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sek-tor pertanian dalam pembangunan ekonomi masih tetap menjadi
r-ang luas untuk didiskusikan walau kontribusi sektor ini terhadap Produk

.:,:an

--

,:

ri

..:estik gruto (PDB) terus menurun dibandingkan dengan sektor sekunder
-:
.:.:r. Pentingnya sektor pertanian di Indonesia saat ini karena masih banyaknya
: :. t:1aliun luiu- arti luas yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan nilai
, . -^,n pendapatan petani i.rti p"*utrgku kepentingan lainnya dalam rantai
. .:::lr-falitor produksi dan output pertanian.
.eferensi telah mengemgkakan kontribusi sektor pertanian dalam

:

,

_:..j:al] ekonomi seperti Cnitat< dan Ingersent (1984), Hayami dan Rattan (tqBS)
, r 1
r iL---l
,l^l^^^l-+^- pertanian
pembangunan
-^rThonorrnqn
dalam
-^+^-.i^sektor
kontribusi
, _,;,r (tSBg). nmpit rbentuk
(i) kontribusi
,,^-t-,o-.,oL
.lil-omrrlrelren
edeleh
da.lam
-^i^-^l
bentuk
dalam
adalah
,:tio"ut yu.rg bu.ryuk dikemukakan
pertanian;
dan
produksi
(iii
faktor-faktor
kontriibusi pasar; iii) kontribusi
satu
salah
(MDG)
merupakan
Goals
-:-.:usi
-:-iusi devisa. Millenium Deuelopment
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kemiskinan yang digagas oleh negara=:rbangunan dalam mengentaskan

r ::- irota"Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana di dalamnya terangkum kegiatan

- -, ,:- sektor pertanian dalim arti luas dengan tujuan mernberantas kemiskinan
' -.-.,r,:an,
termasuk didalamnya adalah meningkatkan ketahanan pangan'

-:

.,-.. Indonesia telah terus berupaya dalam berbagai bentuk program dalam
untuk meningkatkan
- ,::gkan potensi pertanian lokil dalam bentuk fasilitasi
produk.
tambah
nilai
,. ..'.-.:r:-i dan
: : - ::::'Dangan sektor pertanian saat kini tidak hanya terfokus pada peningkatan
_.- .-.:j*i. namun juga terkait dengan sektor lainnya seperti sektor jasa' Agrowisata
':. at€rupakan salah satu bentuk pengembangan sektor pertanian dengan
-

-

- --:' t*g dihurupkan dapat meningkatkan peran pertanian danagribisnis dalam
:. .^.i"Jdi tingi<at regional maupun nasional. Namun demikian, pemangku
- : r.r..:r di sekto; pertanian terkadang menimbulkan'konflik'bagi kepentingan
- ..-:,:r'a. Pemanfaatan lahan pertanian oleh masyarakat di sekitar wilayah
,- ..,.,,tna], misalnya, sering dikatakan membawa dampak kurang baik bagi
'-::: sunberdaya alam, seperti pada wilayah taman nasional'
r:-:---ian Jurnal Soca pada

'

l.ri terfokus analisis pendapatan petani dalam

"diri
lain, tulisan tentang optimasi pemanfaatan
- - . ::oduksi seperti gula aren. Di sisi
- .=:.gai upaya untuk memperoleh pendapatan maksimum bagi petani juga
, ..huru.r yung menarik untuk disimak Berbagai plogram pembangunan

