                                           
27 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan, 2009. Dokumen Pendukung 

Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan  INTAN SATU SAKA, Hlm. 16 
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3. Letak Pengambilan Keputusan. 

Apakah sebuah program yang diterapkan sudah tepat atau belum tepat. 

Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan merupakan suatu hal yang 

memiliki peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu 

pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu 

kebijakan yang akan di implementasikan oleh pelaksana kebijakan.  

“Pengambilan keputusan disini berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Pamekasan No. 188/315 A/441.112/2008 Tentang Penetapan Program 

Unggulan Satu Tahun Satu Kelahiran Pada Ternak Sapi, yang mana 

sasarannya sapi Madura mengalami peningkatan jumlah populasi. Hal ini 

sangat mendukung keberhasilan pemerintah untuk bisa mewujudkan 

kedaulatan pangan nasional melalui beberapa komoditas strategis salah 

satu daging sapi. 28 

 

 

4. Pelaksanaan Program.  

Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan 

ini mengacu langsung pada pelaksanaan program Intan Satu Saka, yang mana 

pelaksananya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 

Pamekasan melalui Bidang Pembibitan dan Produksi Peternakan, selanjutnya 

setelah program ini berhasil diterapkan dan jumlah sapi Madura disini mengalami 

peningkatan yang siginifikan maka selanjutnya kebutuhan pangan berupa daging 

sapi ini dikelola oleh Bidang Ketersediaan, Distribusi, Cadangan dan 

Kewaspadaan Pangan.  

“Kedua bidang inilah selaku implementator kebijakan memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah ketahanan pangan serta mencegah masalah krisis pangan di 

Kabupaten Pamekasan. Mempertahankan tingkat ketersediaan daging sapi, 

karena sapi disini merupakan sapi lokal yang dimiliki oleh Pulau Madura 

                                                           
28 Ibid, Hlm.112 
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asli, yang mana salah satu sapi asli Indonesia sebagai sumberdaya genetic 

lokal yang masih dipelihara secara tradisional”. 

 

5. Sumber Daya yang Dilibatkan. 

Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan adanya sumber daya 

yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan 

lancar sesuai yang di inginkan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam 

pelaksanaan kebijakan publik. Sumberdaya tersebut meliputi staf yang memiliki 

keahlian pada bidangnya untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas yang 

diperlukan guna melaksanakan pelayanan publik.29 

“Dalam konteks penerapan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 

ketahanan pangan, disini sumberdaya yang dimaksud adalah seluruh staff 

pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang memiliki tugas dan 

fungsi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut bisa ditunjukkan melalui 

tugas dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam 

mengelola sumberdaya pangan berupa daging sapi dan memanfaatkan 

keunggulan sapi lokal dengan membuat suatu kebijkan sebuah program 

agar jumlah sapi lokal terus mengalami peningkatan, maka secara 

langsung ketersedian pangan berupa daging sapi akan lebih banyak lagi 

dan hal ini tentulah sangat membantu pemerintah daerah dalam 

menyelasaikan permasalahan kebutuhan daging sapi yang mengalami 

kelangkaan di pasaran sebelum adanya program tersebut”.30 

 

Sumber daya pemerintah disini sangat dibutuhkan karena paling penting dis 

sebagai upaya bentuk kesuksesan dalam suatu implementasi kebijakan publik, 

karena pemerintah disini sebagai pelaksana dari suatu kebijakan, yang mana 

nantinya kebijakan tersebut akan dinilai berhasil atau tidaknya dalam 

penerapannya.  

                                                           
29 Ibid, Hlm. 113 
30 Ahmad Yudi Heryadi, Moh. Zali. 2017. Konsumsi Daging Sapi di Kabupaten Pamekasan. 

Seminar Nasional Peternakan 3. Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 276 
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Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle (1980). 
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B. Ketahanan Pangan (Food Security) 

Makna atau definisi tentang pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi 

manusia untuk keberlanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan 

menjadi hak asasi bagi setiap manusia.31 Disini pangan juga diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan baik yang diolah maupun tidak 

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk juga tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makan 

maupun minuman.32 Dengan kata lain pangan merupakan kebutuhan pokok bagi 

manusia yang setiap orang berhak mendapatkan hak pangannya. 

“Adapun konsep ketahanan pangan menurut Maxwell yaitu ketahanan 

pangan berubah sedemikian cepatnya dari fokus terhadap ketersediaan-

penyediaan (supply and availability) keperspektif hak dan akses 

(entitlements). Sejak tahun 1980-an. Artinya ketahanan pangan mencakup 

ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan 

utama. Dikursus global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas 

pangan (food entitlements, resiko dan kerentanan (vulnerability)”.33  

 

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

dipahami sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

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

                                                           
31Badan Ketahanan Pangan. 2013. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan 

Lestari. Hlm. 1 
32 Kementerian Pertanian RI. 2014. Panduan Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP). Hlm. 7. 
33 Kata. Cerita. Kita. 2011. Analisis Teori dan Konsep Ketahanan Pangan dan Keterkaitannya 

terhadap Krisis Pangan Global dalam Ilmu Hubungan Internasional. 
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bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif produktif secara berkelanjutan (sustainable).  

