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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat 

mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap 

waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Presiden Soekarno pernah berpidato 

bahwa Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan 

rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-

besaran, radikal, dan revolusioner. Hal tersebut menunjukkan betapa berartinya pangan. 

Terganggunya ketahanan pangan dapat memicu berbagai gejolak dan berpotensi 

membahayakan stabilitas nasional. 

Bank Dunia mendefinisikan bahwa Ketahanan Pangan/Food Security is access by 

all people at all times to enough food for an active and healthy life (World Bank, 1986, p.1 

dalam Maxwell, 1996, p.157). Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses 

secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan aktif1. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dijelaskan bahwa 

Ketahanan Pangan adalah 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 bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Selain itu, juga disebutkan bahwa Kedaulatan Pangan, 

yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang 

menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat 

untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pilar 

ketahanan pangan pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pangan, 

mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam 

mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Mohamad Ikbal Bahua. Pembangunan Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah. Jurnal Pangan 

Nasional Edisi Maret 2009 (BULOG). 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang 

telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengedepankan 

“Kedaulatan Pangan” sebagai salah satu agenda prioritas nasional sebagai amanat 

TRISAKTI dan NAWACITA (gambar 1.2) khususnya pada Agenda Prioritas ke-7: 

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis 

Ekonomi Domestik. Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa untuk tetap 

meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional 

bidang pangan periode 2015-2019 pada intinya ditempuh untuk memperkuat pilar-pilar 

ketahanan pangan melalui: 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang 

bersumber dari produksi dalam negeri; 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan 

aksesibilitas pangan; 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi 

masyarakat; 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5) Peningkatan 

kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan; dan 6) Tersedianya sarana dan 

prasarana irigasi (Ketahanan Air). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Visi Pemerintahan Jokowi-JK 

 

Gambar 1.1. Pilar Ketahanan Pangan 

TRISAKTI 

1. Kedaulatan dalam 

Politik 

2. Berdikari dalam 

Ekonomi 

3. Kepribadian dalam 

kebudayaan 

 

NAWACITA 

9 Agenda Prioritas  

 

SEKTOR UNGGULAN 

NASIONAL 

1. Kemaritiman dan 

Kelautan 

2. Kedaulatan Pangan 

3. Pariwisata dan Industri 

4. Kedaulatan Energi dan 

Kelistrikan 
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1.2. Kondisi Umum 

  

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pada RPJMN Tahun 2015-2019, 

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan 

Pertanian memiliki peran strategis dalam mewujudkan salah satu sasaran pokok nasional 

yaitu peningkatan Kedaulatan Pangan yang ditempuh melalui kegiatan melakukan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berbagai kebijakan di bidang pangan dan 

pertanian. 

Berdasarkan hal tersebut, secara umum perkembangan makro ekonomi di 

bidang pangan dan pertanian menunjukkan hasil cukup menggembirakan, meskipun 

pada beberapa indikator masih diperlukan perhatian yang lebih serius. Adapun hasil 

dimaksud sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut: 

1. PDB Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18% dan memberikan kontribusi 

sebesar 13,38% terhadap total perekonomian nasional, dengan rincian share per 

subsektor, yakni perkebunan 4,26%; tanaman pangan 3,76%; perikanan 2,46%.  

hortikultura 1,59%; dan peternakan 1,59%; Apabila dilihat dari besaran nilai 

ekonominya, PDB Pertanian tahun 2014 mencapai Rp 1.128 triliun. Melihat 

pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Pertanian serta besarnya 

potensi ekonomi sektor pertanian, maka sektor pertanian merupakan sektor yang 

prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. 

2. Tingkat inflasi pangan pada tahun 2014 (yoy) cukup baik; yakni sebesar 10,88%, 

masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pangan tahun 2013 sebesar 11,83%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: BPS (diolah) 

Gambar 1.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian serta Perkembangan Inflasi Pangan 
 

3. Pada  tahun 2014, sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% 

dari total tenaga kerja.  

4. Produksi komoditas pertanian pada tahun 2014 pada umumnya meningkat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti padi mencapai 70,85 juta ton, jagung 

19 juta ton, kedelai 954 ribu ton, gula pasir 2,54 juta ton, daging sapi 540 ribu ton, 

cabai 1,52 juta ton, bawang merah 1,2 juta ton serta perikanan mencapai 20,72 juta 
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ton (produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan 

budidaya sebesar 14,52 juta ton).  

5. Dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014), investasi di sektor pertanian primer baik 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6% per tahun.     

6. Pada kurun 2010-2014, rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 

4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4% dan pertumbuhan impor 13,1% 

per tahun.  Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun. 

7. Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata pada tahun 2014 mencapai 102,03. Nilai NTP secara 

rata-rata dan bulanan selama tahun 2014 masih di atas 100, artinya petani masih 

memiliki hasil pendapatan lebih yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

operasional produksi dan biaya hidup sehari-harinya. 

8. Jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor 

pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 

19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. 

9. Hal yang sedikit kurang menggembirakan adalah angka Indeks Ketahanan Pangan 

Global/Global Food Security Index (GFSI) Indonesia Tahun 2014 terus menurun, 

setelah pada tahun 2013 berada pada posisi 66 dari 107 negara, pada tahun 2014, 

posisi Indonesia semakin turun di posisi 72 dari 109 Negara. Berdasarkan GFSI 

tersebut, kondisi ketahanan pangan Indonesia tahun 2014 (indeks 45,50) berada di 

bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia (indeks 68,00), Thailand (indeks 

59,90), Filipina (indeks 49,40), dan Vietnam (indeks 49,10). 