dilakukin di berbagai daerah sering mengangkat kearifan lokal sebagai
wilayah
, =.-".,"gunan wilayah.tyu ugut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh
" - - ..:::rgkirtan. Artikel yang berjudul "Model Pengembangan Agrowisata Berbasis
- - -.--:ak di Bali" dan "Penerapan Tri Hita Karann di Kawasan Agrowtsata
.-. S.: =:an Karangasem" merupakan dua tulisan yang menngangkat potensi lokal
:=:qembangin pertanian dan sektor jasa (pariwisata). Walau bersifat lokal
..i ::lisan inidapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan agrowisata di
."-,-. -=i:nva. Tulisan lainnya memuat model-model pengembangan permintaan
- ,*.-:: beras dengan memanfaatkan data time seriesyang berguna untuk peramaian
r...::: dan evaluasi kebijakan pembangunan.
-- Soca mulai edisi tahun zorr terbit dua kali setahun yaitu bulan Juli dan
---:=:, Penerbitan Jurnal Soca mulai edisi ini merupakan upaya dalam rangka
...-.-'-xan posisi wadah penulisan karya ilmiah ini menuju terakreditasi kembali
_:-:ahun 1,ang akan datang. Redaksi telah memulai dengan mengevaluasi
, , :_:;:r nasiah dengan melihat pemutakhiran kandungan state-of-the-arf ilmu
.,:__.,tgi 1-ang disajikannya dan petunjuk penulisan yang lebih jelas. Redaksi
naskahnya
- _ - ,.uo ierimakasih kepada para penulis yang telah memasukkan
'-di
tersebut
naskah-naskah
dimuatnya
atas
selamat
sekaligui
dan
So.u
-.: ..::aI ini. Semoga penerbitan Jurnal Soca di masa mendatang berjalan lancar.
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ABSTRACT
The objective of the research is to identify the food crisis indicators and to analyze the external-internai
.-:ategies of food crisis in Probolinggo. Twelve indicators were used to veriff and map the indicators using FL{
Composite map of crisis was created by caiculating the food crisis composite index through combining
"ppro"ach.
ery indicator and weighting the indicators using Principal Component Analysis. Composite map shows that the
=.,
crisis *" b*.d otr the combination of various dimension of food crisis. This enables to look at the
":eas of food
-auses of food crisis in Probolinggo by observing all mapped indicators in each of the villages and sub-districts.
Key uords: food crisis, indicators, composite index

ABSTRAK
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator kerawanan pangan, memetakannya dan menganalisis
s:ategi eksternai-internal kerawanan pangan di kota Probolinggo. Kegiatan memverifikasi indikator dan pemetaan
r.ng* pendekatan FIA digunakan rz indikator kemudian dibuat peta kerawanan pangan komposit -dengan
indeks komposit kerawanan pangan dengan cara menggabung sgluruh indikator dan memberikan
=.n*g6itotrg
:,rb& padalndikator dengan menggunakan metode Principal Component Analysis. Peta komposit menunjukkan
;erah yang mwan pangan berdasarkan kombinasi berbagai dimensi kerawanan pangan. Sehingga dapat dilihat
peta indikator masing;enyebib terjadinyakerawanan pangan di Kota Probolinggo dengan mempelajari seluruh
rasing kelurahan dan kecamatan.
Kata kunci: kerawanan pangan, indicator, indeks komposit

PENDAHULUAN

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan
dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan
terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan
peredaran pangan samp-ai dengan siap dikonsumsi
manusia. Berdasarkan difinisi tersebut, fasilitas disnibusi pangan merupakan salah satu bagran dari sistem
pangan, yakni yang mengltur dan memfasilitasi agar
pangan dapat di distribusikan (diedarkan) dari lokasi
produksi ke lokasi konsumsi, serta distribusi kepada

pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
;u-.rr-uh*ttyu menjadi hak asasi setiap rakyat Indones-a. OIeh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban
.ntuk menjamin agar bahan pangan dapat dijangkau
:ieh masyarakat. Ketahanan pangan diartikan sebagai
:eiah tersedianya pangan yang cukup terdistribusi denmasyarakat.
3an harga yang terjangkau dan aman dikonsumsi oleh setiap anaggota
Pangan Gizi dikembangkan dalam
Peta
Kerawanan
Pemsehari-hari.
1a^ty*"t ui nntot -"nopang aktivitas
yang
luas, menjelaskan semua aspek
kerja
kerangka
diartikan
sebagai
Pangan
dapat
;angunan Ketahanan
gizi kronis, yaitu ketersediaan
pangan
dan
kerawanan
pangan
bagi
setiap
rumahtangga,
i:cndisi terpenuhinya
,,ang tercermin dariteriedianya pangan yang cukup,baik pangan, akses terhadap pangan dan mata pencaharian
serta juga kesehatan dan gizi. Ada duabelas indikator
: r"rtri. maupun mutunya, ,unan, merata dan terjangkau.
yang
dipilih untuk menjelaskan kerawanan pangan
)engandemikianterwujudnyapembangunanketahanan
kronis
tersebut, mewakili ketersediaan pangan, akses
;aniandisebabkanbekerjanyasuatusistemketahanan
pangan dan matapencaharian dan indikator
terhadap
sub-sistem
meliputi
yang
dari
beberapa
terdiri
t*g"n
.ril-sistem lietersediaan, sub-sistem distribusi dan sub- kesehatan dan gizi. Peta kerawanan pangan komposit
dibuat dengan menghitung indeks komposit kerawanan
sstem konsumsi.
Ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan, pangan dengan cara menggabung seluruh indikator dan
:aik fisik maupun ekonomis merupakan aspek yang memberikanbobotpadaindikatordenganmenggunakan
;enting dalam rangka mencapai ketahanan pangan metoda statistic yakni Principal Component Analysis.
:asional, lokal dan keluarga. Demikian juga dengan DenganmenumpuliJ<an (ouerlaying)petakerawanan
pangan
-pek distribusi pangan, baik distribusi menurut wilayah pangan kronis pada peta indikator kerawanan
yang
saling tumpang tindih
;potLoldistribution)maupundistribusimenurutkelom- sementata, maka daerah
menjadi dasar untuk
ini
akan
Hai
pok d.ulu* masyarakat merupakaln faktor strategi; yang akan dapat diketahui.
daiam menangani
kontingensi
pengembangan
rencana
:arus diperhuiikutr dalam sistem ketahanan pangan

\er:to-u{.S-st,::sr).us,gs,,\Sss,\S\\s1\*'ssrgq(

\qrrsrssssrsgts.sq.sq\q\L\\q-l\"teR\tar*e'

&errqar'
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Gizi di Kota Proboling;:
Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Rawan Pangan

me]ibatkanmasyarakatdalamhatkesiagaarrmenghadapi
individu'
;;;;;". Beberapa indikator merupakan data
rumah
data
yang
merupakan
ada
yuttgiuitt
;;a;;k^"

i;;g;

Wono- Kadema- MavanRan Kanigaran Kedc::"
2<ih nmn ' -

[llitn"'[]i,

atau d-ata komunitas' Peta komposit- yang

hanya
aiilJi-tUt"gf.an dari indikator-indikator tersebut
umum
status ketahanan pangan secira
mengindikasikan
A sriuto kabupaten. Pada satu kabupaten yang tahan

p*gurr, sebagaimana ditunjulrkan pada peta komposit'
iiaul U"tutti Luh*u semua kecamatan dan desa dalam

Keberadaan Toko
Bahan Pangan

)

Rata-rata Ukuran
Rumahtangga

5

Persentase Kemiskinan

4

Persentase Pengangguran

5

Pendidikan

6

Rasio KeterBantungan

7
8
9

Akses Listrik

juga
tersebut tahan pangan' Hal yang sama
pangan'
untuk daerah-daerah yang rawan
berlaku
-O""g* demikian mengingat pentingnya ketahanan
sangat
purrjun" -*yarakat di Kota Probolinggo maka
potensi
indikator'
il;?;;it ^puUitu dilakukan analisa pangan tersebut'
dan pemetaan mengenai kerawanan

ilb"t*"

METODE PENELITIAN
metode
Kajian ini d'ilakukan dengan men-ggunakan

mengambil
su;iJ;* menetapkan resf,onden d9$*
kecamatan
lima
dari
;;t; purposiue dua kecamatan
Kecamatan

yang terdapat di Kota Probolinggo,yuitl
dalam
i<"a"opot din Mayangan' Data yang dipqriukan
sekunder
data
dan
primer
data
;;;;fu"" inl adalah
il;At""t;Ieh dari berbagai sumber instansi terkait
tf""--^tv*"f.at, yakni data di tingkat Kota.Probolinggo
dan budaya
aJ"* eitgLa meiiputi d'ata sosial, ekonomi (BPS)
Kota
Statistik
Pusat
Biro
ai^-til daii
V""g
"Proioilinggo,
meliputi
pertanian'
hasil
produksi
Data
dari
i."i.tt"ai":" dan kinsumsi pangan yang berasal data
;;;i;s-;"ting dinas terkiit di tingkat kota'Dinas
dari instansi terkait vaitu
;;;;j;"g
-r"."itutu"', yan[berasal
masyarakat' formal dan non
tokoh
duti
auti
formal.

