
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejumlah lembaga secara berkala melakukan perhitungan indeks ketahanan 

pangan negara- negara di dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, The 

Economist Intelligence Unit (EIU) mempublikasikan Global Food Security Index 

yang mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, 

keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan. Global Food Security Index 

menempatkan kondisi ketahanan pangan Indonesia pada peringkat ke-74 dari 109 

negara di dunia.  

Sebuah lembaga penelitian yaitu International Food Policy Research 

Institute (IFPRI) mempublikasikan Global Hunger Index yang mengukur kondisi 

ketahanan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang kekurangan gizi, jumlah 

anak dengan berat dan tinggi badan di bawah rata-rata dan jumlah anak yang 

meninggal di bawah usia 5 tahun. International Food Policy Research Institute 

menunjukkan bahwa indeks kondisi kelaparan Indonesia berada pada urutan ke- 

57 dari 104 negara.  

Lembaga lain yaitu Syngenta mempublikasikan Rice Bowl Index. Lembaga 

tersebut menilai keragaan pangan berdasarkan unsur kebijakan dan perdagangan, 

faktor tingkat pertanian, lingkungan serta permintaan dan harga. Syngenta 

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 dari 15 negara di Asia Pasifik. 

Indeks ketahanan pangan Indonesia yang relatif rendah mencerminkan 

tantangan mewujudkan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Tantangan 

tersebut mulai dari tingkat wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota  hingga 

individu.  

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengaruh  terhadap ketahanan 

pangan nasional terutama pada aspek ketersediaan pangan adalah Provinsi Banten. 

Ditinjau dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, Provinsi Banten dengan 

jumlah penduduk yang mencapai 12 juta jiwa merupakan wilayah dengan jumlah 

penduduk terbesar kelima dan terpadat ketiga di Indonesia (BPS 2015). Jumlah 

dan kepadatan penduduk tersebut berdampak terhadap jumlah dan mutu pangan 

yang harus disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan pangan dan 

gizi penduduknya. Pemerintah pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 menyatakan bahwa dalam perencanaan pangan harus memperhatikan 

pertumbuhan dan sebaran penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan 

kepadatan penduduk berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.  

Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa 

Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Banten berada pada peringkat ke-19 dari 33 

Provinsi di Indonesia. Indeks tersebut merupakan peringkat rata- rata dari 

peringkat ketersedian, keterjangkauan serta kualitas dan stabilitas pangan Provinsi 

Banten. Apabila dijabarkan maka tingkat ketersediaan pangan Provinsi Banten 

berada pada peringkat ke-31 atau hanya lebih baik dari Provinsi Kepulauan Riau 

dan Provinsi Riau, tingkat keterjangkauan pangan pada peringkat ke-8 serta 

kualitas dan stabilitas pangan pada peringkat 13 (Nurhemi et al. 2014).  
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Provinsi Banten berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan 

Indonesia tahun 2015 yang dihasilkan atas kerjasama antara Badan Ketahanan 

Pangan Kementerian Pertanian bersama dengan World Food Programme berada 

pada prioritas 3 hingga 4 atau kerentanan pangan dan gizi kategori sedang. Peta 

tersebut dibuat berdasarkan aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti 

ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan 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. 

Menurut definisi di atas, dijelaskan bahwa ketahanan pangan dibangun di atas 

empat pilar. Keempat pilar tersebut adalah (1) ketersediaan yaitu tersedianya 

pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya; (2) akses yaitu terjangkaunya 

pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan; (3) pemanfaatan 

yaitu penggunaan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar serta (4) 

stabilitas dari ketersediaan, akses dan pemanfaatan.  

Peran pemerintah daerah dalam bidang pangan tercantum pada Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah 

No.17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Urusan pemerintah wajib 

diantaranya meliputi pangan tertulis pada Pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 

2014. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi 

mengatur peran serta pemerintah daerah terkait cadangan pangan pemerintah 

daerah, penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan krisis pangan dan 

penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, dan bantuan pangan, 

pengawasan, sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.  

Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang terletak di Provinsi 

Banten. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang dan Peraturan Pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan 

ketahanan pangan wilayahnya.  

Kondisi ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan hingga saat ini masih 

menemui berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan tersebut terjadi 

dihampir seluruh pilar ketahanan pangan.  

Tantangan dalam hal ketersediaan pangan terkait penyediaan pangan yang 

cukup baik jumlah maupun mutunya berhubungan dengan antara lain jumlah 

penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan sumberdaya pertanian di Kota 

Tangerang Selatan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat bahwa 

sebanyak 1 492 999 jiwa penduduk berada di wilayah Pemerintahan Kota 

Tangerang Selatan. Jumlah penduduk tersebut mencakup 12.9% dari keseluruhan 

jumlah penduduk Provinsi Banten atau jumlah penduduk kota terbesar ke-dua di 

Provinsi Banten.  