 

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang 

pangan dan pertanian, pada kurun waktu 2010-2014, Kemenko Bidang Perekonomian 

cq. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian telah banyak terlibat dalam 

penyusunan kebijakan/regulasi, antara lain yakni : 

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang diharapkan 

dapat menghasilkan regulasi turunan, antara lain: (i) RPP tentang Ketahanan Pangan 

dan Gizi; (ii) RPP Keamanan Pangan (dalam proses pembahasan); dan (iii) R-Perpres 

tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional. 

2. Untuk memberikan keterjaminan harga gabah di tingkat petani sekaligus dalam 

rangka pengaturan terkait penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah 

dikeluarkan beberapa Instruksi Presiden, yakni: (i) Inpres Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang dikelola oleh Pemerintah 

Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim; dan (ii) Inpres Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. 

3. Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Deputi 

Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian banyak terlibat pada pembahasan peraturan 

turunannya, yakni Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 
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4. Keterlibatan pembahasan pada regulasi yang terkait lainnya seperti: UU No. 10 tahun 

2013 tentang Hortikultura; UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 32 Tahun 

2014 tentang Kelautan; UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 41 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; dan sebagainya. 
 

 

1.3. Potensi dan Permasalahan 

A. Potensi 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan sangat penting 

dalam pembangunan pertanian. Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman 

hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati tertinggi di dunia antara lain memiliki 10% dari spesies tumbuhan berbunga, 12% 

spesies mamalia, 16% reptil dan amphibi, dan 17% burung di dunia terdapat di 

Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13% dari total luas daratan di dunia. 

Potensi  sumberhayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 

jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 

jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah. 

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk 

mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan lahan, hara, 

dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari 

yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, 

serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda. 

Ketersediaan lahan yang cukup besar sangatlah potensial pengembangan sektor 

pertanian. Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut,  

sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta 

hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta 

hektar di lahan rawa. Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah 

dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar 34,7 juta 

hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta hektar, HPK 6,79 juta 

hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan Produksi (HP). 

Dari aspek tenaga kerja, tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada 

di pedesaan merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 

juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian. Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar 

secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang 

berdaya saing. Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat 
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ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat bekerja dan berusaha di 

sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan 

kebutuhan pasar nasional dan dunia. 

Potensi perikanan juga sangat menjanjikan. Sebagai negara yang memiliki 

kekayaan alam yang sangat besar dan perairan laut seluas 5,8 juta km² dengan 8.500 

spesies ikan, dimana beberapa jenis di antaranya memiliki nilai ekonomis tinggi, maka 

apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan optimal akan dapat mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, khususnya sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan pangan. 

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per 

tahun (Komnas Kajiskan, 2013), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 

80%, pada tahun 2013 baru termanfaatkan 93%. Selain itu, kegiatan budidaya ikan yang 

terus meningkat. Potensi luas areal budidaya laut sebesar 12.123.383 Ha dengan tingkat 

pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Potensi luas budidaya air payau seluas 2.964.331 Ha 

dengan tingkat pemanfaatan 650.509 Ha (21,9%). Potensi luas areal budidaya air tawar 

saat ini sekitar 2.830.540 Ha dengan tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). 

 Potensi lainnya adalah pertumbuhan kelas menengah yang  sangat pesat. 

Menurut data Mc Kinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia 

berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada tahun 2030. Hal ini 

merupakan pasar yang harus kita antisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap 

produk pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, akan semakin penting dengan 

ditetapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun akhir 2015, dimana pasar 

domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan 

produk yang diminta kelas menengah tersebut. Sejalan dengan era globalisasi dan 

pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk 

dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang 

pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar 

yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia. 

 

B. Permasalahan 

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan 

ketahanan pangan, yaitu melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan 

ekonomi dan juga sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi 

program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub 

sistem ketahanan pangan yaitu: (1) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya 

peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (2) sub sistem 

distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (3) sub 

sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. 

Program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan 
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untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, danekonomi yang kondusif, 

menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. 

Namun dalam perjalanannya, pembangunan ketahanan pangan masih 

menghadapi masalah sistemik, antara lain: 

1. Konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus meningkat. Untuk  

itu, sistem pertanian skala luas (food estate) harus dapat segera direalisasikan, dan 

dibuka kepada dunia usaha baik nasional, swasta maupun asing, namun dengan 

porsi dan pengaturan yang adil. 

2. Subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun subsidi-subsidi lainnya 

termasuk pupuk dan benih, masih terus diperlukan namun perlu dievaluasi kembali 

dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat 

penggunaan.  

3. Di bidang pembiayaan, perlu di evaluasi kembali kredit-kredit program yang 

sekarang disalurkan melalui perbankan, namun belum dapat diserap secara baik 

dan optimal.  

4. Di bidang pembenihan, perlu didorong peningkatan produktivitas perusahaan 

penyedia benih unggul baik di bidang pertanian maupun perikanan agar dapat 

memenuhi kebutuhan para petani dan pembudidaya ikan, guna meningkatkan 

produktivitasnya. 

5. Di bidang perikanan, masih adanya kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated 

(IUU) fishing baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun kapal-kapal 

perikanan asing yang menyebabkan kerugian baik aspek sosial, ekologi maupun 

ekonomi. 

6. Skala usaha petani/nelayan kecil sehingga kurang memacu peningkatan 

produktivitas/tidak memenuhi skala ekonomi;  

7. Tingkat pendidikan SDM pertanian relatif rendah dan minat tenaga kerja yang 

semakin berkurang di perdesaan;  

8. Sebagian besar produksi pangan berfluktuasi antar musim menyebabkan fluktuasi 

pasokan input–output serta harga produk;  

9. Mutu dan efisiensi usaha masih rendah sehingga melemahkan daya saing produk 

pangan;  

10. Lemahnya penerapan teknologi yaang tercermin dari belum optimalnya penerapan 

teknologi unggul tepat guna, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra-

produksi, produksi, pengamanan hasil, dan pasca panen;  

11. Pengolahan belum berkembang secara industrial, terutama menyangkut perolehan 

nilai tambah, aspek keamanan, mutu dan gizi pangan;  

12. Fluktuasi harga pangan akibat belum lancarnya supply chain pangan dan persaingan 

pasar yang cenderung tidak sehat. Karenanya, diperlukan penguatan Sistem Logistik 

Pangan.  