Indikator rawan pangan dan gizi yang digunakan
terdiri
untuk mengukur tingkat kerawanan pangan
bahan
penyedia
a"tii" p"i" yaitu k&eradaan toko kemiskinan'
ukuran rumahtangga'
;;;;;;, ;a-ratapendidikan,
rasio ketergantungan'
pengangguran,
l""t"a"l tidak^akses listrik, penduduk tidak akses

berumah 6ambu' kematian bavi'
gizi kurang dan jumlah kendaraan bermotor'

ilil;th;f"ttauaot
SAt[e

TIASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
pangan gizi
Hasil rekapitulasi indicator kerawanan
l'
Tabel
pada
di
* Kota frobolinggo disajikan
H;.tl kajian ii-dikutot rawan pangan gizi di kota

Probolinggo adalah sebagai berikut'
r. .lumlah toko penyedia bahan pangan
Ketersediaan toko penyedia bahan pangan
masyarakat dalam
-".rrrtt3"n u" kemudahan
unt-uk pemenuhan
pokok
bahan-bahan
-""a"p",f.""perkotaan
dengan tingkat
berhubungan
;;;;; di
beii atau
D?Yu
masyarakat:
kerawanan pangan
dengan
kemampuan masyarakat periu diimbangi
merupakan
Mayangan
put'gutt'
bahin
t

"t"t."aiuun
y*g
kecamatan

ii"d"p;k

-u.,,Lktileria

iahu' kur"rra

sangat tah-an sedangkan

utt daerah yang masuk kriteria cukup
risio toko penduduk memperoleh angka

-;*fut

/

a

t2
L

Akses Air Bersih

Berumah Bambu

10 IMR
11 Balita Gizi Kunng
12 Kendanan Bermo-

A
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a8ak rawan' CT cukup tahan' T
Keterangan: SR Sangat rawan, R rawan; AR
ST Sangat Tahan.

ta-a-

adala;
o,44 dan o,77 sedangkan skor yang didapat
masing-masing kecamatan 6 dan 4

z. i,ata-rata Ukuran Rumahtangga

Ukuran rumahtangga menunjukkan seberapa
ancaman

keru*un* pit

besa--

gan bisa terjadi' karena semak::

rumahtaigga dapat menjadi penyeba:
a
""ggota
iitt ggi"Vu'"Ueb an rumah* ggu untuk memenuhinv
URTn'a
karena
rawan
kriteria
i;;;;;^" masuk dalam
skornya z begitu juga dengan Kedopok'

U"r"t

;;*-d;

3. Kemiskinan
Kemiskinan menunjukkan ketidakmampuar'

kebutuha:
masyarakat dalam mengakses pangan sebagai
beli'-Kemiskinar
daya
iendahnya
karena
a^u,
,**pututt indikator kunci yang berperan besar dalam

**o.i4

tingkat ketahanan pangan suatu wilavah'
o/o
lanS berarti sangat
Fersentase keiuarga miskin )

;;;;;k""

skor 6'
tahan untuk Mayangan dengan perolehan
tahan dengan
#;;gk"; Kedopoklergolong cgkup
;;.;;fu" kemisiinan tJb"tut zo% dengan skor 4'
4. Pengangguran
r.s

i;g;"ft";

adalah penduduk.usia kerja vaitu
tidak bekerja dan tidak. mencari kerja'

t"ft'"" t""g
ilgr."i"""r.er] a adalah penduduk Ytii t5;11 ^t:|t^li
yun'g U"f."t1a dan sedang mencari kTi;::l:::l,i:'
ai L"""*uti' Mavangan zzz ie^liql11
-ilopot
uttgttu p"tguttggtttan -lebih kecil
ffiffi,";
untuk
iurti trv" sehingga *Jt"lutt alrriiung skor
o+

il;^;sd;

sedangkan
Mayangan 3 yang masukkriteriaAgak Rawan

f"iopJf. .t otttyu 4 termasuk kriteria

cukup tahan'

5. Pendidikan

Fendidikan adalah indikator kualitas sumberdaya
kerawanan qa-ngan dan gizi
-unlrriu. Terkait dengan
f
v*g digunakai adalah pendudukberpene$-$
asumsl
"ot*
t otuttg iari SO, dan angka bu-ta-hrrruf' dengan

semakin tinggl pendidikan semakin besar
kecamatan
p.irruttg otttoL *uttgak"". pekerjaan' S,e1u1
'*"*p"1"f.ft skor 6 artinyi masuk pada kriteria sangat

;;t#

tahan, karena rasio pendidikan penduduk yang tidak
tamat SD tidak sampai r o/o dari jumlah penduduk
kecamatan.