Determinan dari ketahanan pangan dengan demikian adalah daya beli atau 

pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup. Masalah ketahanan 

pangan tidaklah sesederhana seperti definisi yang ada di atas, melainkan 

merupakan masalah yang kompleksitas seperti yang dikemukakan oleh Saragih 

(1998) yang merumuskan persoalan pangan ini menjadi 3 aspek. Pertama aspek 

penyediaan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pangan yang 

meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk 

maupun akibat peningkatan penduduk. Kedua aspek pemenuhan tuntutan kualitas 

dan keanekaragaman bahan pangan untuk mengantisipasi perubahan preferensi 

konsumen yang semakin peduli pada masalah kesehatan dan kebugaran. Ketiga 

aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) yaitu ketersediaan bahan pangan 

(jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh 

masyarakat. 

“Pemerintah Kabupaten Pamekasan disini mengimplementasikan 

program Intan Satu Saka untuk meningkatkan jumlah ketersediaan pangan 

berupa daging sapi sesuai dengan laju peningkatan jumlah penduduk di 

Kabupaten Pamekasan. Selain itu untuk mewujudkan aspek keterjangkauan 

pangan masyarakat dalam mengkonsumsi/ memperoleh daging sapi”. 34 

 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan terobosan dari 

Kementerian Pertanian melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2009 dan Permentan 

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Konsep KRPL yang dikeluarkan dengan 

                                                           
34 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan, 2009. Dokumen Pendukung 

Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan  INTAN SATU SAKA, Hlm. 10 
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harapan masyarakat Kabupaten Pamekasan secara mandiri mampu memenuhi 

kebutuhan pangannya. Caranya dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar 

rumahnya untuk menanam tanaman pangan. Konsep KRPL ini sejak tahun 2014 

lalu sudah bisa dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan 

masyarakat paham dan mampu menerapkan langsung apa yang sudah 

disosialisasikan pemerintah mengenai konsep KRPL ini dan sosialisasi 

dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Disini masyarakat mampu memanfaatkan 

tanaman yang mereka tanam di setiap pekarangan rumahnya sehingga kebutuhan 

pangan masyarakat dapat terbantu oleh adanya konsep KRPL ini. 

“Maka dari itu pemerintah mengimplementasikan program Intan Satu Saka 

sebagai salah satu bentuk percepatan penganekaragaman konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal yakni sapi Madura, dari program ini 

dapat membantu sebagian masyarakat peternak yang ada di daerah rawan 

pangan tersebut untuk bisa menerapkan dan memafaatkan peluang dari 

adanya program tersebut untuk memperbaiki kondisi faktor ekonomi 

mereka. Karena seperti yang kita ketahui keterjangkauan pangan suatu 

daerah ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat, semakin meningkat 

pendapatan masyarakat maka semakin mereka bisa untuk memenuhi 

kebutuhan pangannya”.35 

 

Ketahanan pangan yang merupakan terjemahan dari food security 

mencakup banyak aspek dan luas sehingga setiap orang mencoba menterjemahkan 

sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data. Seperti yang diungkapkan oleh 

Reutlinger (1987) bahwa ketahanan pangan diinterpretasikan dengan banyak cara.  

“Braun dkk (1992) mengungkapkan pemakaian istilah ketahanan pangan 

dapat menimbulkan perdebatan dan banyak isu yang membingungkan 

karena aspek ketahanan pangan yakni luas dan banyak tetapi merupakan 

salah satu konsep yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh 

dunia”. 

 

                                                           
35 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kewaspadaan Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan 
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Membahas ketahanan pangan pada dasarnya juga membahas hal-hal yang 

menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Hal-Hal tersebut 

meliputi antara tersedianya pangan, lapangan kerja dan pendapatan. Ketiga hal 

tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, 

artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota 

keluarganya (Sumarwan, dan Sukandar, 1998).36 

“Soekirman (1996) mengungkapkan bahwa cukup tidaknya persediaan 

pangan di pasar berpengaruh pada harga pangan. Kenaikan harga pangan 

bagi keluarga yang tidak bekerja atau yang bekerja tetapi penghasilannya 

tidak cukup, dapat mengancam kebutuhan gizinya yang berarti ketahanan 

pangan keluarganya terancam. Sebaliknya persediaan yang cukup, harga 

stabil tetapi banyak penduduk tanpa kerja dan tanpa pendapatan, berarti 

tanpa daya beli, juag menyebabkan persediaan pangan itu tidak efektif. 