13. Adanya dampak pemanasan global (global warming) yang menyebabkan pula 

terganggunya usaha peningkatan produksi pangan;  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

 

 

2.1.  Visi  

 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

telah ditetapkan visi pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dengan berpijak 

pada visi pemerintahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga 

telah menetapkan Visi sebagai berikut: 

 

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi 

yang efektif dan berkelanjutan” 

 

Berdasarkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas, maka VISI 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut: 

 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian yang merupakan salah satu 

unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadikan 

visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yaitu 

Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar 

organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan 

yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan khususnya bidang 

pangan dan pertanian.  

 

Visi Deputi tersebut memiliki makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu 

merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan 

tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan 

bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat 

pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana 

dan dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil 

koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi 

upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang pangan dan pertanian. Sedangkan 

kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus 

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan 

ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di bidang pangan dan pertanian” 
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menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan 

oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan 

ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan. 

 

 

2.2. Misi  

 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata 

melalui penetapan MISI yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Pangan 

dan Pertanian, sebagai berikut: 

 

 Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pangan 

dan Pertanian, dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian; yakni “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi 

penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian” 

dan lebih lanjut Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia 

Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang 

Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di 

bidang pangan dan pertanian. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang 

pangan dan pertanian dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk 

menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari 

berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik 

danterlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan 

dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan 

kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang 

timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres 

kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan 

optimal. 

 

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian;  

2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan 

pertanian. 



 

RENSTRA 2015-2019 ------------ 10 
 

2.3. Tujuan  

 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi Bidang 

Koordinasi Pangan dan Pertanian, sebagai berikut: 

 

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program 

sektor/lintas sektor di bidang pangan dan pertanian mempunyai komitmen yang tinggi 

meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja 

sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang pangan dan pertanian 

yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada 

akhirnya sasaran pembangunan di bidang pangan dan pertanian yang berwawasan 

lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pengentasan kemiskinan 

petani akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran 

ekonomi bidang pangan dan pertanian, antara lain difokuskan pada target sasaran 

kedaulatan pangan (beras, jagung, kedelai, gula, daging, perikanan, perkebunan dan 

hortikultura, sarana prasarana pangan dan pertanian. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi 

Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, akan 

dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019). 

 

 

2.4. Sasaran Strategis 

 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan 2 tujuan sebagaimana 

disebutkan di atas, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian telah menetapkan 3 

sasaran strategis sebagaimana di gambarkan pada peta strategi (strategi map) dan 

dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam pencapaian tujuan mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di bidang pangan dan 

pertanian, yaitu: 

 SS 1: Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan 

pertanian; 

 SS 2: Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang pangan dan pertanian; 

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam pencapaian tujuan mewujudkan kinerja 

organisasi yang baik di bidang pangan dan pertanian, yaitu: 

 SS 3: Terwujudnya efektivitas tata kelola kebijakan bidang pangan dan pertanian 

yang baik; 

 

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 

bidang pangan dan pertanian; 

2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik di bidang pangan dan pertanian. 
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Gambar 2.1. Peta Strategi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

 

 

 

 Untuk tahun 2015-2019 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi 

Pangan dan Pertanian adalah Ketersediaan Beras dan Stabilisasi Harga Pangan. Dengan 

jumlah penduduk mencapai 255 juta (BPS, 2015), sehari 3 kali makan nasi (beras), 

menjadikan pemerintah harus menyediakan sekitar 65 juta ton beras (114 kg/kap/thn) 

atau sekitar 5,4 juta ton per bulan secara nasional. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Dalam upaya percepatan pembangunan nasional demi terwujudnya TRISAKTI, 

yaitu Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta 

kepribadian dalam budaya maka kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada 9 

(sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama “NAWA CITA”, yaitu: 

 

Tabel 3.1. Agenda Prioritas Nawacita 

No AGENDA PRIORITAS 

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 

2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 

3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan 

4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 

Asia lainnya 

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik 

8 Melakukan revolusi karakter bangsa 

9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 
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Dari 9 (sembilan) agenda prioritas nasional tersebut, yang langsung terkait dengan 

tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pada Agenda 

Prioritas ke-3,6, dan 7.  

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 

khususnya terkait bidang ekonomi yaitu: 

a) Makro Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kemiskinan, dan 

pengangguran). 

b) Ketahanan Pangan. 

c) Ketahanan Energi. 

d) Ketahanan Air. 

e) Infrastruktur Dasar dan Konektivitas. 

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban 

tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional  maupun 

program-program prioritas nasional  dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dengan melalui strategi koordinasi dan 

sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/ kajian/ telaahan dan sosialisasi. Strategi 

tersebut merupakan langkah-langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

mendorong peningkatan kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam 

pelaksanaan program/ kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan 

efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/ lintas sektor dimaksud diharapkan dapat 

memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/ lintas sektor bidang 

perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya  target-target sektor/ lintas 

sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan 

terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing 

sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. 