6. Rasio Ketergantungan (DependencU Ro:tio)
Ketergantungan menunjukkan seberapa besar
penduduk di luar usia kerja atau usia produktif
bergantung kepada penduduk kelompok usia produktif.

Semakin besar rasio ketergantungan menunjukkan

semakin beratnya beban yang harus ditanggung
kelompok produktif. Rasio ketergatungan di kedua
kecataman memperoleh skor yang sangat rendah yaitu
r sehingga masuk dalam kriteria sangat rawan.
7, 8, g.Penduduk fi dak Akses Listrik, Air Bersih
dan Penduduk Berumah Bambu
Listrik dan air bersih sudah menjangkau semua
kelurahan di kota Probolinggo. Air bersih bersumber
dari PDAM dan sumur yang menurut masyarakat
cukup ketersediaannya sepanjang tahun. Demikian juga
perumahan penduduk sudah tidak ada yang berumah
bambu ("gedek"). Kebanyakan rumah penduduk terbuat
dari tembok dan "klenengan" (setengah tembok)
sehingga skor kedua kecamatan tinggi yaitu 6 artinya
masuk kriteria sangat tahan.
10, 11. Kematian Bayi dan BALITA Gizi kurang
Angka Kematian Bayi atau infant mortality rate
(IMR) menunjukkan jumlah kematian bayi per jumlah
kelahiran hidup. IMR menjadi indikator kerawanan
gizi, dengan asumsi bahwa semakin baik kecukupan
gizi perempuan usia reproduktif semakin rendah angka
kematian bayi. Di kedua kecamatan hanya berkisar o,6%
- o,7 %o saja sedangkan status gizi anak BALITAkurang
gizi hanya 0,6 - t,B%o sehingga masuk dalam kriteria
sangat tahan karena skor kesemuanya sebesar 6.

rz. Jumlah Kendaraan Bermotor
truk dan lain-

Ketersediaan sepeda motor, mobil,

lain menggambarkan mobilitas penduduk dan solusi
bagi pemecahan masalah akses atas sumberdaya di
luar kecamatan. Alat transportasi juga membuka
akses pekerjaan yang lebih luas serta distribusi akan

Gambar 1. Peta Indek Komposit Kecamatan Kedopok

Kondisi Pangan di Kecamatan Mayangan
Di Kecamatan Mayangan, z kelurahan tergolong
tahan pangan gizi, dan 3 kelurahan sangat tahan.
Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Jati
tergolong tahan, Kelurahan Sukabumi, Mayangan dan
Wiroborang tergolong sangat tahan. Indikator yang
perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan
adalah indeks ketersediaan pangan yang sangat rawan di
semua kelurahan, keberadaan toko bahan pangan sangat
rawan di kelurahan Mangunharjo. Indeks pengangguran

dengan kriteria sangat rawan di Kelurahan Jati dan
rawan di Kelurahan Mangunharjo, seperti tersaji dalam
Gambar z.

barang yang terbuka secara luas dan memadai. Ratarata kendaraan bermotor per KK untuk kecamatan
Mayangan o,Bz skor perolehan 5 masuk kriteria tahan
dan Kedopok 1,22 skor perolehannya 5 juga sehingga
masuk kriteria tahan.

