
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan Indonesia Sehat tahun 

2010 telah dicanangkan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tanggal 1 

Maret 1999.  Untuk mendukung strategi ini, maka perlu dilakukan adanya 

pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yang dicirikan 

sebagai manusia sehat yang cerdas, produktif dan mandiri.  Upaya peningkatan 

kualitas SDM sangat terkait erat dengan faktor pangan dan gizi.  Upaya 

mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas antara lain tercermin dari 

tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi diukur dengan 

jumlah kebutuhan pangan/gizi yang dianjurkan.  Hal ini dapat tercapai dengan 

terwujudnya ketahanan pangan yaitu tersedianya pangan yang cukup dan 

terjangkau oleh masyarakat serta konsumsi pangan yang beragam dan memenuhi 

persyaratan gizi dari waktu ke waktu. 

Ketahanan pangan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 

tentang Ketahanan Pangan, perlu terus dimantapkan karena peranannya sangat 

penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia 

Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera. Upaya pemantapan tersebut 

ditempuh melaluli perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, 

bergizi dan beragam, serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Saat ini, peluang untuk pengembangan 

sistem pangan daerah mendapatkan momen yang tepat seiring dengan kebijakan 

otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 1999. Undang-Undang nomor 22 tahun 

1999 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (propinsi dan 
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kabupaten/kota) untuk lebih banyak mengatur  dan mengelola pembangunan di 

daerah.  Secara khusus  pelaksanaan otonomi daerah Propinsi DKI Jakarta diatur 

didalam Undang – Undang No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Propinsi DKI Jakarta, dimana dengan undang – undang tersebut Kepulauan Seribu 

ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kabupaten Administrsasi. Adapun 

maksud peningkatan status tersebut adalah untuk untuk mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pembangunan.  

Salah satu kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah 

adalah kewenangan dalam pembangunan pangan. Namun demikian tidak semua 

daerah dapat dengan mudah mewujudkan keterpaduan sistem ketahanan pangan 

sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah pusat, terutama untuk daerah-daerah 

perkotaan seperti DKI Jakarta yang tidak memiliki lahan pertanian yang 

signifikan khususnya untuk penanaman padi, palawija, sayur dan buah-buahan. 

Sebagai konsekuensi adalah rendahnya produksi pangan setempat. Sebagai 

contoh, rata-rata produksi beras per tahun di DKI Jakarta hanya mampu 

memenuhi 2,78 % kebutuhan penduduk Jakarta terhadap beras (Wiwahari, 2001). 

Data Susenas Tahun 2002 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi 

penduduk perkotaan (1954,25 Kkal/kap/hari) relatif lebih rendah dibandingkan 

penduduk perdesaan (2013,43 Kkal/kap/hari). Namun demikian rata-rata 

konsumsi protein penduduk perkotaan sebesar 55,99 gram/kaphari,  relatif lebih 

tinggi dibandingkan penduduk perdesaan sebesar 53.22 gram/kap/hari (BPS, 

2002). 

Walaupun secara administratif, wilayah Kepulauan Seribu masuk kedalam 

wilayah Propinsi DKI Jakarta, akan tetapi wilayah ini memiliki karakteristik yang 
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berbeda dengan wilayah Kotamadya lainnya di DKI Jakarta. Pada umumnya 

wilayah Kotamadya yang ada di DKI  Jakarta merupakan kawasan perkotaan, 

sedangkan wilayah Kepulauan Seribu lebih mendekati karakteristik perdesaan. 

Disamping itu karakteristik geografisnya pun jauh berbeda dimana Kepulauan 

Seribu merupakan gugusan pulau – pulau  kecil dengan struktur tanah berpasir 

yang kurang subur untuk dijadikan lahan pertanian. Kondisi kurang 

menguntungkan ini  tentunya berpengaruh terhadap penyediaan bahan kebutuhan 

pokok termasuk bahan pangan bagi masyarakat di Kepulauan Seribu  yang 

menggantungkan pasokannya dari daratan Jakarta maupun Tangerang. 

 Tingkat kebergantungan pasokan bahan pangan yang sangat  tinggi pada 

daerah luar pulau  jelas beresiko terhadap kondisi ketahanan pangan di Kepulauan 

Seribu. Kondisi ini diperberat lagi dengan tersebarnya letak pulau – pulau 

pemukiman di Kepulauan Seribu, dimana hampir semua pulau tidak memiliki 

jalur transportasi antar pulau, sehingga keadaan tersebut  tidak hanya berpengaruh 

terhadap kelancaran distribusi melainkan juga terhadap  kualitas pasokan  dan 

harga jual komoditas pangan. Akibat lebih lanjut dari persoalan tersebut 

membawa implikasi terhadap akses  individu dan rumah tangga terhadap pangan 

baik fisik maupun ekonomi menjadi rendah, dengan kondisi tersebut  wilayah  

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  sangat berpotensi terancaman  bahaya 

kerawanan pangan.  