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang 

perekonomian, adalah sebagai berikut: 

a. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam 

Nawacita; 

b. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam 

pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi; 

c. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati 

antar Kementerian/Lembaga. 
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3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

Agenda prioritas pada Nawacita yang berkaitan langsung dengan tugas dan 

fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian adalah Agenda Ke- 7, yaitu 

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan. Peningkatan Koordinasi 

Kebijakan Kedaulatan dan Pertanian juga menjadi salah satu kebijakan prioritas 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tertuang pada Renstra 

Kementerian. Adapun Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2019 yang tertuang pada 

RPJMN, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2019 

 

Indikator 2014 

(Baseline) 

2019 Keterangan 

1. Produksi    

o Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Untuk 3 (tiga) tahun 

pertama: fokus pada 

swasembada padi. Untuk 

kedele fokus pada konsumsi 

DN utamanya untuk tahu 

dan tempe; gula, dan daging 

sapi fokus pada pemenuhan 

konsumsi rumah tangga. 

o Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 

o Kedelai (Juta Ton) 0,9 2,6 

o Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 

o Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 

o Ikan (di luar rumput laut) 

(Juta Ton) 

12,4 18,8 

o Garam (Juta Ton) 2,5 4,5  

2. Konsumsi    

o Konsumsi kalori (Kkal) 1.967 2.150  

o Konsumsi ikan 

(kg/kap/tahun) 

38,0 54,5  

3. Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) 

81,8 92,5  

       Sumber: RPJMN 2015-2019 

 

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional dan Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya 

dalam mewujudkan peningkatan koordinasi kebijakan kedaulatan pangan dan pertanian, 

arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian ditekankan pada 

Program Lintas Kerja koordinasi Pangan dan Pertanian, yaitu:  

a. Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan;  

b. Pengembangan komoditi berorientasi ekspor; 
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c. Koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian; dan 

d. Penanggulangan kemiskinan petani. 

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang 

pangan dan pertanian, adalah sebagai berikut: 

a. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan pangan dan pertanian, 

seperti: 

1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

2) Peningkatan produksi dan produktivitas pangan 

3) Penyediaan lahan pangan dan pertanian 

4) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)  

5) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan 

6) Penguatan cadangan pangan 

7) Pengurangan kemiskinan petani  

8) Penguatan pembiayaan dan kelembagaan 

9) Revitalisasi penyuluh 

 

b. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam 

pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi, antara lain: 

1) Stabilitas pasokan dan harga pangan 

2) Distribusi dan logistik pangan 

3) Kualitas dan keamanan pangan 

4) Ekspor dan impor pangan 

5) Pangan lokal non beras 

6) Mitigasi dan adaptasi gangguan terhadap produksi pangan dan pertanian 

7) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi 

8) Ketersediaan benih, pupuk, dan Alsintan 

 

c. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati 

antar Kementerian/ Lembaga, yaitu : 

1) Neraca kebutuhan dan ketersediaan pangan 

2) Data produksi dan konsumsi pangan 

3) Neraca lahan pangan dan pertanian 
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3.3. Kerangka Regulasi 

 

Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pangan 

dan pertanian agar dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi 

yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan 

global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi 

dari Undang-Undang dan turunan UU yang terkait dengan pangan dan pertanian; 2) 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia; 3) pengendalian 

kebijakan pangan dan pertanian; serta 4) peningkatan pembiayaan pangan dan 

pertanian. 

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan 

pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam 

rangka menciptakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian serta integrasi 

penyelenggaraan pembangunan pangan dan pertanian antar kementerian, serta pusat 

dan daerah. 

Gambar 3.1. Pohon Regulasi terkait Pangan dan Pertanian 
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Pohon regulasi di atas menggambarkan beberapa regulasi yang menaungi 

segala bentuk kebijakan di bidang pangan dan pertanian, yakni antara lain:  

1. UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan 

2. UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman 

3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological 

Biodiversity 

4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

5. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

6. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

7. UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

8. UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan 

9. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

10. UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

11. UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

12. UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

13. UU No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

14. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

15. UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

16. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 

17. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

18. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

19. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 

 

Adapun beberapa regulasi ke depan yang masih dalam pembahasan dan 

menuju proses penyelesaian antara lain:  

1. RPP tentang Perum BULOG 

2. RPP tentang Keamanan Pangan 

3. RPP tentang Pulau Karantina 

4. RPP tentang Otoritas Veteriner 

5. RPP tentang Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dalam Hal Tertentu 

6. RPP tentang Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil 

Perikanan 

7. RPP tentang Agrowisata Hortikultura 

8. RPP tentang Pembiayaan Wisata Hortikultura 

9. RPerpres tentang Penugasan Perum BULOG 

10. RPerpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional 
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11. RPerpres tentang Koordinasi Pengembangan Persusuan Nasional 

12. Rperpres tentang Pengembangan Industri Berbasis Karet Alam 

13. RPermen tentang Tataniaga Komoditas Pangan Strategis 

 

3.4. Kerangka Kelembagaan 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dibentuk berdasarkan mandat 

konstitusi yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian.  Organisasi ini dibentuk berdasarkan perkembangan 

dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan pangan dan pertanian, 

kedaulatan pangan, Nawacita, pengelolaan kepemerintahan (governance issues), prinsip 

reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Fungsi 

pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. Deputi 

Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian akan melaksanakan pelayanan yang efektif, 

efisien melalui desain kinerja organisasi yang tepat fungsi dan tepat aturan, 

menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, 

tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam 

menjalankan program dan kegiatan Renstra Deputi tahun 2015-2019.  

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian tersebut serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi 

Pangan dan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Deputi Bidang 

Koordinasi Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian; 

b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu 

di bidang pangan dan pertanian; 

c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan 

stabilitas harga pangan; 

d. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga 

pangan; 

e. koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan komoditi orientasi ekspor; 

f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketersediaan sarana 

prasarana pangan dan pertanian; 
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g. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 

kemiskinan petani; 

h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. 