Kondisi Pangan di Kecarnatan Kedopok
Di Kecamatan Kedopok, z kelurahan tergolong tahan
pangan gizi, dan 4 kelurahan sangat tahan. Kelurahan
Kedopok dan Kareng Lor tergolong tahan, Kelurahan
Sumber Wetan, Kareng Kulon, Jrebeng Wetan dan
Jrebeng Lor tergolong sangat tahan. Indikator yang perlu
mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan adalah
ketersediaan pangan, di lima kelurahan dalam kondisi
sangat rawan., indeks pengangguran di kelurahan
Kareng Lor, indeks kemiskinan di kelurahan Kedopok
dan Sumber Wetan sangat rawan dan agak rawan,
indeks buta huruf agak rawan di kelurahan Kareng

Gambar 2. Peta Indeks Komposit Kecamatan Mayangan

l,or, seperti terlihat pada Gambar r.
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A. Analisis Lingkungan Internal
r. Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan

informasi ketersediaan pangan.
z) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

4) Pengembangan motivasi dan partiSipasi masyarakat

anaiisa ketersediaan pangan.
keragaman ketersediaan data secara
Terbatasnya
3)
berkesinambungan.
4) Pola penyediaan cadangan pangan masyarakat
belum berkembang dan masih bersifat tradisional'
Terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya
manusia untuk mengembangkan sistim informasi
kewaspadaan pangan.

dalam peng- aneka ragaman Pangan.
5) Adanya progmn percepatan Diversifikasi Pangan
dan Gizi (DPG)

6) Operasional tim kewaspadaan pangan belum

r.r Kekuatan
r) Tersedianya alat untuk menganalisis konsumsi
dan keamanan pangan.
z) Adanya dukungan dana dari pemerintah dalam
rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi.
3) Kemampuan mengakses perkembangan informasi
ketahanan pangan.

r.z Kelemahan
r) Terbatasnya sirana prasarana dan sumber daya
manusia untuk me-lakukan pengkajian konsumsi
dan keamanan pangan.

z) Terbatasnya data/infomasi perkembangan
konsumsi dan keamanan Pangan.
g) Kaji tindak terhadap hasil kegiatan motivasi,
partisipasi dan

S) Masih terbatasnya data dan informasi untuk
melakukan pengkajian kewaspadaan pangan.

berjalan secara optimal.
B. Analisis Lingkungan Eksternal

r. AspekKonsumsi dan Keamanan Pangan
r.r Peluang
r. Keragaman potensi pangan lokal yang bernilai
gizi tinggi.
z. Berkembangnya industri dan teknologi pengolahan
pangan.

z.

3. Potensi masyarakat yang telah mampu
memproduksi, mengolah dan mengkonsumsi

AspekDistribusi
z.r Kekuatan
r) Meningkatnya peranan Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan (LUEP) dalam pemasaran dan
pengendalian harga pangan strategis

z) Adanya hasil kajian terhadap kualitas, kuantitas
serta kebutuhan sarana dan prasarana distribusi
pangan.
3) Terpantaunya dan terinformasinya perkembangan
tingkat harga pangan terhadap masyarakat.

pangan.

4. Aduttya peluang kerjasarna dengan Lembaga
Perguruan Tinggi, Iembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan organisasi profesi lainnya dalam
pengembangan citra mutu pangan bergizi.
-Berkembangnya
sisitim informasi ketahanan
5.
pangan

t.z Ancaman

z.z. Kelemahan

r. Kemajuan teknologi dibidang industri pangan yang

r) Belum semua potensi Lembaga Ekonomi Pedesaan
(LUEP) dimanfaatkan dan dikembangkan.
z) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya

z. patit bebas yang berdampak pada perubahan

manusia dalam melakukan pengkajian sistim
distribusi pangan.
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana
pendukung dalam melakukan pengkajian sistim
distribusi dan harga Pangan.
3. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

3.r Kekuatan

r) Tersedianya alat untuk menganalisis ketersediaan
dan pengelolaan ketersediaan pangan.

z) Adanya dukungan dana dari pemerintah dalam
rangka peningkatan ketahanan pangan.
3) Adanya kelompok masyarakat yang telah terbina
dalam penyediaan pangan rumah tangga'

4) Adanya tim operasional dalam

penanganan

kewaspadaan pangan.

5) Pemantauan, pemetaan dan interfensi daerah
rawar pangan.
6) Adanya indikator iokal untuk mendeteksi daerah
rawan pangan.
alat dan metode dalam penanganan
Tersedianya
7)
kewaspadaan pangan.