 Meskipun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mengalami 

kelaparan seperti yang pernah dialami beberapa daerah di Indonesia, akan  tetapi 

ada kelaparan jenis lain yang tidak kentara yaitu kekurangan gizi yang 

indikatornya bisa diukur dari status gizi Balita, dan status gizi anak sekolah. Data 
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hasil  Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita pada tahun 2003 menunjukan terdapat 

penderita gizi kurang dan gizi buruk sebesar 35,58 persen sementara itu hasil 

Pemantauan Status Gizi anak sekolah yang dilakukan Pulau Tidung,  Lancang dan 

Untung Jawa menunjukan rata-rata asupan Energi yang kurang dari kecukupan 

sebesar  76,1 persen  Karbohidrat  71,7 persen Lemak 83,07 persen, Fe 61,96 

persen Ca 82,43 persen (Sudinkes Kab. Kep. Seribu, 2004).  

Hal tersebut di atas merupakan salah satu indikator masih rendahnya 

ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang penyebab 

utamanya diduga terkait dengan berbagai faktor seperti ketersediaan dan distribusi 

pangan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Sementara itu faktor 

konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh karakteristik rumahtangga. Upaya untuk 

mewujudkan ketahanan pangan, akan sangat bergantung pada berbagai faktor.  

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kebijakan pemerintah dibidang 

ketahanan pangan, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tersedianya 

pangan yang adil dan merata ditingkat masyarakat, rumah tangga maupun 

individu. Mengingat kebijakan ketahanan pangan memiliki arti yang startegis 

dalam rangka menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi 

masyarakat di Kepualauan Seribu, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian 

serius dari semua pihak melalui berbagai kajian maupun penelitian tentang 

ketahanan pangan. 

 Penelitian tentang ketahanan pangan dengan fokus pada Analisis  Situasi 

dan Kebijakan Ketahanan Pangan sangat layak dan relevan untuk diteliti. Hal ini 

mengingat struktur wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa 

gugusan kepulauan membutuhkan adanya sistem distribusi dan pemasaran pangan 
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yang efektif dan efisien, sementara itu dari sisi kebijakan sampai saat ini belum 

ada peraturan maupun ketentuan yang mengatur secara khusus bagaimana 

mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

Secara keseluruhan kebijakan  Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam hal 

ketahanan pangan berlaku sama di semua wilayah DKI Jakarta dan tidak ada  

perlakuan khusus bagi wilayah kepulauan yang memiliki aksesibilitas rendah 

dengan wilayah daratan yang  memiliki kemudahan aksesibiltas. Akibat dari pada 

itu bisa saja terjadi sebuah kebijakan sangat bermakna bagi satu wilayah akan 

tetapi sama sekali tidak bermakna bagi wilayah lainnya : 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

rumusan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu. 

2. Bagaimana hubungan karakteristik rumah tangga ( jumlah anggota keluarga, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengeluaran, perilaku konsumsi) 

dengan konsumsi pangan rumah tangga.  

3. Bagaimana proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah dalam 

rangka mencapai ketahanan pangan rumah tangga. 

4. Bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan 

dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis situasi dan 

kebijakan serta merumuskan strategi program ketahanan pangan di  Kabupaten 

Administrasi  Kepulauan Seribu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengkaji ketahanan pangan rumah tangga di Pulau Panggang dan Pulau 

Untung Jawa Kepulauan Seribu. 

2. Menganalisis hubungan karakteristik rumah tangga dengan konsumsi pangan 

rumah tangga dan hubungan karakteristik wilayah dengan distribusi pangan 

(harga). 

3. Menghitung proyeksi kebutuhan pangan dan target penyediaan pangan.  

4. Menganalisis hubungan implementasi kebijakan ketahanan pangan (input, 

proses, output, outcome).  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada 

kalangan akademis maupun pemerintah dan masyarakat umum. Bagi kalangan 

akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan yang terkait dengan analisis kebijakan publik di bidang ketahanan 

pangan. Selain itu diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam menenetukan 

kebijakan dan perencanaan program bidang ketahanan pangan di wilayah 
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Kepulauan Seribu. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

informasi mengenai situasi ketahanan pangan, kebijakan dan program pemerintah 

serta  yang diperlukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat 

wilayah maupun rumah tangga. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

ruang lingkup kegiatan penelitian ini menitik beratkan pada analisis situasi 

ketersediaan dan konsumsi pangan rumah tangga serta faktor – faktor yang 

mempengaruhinya. Proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan tingkat 

wilayah akan dihitung berdasarkan hasil analisis situasi ketersediaan dan 

konsumsi pangan rumahtangga. Selain itu, kajian terhadap  kebijakan pemerintah 

dalam rangka memenuhi target penyediaan pangan tersebut akan dilakukan untuk 

merumuskan alternatif kebijakan dan program ketahanan pangan yang tepat untuk 

wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

 

 