 

Pada Permenko tersebut, struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan 

Pertanian dibagi atas: 

a. Asisten Deputi Pangan; 

b. Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan; 

c. Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura; 

d. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian; 

e. Asisten Deputi Agribisnis; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Gambar 3.2. Struktur Organisasi 

 

Dengan struktur organisasi seperti di atas, perlu diupayakan penataan kerangka 

kelembagaan antara lain melalui: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan 

program Kementerian terkait; 2) penguatan kebijakan pangan dan pertanian untuk 

mendukung kedaulatan pangan dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan 

lingkungan; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi 

pembangunan pangan dan pertanian; 4) penguatan bisnis prosess internal Deputi yang 

meliputi penataan SDM, pembenahan manajemen/SOP, regulasi dan informasi; 5) 

penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan koordinasi; 6) penguatan sinergitas 

pembangunan pangan dan pertanian; 7) penguatan program prioritas pembangunan 

Pangan dan pertanian ; dan 8) penapisan teknologi informasi.  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

Memperhatikan visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis 

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan 

kerangka pendanaan tiap program/kegiatan 2015-2019 yang secara umum terdiri dari 5 

(lima) kegiatan, yaitu: 

1. Koordinasi Kebijakan Pangan 

2. Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan 

3. Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura 

4. Koordinasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian 

5. Koordinasi Kebijakan Agribisnis 

 

4.1. Target Kinerja 

 

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program dsn kegiatan 

yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja 

dihitung secara kumulatif setiap tahun sampai dengan tahun 2019. Target kinerja tahun 

2015-2019 disusun sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1. Target Kinerja Tahun 2015-2019 

 

Sasaran Strategis/ Indikator 
Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

SS 1:  Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian 

Indikator 

 Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan 

sinkronisasi pangan dan pertanian yang 

diselesaikan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SS 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pangan dan pertanian 

Indikator 

 Persentase  kebijakan bidang pangan dan 

pertanian yang terimplementasi 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SS 3: Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik  

Indikator 

 Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan 

pangan dan pertanian 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 
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Adapun sasaran dan target kinerja pada tiap kegiatan sebagaimana terlihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2. Target Kinerja Menurut Kegiatan dan Sasaran Tahun 2015-2019 
 

 

No. 

 

Program/Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Kinerja 

Target  

Unit   2015 2016 2017 2018 2019 

1 Koordinasi 

Kebijakan Pangan 

SK 1: Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan pangan  

Asisten 

Deputi 

Pangan Indikator: 

Persentase hasil 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

kebijakan pangan 

yang diselesaikan 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SK 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

pangan  

Indikator: 

Persentase kebijakan 

bidang pangan yang 

terimplementasikan  

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SK 3: Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan 

dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan 

Pertanian  

Indikator: 

Jumlah layanan 

dukungan 

administrasi 

kegiatan dan tata 

kelola   

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

2 Koordinasi 

Kebijakan 

Peternakan dan 

Perikanan 

SK 1: Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan peternakan dan perikanan  

Asisten 

Deputi 

Peternakan 

dan 

Perikanan 

Indikator: 

Persentase hasil 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

kebijakan 

peternakan dan 

perikanan yang 

diselesaikan 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SK 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

peternakan dan perikanan  

Indikator: 

Persentase kebijakan 

bidang peternakan 

dan perikanan yang 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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No. 

 

Program/Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Kinerja 

Target  

Unit   2015 2016 2017 2018 2019 

terimplementasikan  

 

3 Koordinasi 

Kebijakan 

Perkebunan dan 

Hortikultura 

SK 1: Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan perkebunan dan hortikultura  

Asisten 

Deputi 

Perkebunan 

dan 

Hortikultura 

Indikator: 

Persentase hasil 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

kebijakan 

perkebunan dan 

hortukultura yang 

diselesaikan 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SK 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

perkebunan dan hortikultura  

Indikator: 

Persentase kebijakan 

bidang perkebunan 

dan hortikultura 

yang 

terimplementasikan  

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

4 Koordinasi 

Kebijakan Sarana 

dan Prasarana 

Pangan dan 

Pertanian 

SK 1: Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan sarana dan prasarana pangan dan pertanian  

Asisten 

Deputi 

Prasarana 

dan Sarana 

Pangan dan 

Pertanian 

Indikator: 

Persentase hasil 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

kebijakan Sarana 

dan Prasarana 

Pangan dan 

Pertanian yang 

diselesaikan 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

SK 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Sarana dan Prasarana Pangan dan Pertanian  

Indikator: 

Persentase kebijakan 

bidang Sarana dan 

Prasarana Pangan 

dan Pertanian yang 

terimplementasikan  

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

5 Koordinasi 

Kebijakan 

Agribisnis  

SK 1: Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Agribisnis  

Asisten 

Deputi 

Agribisnis Indikator: 

Persentase hasil 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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No. 

 

Program/Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan/Indikator 

Kinerja 

Target  

Unit   2015 2016 2017 2018 2019 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

kebijakan Agribisnis 

yang diselesaikan 

SK 2: Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Agribisnis  

Indikator: 

Persentase kebijakan 

bidang Agribisnis 

yang 

terimplementasikan  

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

4.2. Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas 

pendanaan. Peningkatan pendanaan koordinasi dan sinkronisasi pangan dan pertanian 

dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran pangan dan pertanian secara 

signifikan sehingga mencapai tidak ada alasan program prioritas pemerintah ini tidak 

terdanai dengan baik. Sebagai program prioritas tentunya sifat pendanaanya juga 

menjadi prioritas, oleh karena itu koordinasi kebijakan pangan dan pertanian sudah 

seharusnya mendapat alokasi dana APBN yang cukup. Peningkatan pendanaan pangan 

dan pertanian juga diharapkan melalui dukungan dana dari Badan Layanan Umum BPDP 

Kelapa Sawit sebagaimana mandat Perpres No. 61 Tahun 2015. Guna meningkatkan 

efektifitas pendanaan koordinasi pangan dan pertanian maka perlu mengefektifkan 

peran dan kewenangan masing-masing Asisten Deputi. 