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, maka laju pertumbuhan penduduk 

Kota Tangerang Selatan merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten jika 

dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang ada. Laju pertumbuhan penduduk 

Kota Tangerang Selatan sebesar 3.36% (BPS 2015). Berdasarkan data BPS pada 
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tahun 2015, Laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan tersebut lebih 

tinggi baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi 

Banten (2.27%) maupun dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia 

(1.38%).  

Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 147.19 Km2 atau 14 

719 ha. Namun, lahan yang diperuntukkan untuk pertanian berupa sawah, ladang 

dan kebun di Kota Tangerang Selatan hanya mencapai 2 794.41 ha atau sekitar 

18.99% dari total luas wilayah (Maharisi 2014). Oleh karena itu, produksi pangan 

dari dalam wilayah Kota Tangerang Selatan terbatas dan tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pangan penduduk. 

Tantangan dalam hal akses terhadap pangan berkaitan dengan kemampuan 

penduduk untuk mendapatkan pangan. Keterbatasan terhadap akses pangan 

berhubungan antara lain dengan kemiskinan. Hal ini karena penduduk miskin 

pada umumnya tidak memiliki akses atau sumberdaya terhadap pangan yang 

cukup baik jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, masyarakat miskin sering 

dikategorikan sebagai  penduduk rawan pangan. 

Menurut publikasi BPS (2015), persentase penduduk miskin Kota Tangerang 

Selatan sebesar 1.64%. Persentase tersebut memang tidak sebesar persentase 

kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten (5.90%) ataupun Indonesia (11.22%). 

Namun, kemiskinan masih terjadi di Kota Tangerang Selatan dan menjadi 

tantangan tersendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah. 

Ketidakseimbangan gizi pada masyarakat merupakan tantangan yang terjadi 

di Kota Tangerang Selatan dalam hal pemanfatan pangan berkaitan dengan 

penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar penduduk. 

Menurut Thaha et al. (2012), pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi 

bagi kesehatan, kecerdasan, dan kemampuan kerja (produktivitas) belum merata 

dan masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap status gizi masyarakat baik 

kekurangan maupun kelebihan gizi.  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2013 melalui data riskesdas 

menunjukkan bahwa di wilayah Kota Tangerang Selatan kekurangan gizi balita 

meliputi gizi buruk (0.67%), gizi kurang (7.52%), sangat kurus (0.43%), kurus 

(6.05%), serta balita sangat pendek (2.57%) dan pendek (11.90%). Di sisi lain 

kelebihan gizi yang mencakup kegemukan pada balita sebesar (7.86%). 

Prevalensi-prevalensi tersebut berada di atas batas WHO (kurus 5% dan 

kegemukan 5%) sehingga sudah merupakan masalah kesehatan masyarakat 

(Thaha et al. 2012). 

Sejumlah faktor mempengaruhi pola konsumsi pangan penduduk perkotaan 

antara lain yaitu pendapatan penduduk yang relatif tinggi, perubahan nilai dan 

norma sosial serta keragaman budaya (Ruel et al. 1998). Dixon et al. (2007) lebih 

lanjut mengemukakan bahwa pola konsumsi pangan di wilayah perkotaan mulai 

mengalami peningkatan dalam hal ragam makanan serta menuju pola konsumsi 

pangan gaya barat yang tinggi kadar lemak dan karbohidrat.  

Berdasarkan data Kemenkes (2013), Konsumsi makanan berlemak dan 

makanan manis di wilayah perkotaan lebih besar daripada di wilayah perdesaan. 

Konsumsi makanan berlemak lebih dari 1 kali per hari di kota sebesar 43.4% dan 

di desa sebesar 37.8%. Sementara konsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per 

hari di kota sebesar 55.5% dan di desa 37.8%.  
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Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung ketahanan pangan 

telah melaksanakan program antara lain peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan dan kegiatan antara lain yaitu peningkatan mutu dan 

keamanan pangan, penyuluhan sumber pangan alternatif, analisis dan penyusunan 

pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan 

pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan 

desa mandiri pangan, dan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah. 

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sejalan dengan berbagai dokumen 

perencanaan Kota Tangerang Selatan meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

RTRW Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031 didefinisikan sebagai wilayah 

yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, 

ketersediaan pangan di Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada impor 

pangan dari daerah lain karena penyediaan pangan sepenuhnya melalui aktivitas 

pertanian dalam wilayah tidak sesuai dengan RTRW Kota Tangerang Selatan. 

Dokumen perencanaan yang lain yaitu RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-

2025 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan 

dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pangan yang terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya RPJMD 2011- 2016 menyatakan bahwa 

peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bertujuan untuk terjaminnya 

ketersediaan pangan dengan memperhatikan mutu dan keamanan produk pangan.  

Ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan akan tercapai apabila empat 

aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan 

stabilitas pangan terpenuhi. Akan tetapi, dokumen perencanaan yang ada belum 

mencantumkan keseluruhan aspek ketahanan pangan di dalamnya. RPJPD 

memfokuskan pada ketersediaan dan keterjangkauan sedangkan RPJMD 

memfokuskan pada aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan.  

Dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD hingga dokumen 

perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat keseluruhan aspek 

ketahanan pangan merupakan upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di 

Kota Tangerang Selatan. Dokumen tersebut juga harus saling berkaitan agar 

pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan berjalan dengan baik. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi sebagai penyelenggara pembangunan sektor pertanian mencakup pula 

ketahanan pangan di wilayah Kota Tangerang Selatan yaitu Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

sebagai instansi yang memiliki fungsi teknis sekaligus koordinatif dalam 

pengelolaan ketahanan pangan wilayah harus dilengkapi dengan strategi yang 

tepat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan.  

 



5 

 

Perumusan Masalah 

Ketahanan pangan merupakan upaya mewujudkan penduduk yang berkualitas 

yaitu penduduk yang sehat, aktif dan produktif sehingga mampu untuk hidup 

sejahtera. Oleh karena itu, pemenuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

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

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya sampai dengan tingkat 

individu harus dicapai. 

Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab seluruh 

pihak termasuk pemerintah daerah. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan 

wilayah yang ideal diperlukan strategi yang tepat.  

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan sebagai 

SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan pangan 

bertanggung jawab untuk mengordinasikan berbagai faktor yang mempengaruhi 

ketahanan pangan serta merumuskan alternatif dan prioritas strategi dalam rangka 

pencapaian ketahanan pangan ideal. Perumusan masalah terkait upaya 

mewujudkan ketahanan pangan wilayah di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi 4 (empat) pilar ketahanan pangan yang mencakup 

ketersediaan, akses, pemanfatan dan stabilitas pangan di Kota Tangerang 

Selatan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2015. Tangerang Selatan 

sebagai wilayah kota yang berkembang tentu memiliki tantangan dalam hal 

pemenuhan pangan baik jumlah maupun mutunya bagi penduduk untuk 

ketahanan pangan wilayah.  

2. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian kondisi ketersediaan, 

akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan ideal di wilayah perkotaan yang 

harus dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Tangerang Selatan. Sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi 

dalam bidang ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Tangerang Selatan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi 

pencapaian ketahanan pangan ideal.  

3. Apakah alternatif dan prioritas strategi  yang harus dikoordinasikan dan 

dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang 

Selatan.  

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kondisi ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas di 

Kota Tangerang Selatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 

2. Menganalisis faktor- faktor strategis eksternal dan internal terkait 

pencapaian kondisi ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan 

ideal di wilayah perkotaan yang harus dikoordinasikan oleh Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan 

3. Merumuskan strategi peningkatan ketersediaan, akses, pemanfaatan dan 

stabilitas pangan yang harus dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan untuk 5 tahun ke depan 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak lain yang berkepentingan. Penulis 

diharapkan mampu memanfaatkan penelitian ini sebagai sarana untuk menambah 

dan mengembangkan wawasan berpikir serta menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama menjalani program pendidikan pascasarjana Magister Manajemen di 

Program Manajemen dan Bisnis IPB. Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

diharapkan mampu memanfaatkan penelitian ini sebagai alternatif dan prioritas 

strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kondisi ketahanan pangan di 

Kota Tangerang Selatan. Pihak lain yang berkepentingan diharapkan mampu 

memanfaatkan penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan 

khususnya mengenai alternatif dan prioritas strategi pada sektor publik terkait 

ketahanan pangan.  

 

Ruang lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan manajemen strategik dalam 

peningkatan ketahanan pangan yang harus dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan di Kota Tangerang Selatan. 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategis 

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David 2006) sedangkan 

Afsar (2011) mendefinisikan manajemen strategis sebagai kombinasi dari ilmu 

pengetahuan dan seni yang dapat meningkatkan peluang organisasi untuk sukses. 

Hal ini dimungkinkan dengan cara melibatkan perencanaan rinci dari setiap 

variabel organisasi yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran.  

Manajemen strategis adalah proses yang dilakukan oleh manajemen tingkat 

atas dalam menentukan arah jangka panjang dan kinerja organisasi dengan 

memastikan ketepatan formulasi, keefektifan pelaksanaan dan evaluasi yang terus 

menerus dari strategi yang tengah berlangsung. Manajemen strategis juga dapat 

diartikan sebagai proses koordinasi dan integrasi fungsi-fungsi manajemen secara 

terorganisir dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Chemengich 

2013). 

Pearce dan Robinson (2013) menyatakan bahwa manajemen strategis 

didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan 