Karena itu pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) akan mengatur 

keseimbangan dan keserasian antara kebijaksanaan sistem pangan 

(produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi) dan kebijaksanaan di 

bidang sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, 

gizi dan lain-lain”. 

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, 

meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali 

menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan 

kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan 

agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara 

dan lembaga internasional. 

“Di Indonesia, pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, 

ketahanan pangan menjadi salah satu dari 11 prioritas pembangunan 

nasional, seperti tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010—2014 (Bappenas, 2010). Untuk mendukung 

pencapaian ketahanan pangan tersebut, di Kementerian Pertanian 

dilaksanakan program yang disebut Empat Sukses Pertanian yang terdiri 

                                                           
36 Handewi P.S Rachman, Mewa Ariani. 2002. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan 
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dari pencapaian swasembada lima komoditas pangan penting yakni beras, 

jagung, kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014”.37 

 

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem 

ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi 

menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik 

dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sedangkan subsistem 

distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk 

menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem 

konsumsi berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara 

nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan 

kehalalannya. 

“Komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan 

pangan yakni pertama kecukupan ketersediaan pangan, kedua aksesbilitas 

atau keterjangkauan terhadap pangan, ketiga kualitas dan keamanan 

pangan. Adanya program Intan Satu Saka, pemerintah dapat melihat 

tingkat kecukupan ketersediaan pangan daging sapi dari tahun 2016-2018 

sekarang, pemerintah dalam hal ini juga bisa memberikan aksesbilitas atau 

keterjangakauan yang sangat mudah tentunya untuk masyarakat dalam 

memperoleh dan memenuhi kebutuhan pangan berupa daging sapi, Selain 

itu pemerintah juga melihat kualitas atau keamanan pangan daging sapi 

tersebut”.38 

 

Diadakannya program Intan Satu Saka ini yakni untuk mendukung upaya 

peningkatan ketahanan pangan berupa daging sapi dengan meningkatkan 

subsistem ketersediaan pangan berupa daging sapi baik di Kabupaten Pamekasan 

sendiri, dan juga sebagai penyedia bahan pangan dan gizi maupun sebagai sumber 

                                                           
37 Achmad Suryana. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan 

dan Penanganannya. Jurnal Penelitian Agro Ekonomi Vol.32 No.2, Hlm.124 
38 Yanuar Fiandana, dkk. 2015. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan 

Pangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Malang). Jurnal Adiministrasi Publik (JAP), Vol.3, No.10, 
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pendapatan bagi masyarakat peternak yang  mana keduanya berperan untuk 

meningkatkan ketersediaan dan aksebilitas pangan. 

“Kebijakan peningkatan ketahanan pangan sangat diwajibkan, sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi, dalam pasal 27 Ayat (1) huruf b mengamanatkan 

penganekaragaman pangan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan 

pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal dan 

kearifan lokal yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah”.39 

   

Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 lalu 

mengimplementasikan kebijakan program Intan Satu Saka yang mana untuk 

mengatasi masalah kerawanan pangan di bidang peternakan yakni dengan 

mengeluarkan kebijakan yang berbentuk program yang disebut dengan program 

Intan Satu Saka pada hewan ternak sapi.  Adanya program ini untuk menambah 

jumlah populasi sapi lokal Madura, maka sangat jelas dengan meningkatnya 

jumlah populasi sapi, ketersediaan daging sapi pada setiap rumah tangga yang di 

Kabupaten Pamekasan akan tercukupi. Seiring laju pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat, maka kebutuhan pangan juga terus akan meningkat. Inilah 

salah satu alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini.40 

“Dimensi ketahanan pangan sangat luas mencakup dimensi waktu, dimensi 

sasaran dan dimensi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan 

banyak indikator untuk mengukurnya. Dari dimensi waktu, pengukuran 

ketahanan pangan dilakukan di berbagai tingkatan dari tingkat global, 

nasional, regional sampai tingkat rumah tangga dan individu”.  

 

Pada tingkat global, nasional dan regional indikator ketahanan pangan yang 

dapat digunakan adalah tingkat ketersediaan pangan dengan memperhatikan 

variabel tingkat kerusakan tanaman/ternak/perikanan, rasio stok dengan konsumsi 

                                                           
39 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Hlm. 10 
40 Paparan Program Intan Satu Saka. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 
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pangan; skor PPH; keadaan keamanan pangan; kelembagaan pangan dana 

pemerintah; dan harga pangan. Sementara itu, untuk tingkat rumah tangga dan 

individu, indikator yang dapat digunakan adalah pendapatan dan alokasi tenaga 

kerja, tingkat pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, perubahan 

kehidupan sosial, keadaan konsumsi pangan (jumlah, kualitas, kebiasaan makan), 

keadaan kesehatan dan status gizi.  