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan koordinasi pangan dan 

pertanian maka pendanaannya diutamakan untuk peningkatan kualitas data pangan, 

stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, pengembangan komoditi orientasi ekpor, 

penanggulangan kemiskinan petani, dan koordinasi sarana prasarana pangan dan 

pertanian. Alokasi pendanaan masing-masing kegiatan tahun 2015-2019 pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.3. Alokasi Pendanaan Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rp) 

No. Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Unit Pelaksana 

1 Koordinasi Kebijakan 

Pangan 

2,7 4,8 

 

5,0 5,2 5,4 Asisten Deputi 

Pangan 

2 Koordinasi Kebijakan 

Peternakan dan 

Perikanan 

2,3 2,1 2,4 2,5 2,6 Asisten Deputi 

Peternakan dan 

Perikanan 

3 Koordinasi Kebijakan 

Perkebunan dan 

Hortikultura 

2,3 4,2 4,6 4,7 4,9 Asisten Deputi 

Perkebunan 

dan 

Hortikultura 

4 Koordinasi Kebijakan 

Sarana dan Prasarana 

Pangan dan Pertanian  

2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 Asisten Deputi 

Prasarana dan 

Sarana Pangan 

dan Pertanian 

5 Koordinasi Kebijakan 

Agribisnis 

2,5 2,1 2,2 2,3 2,4 Asisten Deputi 

Agribisnis 

Total 11,9 15,4 16,4 16,8 17,7  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 ini disusun sebagai acuan 

(guidance) pelaksanaan tugas-tugas Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang pangan dan pertanian sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini setiap tahun akan dievaluasi dan 

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis organisasi dan jika di kemudian 

hari diperlukan adanya perubahan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 

mestinya.  
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LAMPIRAN  

 

 



FORMULIR 1. LEMBAR KINERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

K/L                     : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

UNIT ESELON I  : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN PERTANIAN  

VISI                    : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di bidang  

                              Pangan dan Pertanian 

MISI                 : - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan  

                                 pertanian  

- Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian 
 

TUPOKSI SASARAN STRATEGIS  (OUTCOME) 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

USULAN PROGRAM 

(1) (2) (3) (5) 

TUGAS POKOK: 

menyelenggarakan  koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian 

pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di 

bidang pangan dan pertanian 

 

FUNGSI: 

a. Koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isu di bidang pangan dan 

pertanian; 

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait 

 

1. Terwujudnya koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan pangan dan 

pertanian  

2. Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan pangan dan 

pertanian  

3. Terwujudnya efektivitas tata kelola 

pangan dan pertanian yang baik  

 

 

1. Persentase hasil rekomendasi 

koordinasi dan sinkronisasi pangan 

dan pertanian yang diselesaikan  

2. Persentase  kebijakan bidang 

pangan dan pertanian yang 

terimplementasi 

3. Persentase partisipasi stakeholders 

dalam kebijakan pangan dan 

pertanian  

 

85<n<100 = 4 (Sangat Baik) 

65<n<85 = 3 (Baik) 

45<n<65 = 2 (Kurang) 

n<45 = 1 (Sangat Kurang) 

 

 

Program Koordinasi 

Kebijakan Bidang 

Pangan dan Pertanian 



TUPOKSI SASARAN STRATEGIS  (OUTCOME) 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

USULAN PROGRAM 

dengan isu di bidang pangan dan 

pertanian;  

c. Koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan kebijakan di bidang 

ketersediaan dan stabilitas harga 

pangan; 

d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan 

di bidang ketersediaan dan stabilitas 

harga pangan; 

e. Koordinasi dan sinkronisasi, 

perumusan dan pelaksanaan dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengembangan komoditi 

orientasi ekspor; 

f. Koordinasi dan sinkronisasi 

perumusan kebijakan di 

bidangketersediaan sarana prasarana 

pangan dan pertanian; 

g. Koordinasi, sinkronisasi, dan 

perumusan kebijakan di bidang 

penanggulangan kemiskinan petani; 

h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang pangan dan 

pertanian; dan 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menko 

Perekonomian. 

 



UNIT ESELON 2: Asisten Deputi Pangan 

TUPOKSI SASARAN/INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (OUTPUT) 

USULAN KEGIATAN 

(6) (7) (8) 

 

TUGAS POKOK: 

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi  perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan  kebijakan  Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan   isu  di bidang pangan, serta 

pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di 

lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian. 

FUNGSI: 

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan  kebijakan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di 

bidang produksi dan distribusi pangan; 

b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan 

pelaksanaan  kebijakan serta pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di 

bidang konsumsi dan cadangan pangan; 

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang 

masalah dan kegiatandi bidang produksi, distribusi, 

konsumsi dan cadangan pangan; dan 

d. Pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata 

kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan 

dan Pertanian. 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 1.1: 

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 

Pangan  

Indikator 

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Pangan yang diselesaikan 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 1.2: 

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan  

Indikator 

Persentase kebijakan bidang Pangan yang terimplementasi 

 

 

Sasaran Kegiatan (Outcome) 1.3: 

Terwujudnya efektivitas tata kelola Pangan dan Pertanian yang 

baik 

Indikator 

Persentase partisipasi stakeholders dalam kebijakan Pangan dan 

Pertanian 

 

Koordinasi Kebijakan 

Bidang Pangan 

 



UNIT ESELON 2 : Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan 

TUPOKSI INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (OUTPUT) 

USULAN KEGIATAN 

(6) (7) (8) 

 

TUGAS POKOK: 

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan  

Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di  bidang  

peternakan dan perikanan. 

FUNGSI: 

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

peternakan dan perikanan; 

b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

peternakan dan perikanan; dan 

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang 

masalah dan kegiatan di bidang peternakan dan 

perikanan. 