3.2 Kelemahan
r) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
dalam mengkaji dan meganalisa data serta

kurang memper-hatikan mutu dan keamanan
pangan.

prilaku dan budaya Pola konsumsi.
g. Masih kurangnya pengetahuan, kesadaran dan
kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi
pangan yang beragam, berimbang dan bergizi'
z. Aspek Distribusi
z.r Peluang
r. Adanya kerjasama antar lembaga pemasaran
dalam rangka pengen-dalian harga pangan.
z. Adanya standarisasi harga pangan strategis bagi
para pelaku distribusi Pangan.
3. Adattyu kebijakan pengembangan sarana dan
prasarana distribusi yang memadai.
4. Tersedianya jalur distribusi antar lokaiita wilayah

z.z Ancaman

Belum memadainya sarana prasarana distribusi
antar wilayah baik melalui darat,laut dan udara'
z. Berbagai kebijakan lokal terutama retribusi sering
menggangu kelan-caran distribusi pangan'
3. Kondisi harga pangan strategis yang kurang kon-

r.

dusif meyebabkan peralihan produksi kekomoditas
yang lebih menguntungkan.
4. Penggunaan zal-zat kimia/obat-obatan dan bahan tambahan pangan (pewarna, pemanis dan
pengawet lainnya) yang dapat membahayakan

KESIMPUI.AN

konsumen mulai dari proses produksi sampai
dengan pangan siaP saji.

5. Pengawasan mutu produk impor masih sulit
dikendalikan dalam era perdagangan bebas
6. Kondisi iHim yang tidak menentu mempengaruhi
proses produksi, ketersediaan dan akses masyarakat

terhadaP Pangan
7. Kerawanan pangan dan gizi biasanya terjadi pada
masyarakat miskin yang tinggal di daerah yang
kurang memadai.

3.
- Aspek Penyelenggaraan' Ketenagaan, dan

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan
3.r Peluang
r. Adanya petugas penyuluh lapangan serta
penyuluhswakarsa.

z. Adanya potensi kelembagaan aparat, petani dan
organisasi profesi lainnYa.
3. Adanya program peningkatan pendidikan dan
ketrampilan bagi aparat, penyuluh dan petani.
4. Adanya potensi sumber lahan kering, perikanan
dan kelautan

5. Berkembangnya teknologi spesifik lokasi di
masyarakat.
6. Adanya pusat/lembaga penelitian dan informasi

teknologi bagi masYa-rakat.

3.2 Ancaman
r. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung
kelembagaan penyuluhan, pembinaan dan
pengembangan karier bagi para penyuluh lapangan

z. Alih fungsi tenaga penyuluh dan sarana serta
prasarana kefungsi lain di iuar penyuluhan
pertanian.

3. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal karena
kondisi sosial budaya dan agroklimat yang kurang
memadai.

Indikator rawan pangan di seluruh kelurahan yang
ada di dua kecamatan kota Probolinggo, kondisi yang
dicapai berkisar antara criteria agak rawan sampai
dengan sangat tahan. Menurut sebaran kecamatan,
skoiyang dicapai masing-masing kecamatan adalah :
Kanigaran dan Kademangan masing-masing skor ratarata 3,85 dan 3,9 berarti tergolong mendekati cukup
tahan atau masih tergolong agak rawan. Secara umum
peta kerawanan pangan gizi menunjukkan kondisi yang
cukup baik, di mana kedua kecamatan berada dalam
kriteria tahan sampai dengan sangat tahan Secara rinci,
indikator yang mencapai indeks ketahanan pangan gizi
dengan criteria tahan dan sangat tahan adalah : kondisi
perumahan, akses listrik, akses air bersih, jumlah
penduduk dan keluarga, angkatan kerja, angka kematian
bayi, jumlah BALffA, Balita Gizi Buruk, dan konsumsi
normatif. Kondisi indikator tersebut di dua kecamatan
tergolong tahan sampai dengan sangat tahan. Indikator
yang perlu mendapatkan perhatian adalah: Ketersediaan
pangan, semua kecamatan dalam kondisi agak rawan
iampai dengan rawan, yang ditunjukkan oleh produksi

padi, jagung, dan ubi-ubian yang tidak diketemukan

di fota Probolinggo karena lebih terkonsentrasi

pada

tanaman hortikultura. Ketersediaan toko bahan pangan
tergolong rawan di Kecamatan Kanigaran.
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