Oleh karena itu pilihan kebijaksanaan dalam bentuk program juga sangat 

kompleks tergantung berapa besar ancaman ketahanan pangan, lokasinya, 

penyebabnya, yang terkena. Maka untuk mencegah terjadinya masalah kerawanan 

pangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri mengimplementasikan program 

Intan Satu Saka ini untuk meningkatkan ketahanan dalam sektor peternakan.41 

C. Program Intan Satu Saka (Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu 

Kelahiran) 

 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengimplementasikan program ini 

untuk meningkatkan ketahanan pangan di sektor produksi peternakan yakni 

daging sapi. Disini pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan upaya terobosan 

baru dengan mengeluarkan program Intan Satu Saka (Inseminasi Buatan Satu 

Tahun Satu Kelahiran) pada hewan ternak sapi. Program ini merupakan solusi 

paripurna untuk memberdayakan potensi yang sudah ada di tangan peternak, 

program ini bertujuan untuk memperpendek jarak kelahiran sehingga sapi betina 

mampu melahirkan anak setiap tahun dengan jumlah yang lebih banyak lagi. 

“Ditetapkannya program Intan Satu Saka sebagai program unggulan 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2009, sampai saat ini 
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terdapat peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan yang melahirkan 

setiap tahun (Satu Saka). Jika sebelumnya dalam 5 tahun masa produksi 

sapi betina terdapat peningkatan jumlah populasi sapi 2-3 ekor saja, 

melalui program Intan Satu Saka ini sapi betina bisa berkembang menjadi 

8 ekor dalam 5 tahun ( 1 5 8 excellent sebagai mottonya )”.42 

  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa usaha pemeliharaan sapi betina 

dengan masa produksi 5 tahun hanya mampu menghasilkan pedet/ anak sapi 2 

sampai 3 ekor saja karena jarak kelahiran yang relatif panjang sehingga sangat 

merugikan untuk masyarakat peternak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan 

melakukan upaya terobosan dengan meluncurkan Program Intan Satu Saka 

(Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran) pada ternak sapi. Yang mana 

program ini merupakan solusi paripurna untuk memberdayakan potensi yang 

sudah ada di tangan peternak. Program Intan Satu Saka bertujuan untuk 

memperpendek jarak kelahiran sehingga sapi betina mampu melahirkan anak 

setiap tahun. 

 “Maka pada tahun 2009 ini, Kabupaten Pamekasan sudah mencanangkan 

kegiatan unggulan yang salah satunya berupa program Intan Satu Saka 

(Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran yang digagas oleh Dinas 

Peternakan Kabupaten Pamekasan yang melalui gerakan Bunting Sapi 

sebanyak 20.000 ekor pada sejak tahun 2015 lalu.43 Dan pada tahun 2015 

lalu program ini ditetapkan sebagai salah satu program unggulan 

Kabupaten Pamekasan. Dengan dikeluarkan bentuk kebijakan yang 

berbentuk program Intan Satu Saka yakni salah satunya untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dari sektor produksi peternakan dengan 

melihat jumlah peningkatan ketersediaan daging sapi di Kabupaten 

Pamekasan”. 

 

Dengan meningkatkan ketersediaan pangan daging sapi yakni dengan cara 

penganekaragaman pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.59 

Tahun 2007 Tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi, 

                                                           
42 Ibid, Hlm.5 
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yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan yaitu segala daya, kemampuan dan 

potensi sumberdaya ternak Indonesia harus dioptimalkan melalui kebijakan 

perbaikan mutu, bibit serta perbaikan manajemen budidaya ternak masyarakat dan 

fasilitas pengembangan pembibitan melalui IB (Inseminasi Buatan). 

Mengingat masalah kerawanan pangan yang masih terjadi hingga akhir 

tahun 2017 lalu, meskipun masalah kerawanan pangan sudah semakin berkurang 

dari sebelum adanya program ini. Pemerintah Kabupaten Pamekasan disini tetap 

memaksimalkan pelaksanaan program tersebut di semua Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pamekasan agar memudahkan akses dan keterjangkauan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan pangan daging sapi khususnya untuk beberapa 

daerah yang masih terdampak masalah kerawanan pangan di sektor produksi 

peternakan yakni daging sapi, sehingga masalah kerawanan pangan tidak terjadi 

lagi dan ketersediaan pangan daging sapi bisa cukup dan merata untuk dijangkau 

masyarakat di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Pamekasan. 

 