Sasaran Kegiatan(Output) 2.1: 

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peternakan 

dan Perikanan 

Indikator 

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Peternakan dan Perikanan yang diselesaikan 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 2.2: 

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peternakan 

dan Perikanan 

 

Indikator 

Persentase kebijakan bidang Peternakan dan Perikanan yang 

terimplementasi 

 

Koordinasi Kebijakan 

Bidang Peternakan dan 

Perikanan 

 

 

 



UNIT ESELON 2 : Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura 

TUPOKSI INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (OUTPUT) 

USULAN KEGIATAN 

(6) (7) (8) 

 

TUGAS POKOK: 

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi  perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan  kebijakan  Kementerian/ Lembaga yang terkait 

dengan   isu  di  bidang  Perkebunan dan Hortikultura 

 

FUNGSI: 

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan 

pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan komoditi orientasi ekspor; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait 

dengan isudi bidang perkebunan dan hortikultura; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

perkebunan dan hortikultura; dan 

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah 

dan kegiatandi bidang perkebunan dan hortikultura. 

 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 3.1: 

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 

Perkebunan dan Hortikultura 

Indikator 

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diselesaikan 

Sasaran Kegiatan (Output) 3.2: 

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Perkebunan dan Hortikultura 

 

Indikator 

Persentase kebijakan bidang Perkebunan dan Hortikultura 

yang terimplementasi 

 

Koordinasi Kebijakan 

Bidang Perkebunan dan 

Hortikultura 

 

 

 

 



UNIT ESELON 2 : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian 

TUPOKSI INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (OUTPUT) 

USULAN KEGIATAN 

(6) (7) (8) 

 

TUGAS POKOK: 

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Prasarana, Sarana 

Pangan dan Pertanian. 

 

FUNGSI: 

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

Prasarana, Sarana Pangan dan Pertanian; 

b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

Prasarana, Sarana Pangan dan Pertanian; dan 

c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang 

masalah dan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana 

Pangan dan Pertanian. 

Sasaran Kegiatan (Output) 4.1: 

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Prasarana, 

Sarana Pangan dan Pertanian 

Indikator 

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Prasarana, Sarana Pangan dan Pertanian yang 

diselesaikan 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 4.2: 

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Prasarana, 

Sarana Pangan dan Pertanian  

 

Indikator 

Persentase kebijakan bidang Prasarana, Sarana Pangan dan 

Pertanian yang terimplementasi 

 

 

Koodinasi Kebijakan 

Bidang Prasarana dan 

Sarana Pangan dan 

Pertanian 



 

UNIT ESELON 2 :  Asisten Deputi Agribisnis 

TUPOKSI INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (OUTPUT) 

USULAN KEGIATAN 

(6) (7) (8) 

 

TUGAS POKOK: 

Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi  perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan  kebijakan  Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan   isu  di  bidang agribisnis 

 

FUNGSI: 

a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, 

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

Agribisnis; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan petani; 

c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

Agribisnis; dan 

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang 

masalah dan kegiatan di bidang Agribisnis. 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 5.1: 

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di Bidang 

Agribisnis  

Indikator 

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan Agribisnis yang diselesaikan 

 

Sasaran Kegiatan (Output) 5.2: 

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Agribisnis  

 

Indikator 

Persentase kebijakan bidang Agribisnis yang terimplementasi 

 

 

Koordinasi Kebijakan  

Bidang Agribisnis 

 



FORMULIR 2. RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 
 

 

1. Kementerian/Lembaga  : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

2. Sasaran Strategis yang didukung :  -   Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Bidang Perekonomian 

- Terwujudnya pengendalian kebijakan Perekonomian 

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik 

3. Program    : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian  

4. Unit Organisasi    : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) 

 
No. Sasaran Program 

(Outcome) 

Indikator Kinerja 

Program (IKP) 

Target (%) Anggaran (Rp) Juta 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
             

1. Terwujudnya koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan pangan dan 

pertanian 

Persentase hasil 

rekomendasi 

koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan 

pangan dan pertanian 

yang diselesaikan 

 

100 100 100 100 100 8.392 12.200 12.450 12.800 13.600 

2. Terwujudnya 

pengendalian kebijakan 

pangan dan pertanian  

Persentase kebijakan 

bidang pangan dan 

pertanian yang 

terimplementasi 

 

100 100 100 100 100 2.983 4.000 4.250 4.400 4.400 

3. Terwujudnya efektifitas 

tata kelola pangan dan 

pertanian yang baik 

Persentase partisipasi 

stakeholders dalam 

kebijakan pangan dan 

pertanian 

 

90 90 90 90 90 225 400 450 500 500 



6. Kegiatan dan Pendanaan 
 

Kode Kegiatan Target (%) Anggaran (Rp) Juta 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

            

1 Koordinasi Kebijakan 

Bidang Pangan 

85 100 100 100 100 
2,7 4,8 5,0 5,2 5,4 

2 Koordinasi Kebijakan 

Bidang Peternakan 

dan Perikanan 

85 100 100 100 100 
2,3 2,1 2,4 2,5 2,6 

3 Koordinasi Kebijakan 

Bidang Perkebunan 

dan Hortikultura 

85 100 100 100 100 
2,3 4,2 4,6 4,7 4,9 

4 Koordinasi Kebijakan 

Bidang Prasarana, 

Sarana Pangan dan 

Pertanian 

85 100 100 100 100 
2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 

5 Koordinasi Kebijakan 

Bidang Agribisnis  

85 100 100 100 100 
2,5 2,1 2,2 2,3 2,4 

 
Jumah Anggaran 

     
11,9 15,4 16,4 16,8 17,7 

 
 
 



FORMULIR 3. RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 

 
1. Kementerian/Lembaga  : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

2. Program    : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 

3. Sasaran Program yang didukung  : -    Terwujudnya sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pangan dan Pertanian 

- Terwujudnya pengendalian kebijakan pangan dan pertanian 

- Terwujudnya efektivitas tata kelola Pangan dan Pertanian yang baik 

4. Program    : Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian 

5. Unit Organisasi    : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian 

6. Sasaran Kegiatan dan Pendanaannya 

 

No. Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Dimensi Bidang Nawacita Dukungan 

       

1.1 Terwujudnya penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan pangan 

Persentase hasil 

rekomendasi koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan 

pangan yang diselesaikan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

1.2 Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

pangan 

Persentase kebijakan 

bidang pangan yang 

terimplementasi 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

1.3 Terwujudnya efektivias tata 

kelola pangan dan 

pertanian yang baik 

Persentase partisipasi 

stakeholders dalam 

kebijakan pangan dan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 



No. Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Dimensi Bidang Nawacita Dukungan 

       

pertanian Lingkungan 

Hidup (12) 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

2.1 Terwujudnya penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan peternakan dan 

perikanan 

Persentase hasil 

rekomendasi koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan 

peternakan dan perikanan 

yang diselesaikan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

2.2 Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

peternakan dan perikanan 

Persentase kebijakan 

bidang peternakan dan 

perikanan  yang 

terimplementasi 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

3.1 Terwujudnya penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan perkebunan dan 

hortikultura 

Persentase hasil 

rekomendasi koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan 

perkebunan dan 

hortikultura yang 

diselesaikan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

3.2 Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

perkebunan dan 

hortikultura 

Persentase kebijakan 

bidang perkebunan dan 

hortikultura yang 

terimplementasi 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 



No. Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Dimensi Bidang Nawacita Dukungan 

       

domestik (7) (KPS/PPP)(1) 

 

4.1 Terwujudnya penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan prasarana, sarana 

pangan dan pertanian 

Persentase hasil 

rekomendasi koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan 

prasarana, sarana pangan 

dan pertanian  yang 

diselesaikan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

4.2 Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

prasarana, sarana pangan 

dan pertanian 

Persentase kebijakan 

bidang prasarana, sarana 

pangan dan pertanian yang 

terimplementasi 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

5.1 Terwujudnya penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan agribisnis 

Persentase hasil 

rekomendasi koordinasi 

dan sinkronisasi kebijakan 

agribisnis  yang 

diselesaikan 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 

5.2 Terwujudnya pengendalian 

pelaksanaan kebijakan 

agribisnis 

Persentase kebijakan 

bidang agribisnis yang 

terimplementasi 

Pembangunan 

Sektor 

Unggulan (2) 

Bidang 

Sumber Daya 

dan 

Lingkungan 

Hidup (12) 

Mewujudkan 

kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan 

sektor-sektor 

strategis ekonomi 

domestik (7) 

Program 

Dukungan 

Kerjasama 

Pemerintah 

Swasta 

(KPS/PPP)(1) 

 



7. Rincian Target dan Anggaran 
 
No. Sasaran Kegiatan 

(Output)/ Komponen 

Target/Volume (%, Rekomendasi, Bulan) Anggaran (Rp) Juta 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

            

 Asdep Pangan 

1.1 Terwujudnya 

penyiapan koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan pangan 

85 % 

(5 rek) 

100 % 

(5 rek) 

100 % 

(5 rek) 

100 % 

(5 rek) 

100 % 

(5 rek) 

1.890 3.600 3.700 3.800 4.000 

1.2 Terwujudnya 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan pangan 

85% 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

585 800 850 900 900 

1.3 Terwujudnya 

efektivias tata kelola 

pangan dan pertanian 

yang baik 

90% 

12 bln 

90% 

12 bln 

90% 

12 bln 

90% 

12 bln 

90% 

12 bln 

225 400 450 500 500 

 Asdep Peternakan dan Perikanan 

2.1 Terwujudnya 

penyiapan koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan peternakan 

dan perikanan 

85% 

(4 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

1.834 1.600 1.600 1.700 1.800 

2.2 Terwujudnya 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan peternakan 

dan perikanan 

85 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

466 800 900 900 900 

  



No. Sasaran Kegiatan 

(Output)/ Komponen 

Target/Volume (%, Rekomendasi, Bulan) Anggaran (Rp) Juta 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

            

Asdep Perkebunan dan Hortikultura 

3.1 Terwujudnya 

penyiapan koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan perkebunan 

dan hortikultura 

85 % 

(4 rek) 

100 % 

(4 rek) 

100 % 

(4 rek) 

100 % 

(4 rek) 

100 % 

(4 rek) 

1.848 3.400 3.700 3.700 3.900 

3.2 Terwujudnya 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan perkebunan 

dan hortikultura 

85 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

452 800 900 1.000 1.000 

 Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian 

4.1 Terwujudnya 

penyiapan koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan prasarana, 

sarana pangan dan 

pertanian 

85 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

1.500 1.400 1.500 1.600 1.700 

4.2 Terwujudnya 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan prasarana, 

sarana pangan dan 

pertanian 

85 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

600 800 800 800 800 

 Asdep Agribisnis 

5.1 Terwujudnya 85 % 

(2 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

100 % 

(3 rek) 

1.320 1.500 1.600 1.700 1.800 



No. Sasaran Kegiatan 

(Output)/ Komponen 

Target/Volume (%, Rekomendasi, Bulan) Anggaran (Rp) Juta 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

            

penyiapan koordinasi 

dan sinkronisasi 

kebijakan agribisnis 

5.2 Terwujudnya 

pengendalian 

pelaksanaan 

kebijakan agribisnis 

85 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

100 % 

(1 rek) 

880 800 800 800 800 

 
 


