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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Nusa 

Tenggara Barat dalam mengelola cadangan pangan di Nusa Tenggara Barat ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Untuk mengetahui 

kendala dan solusi kebijakan Pemerintah Daerah NTB dalam mengelola cadangan 

pangan daerah. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah manfaat 

teoritis mengembangkan konsep-konsep pangan yang menyangkut peraturan 

perundang-undangan dan menambah ilmu pengetahuan serta manfaat praktis yaitu 

Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Daerah NTB 

dalam mengelola cadangan pangan Daerah.  

 

Kata kunci :  Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, dan Cadangan Pangan 

ABSTRACT 

POLICY OF LOCAL GOVERNMENT OF WEST NUSA TENGGARA IN 

MANAGING BACKUP OF REGIONAL FOOD 

REVIEWED FROM LAW NUMBER 18 

IN 2012 ON FOOD 

 

  The purpose of this study is to determine the policies of the West Nusa 

Tenggara Regional Government in managing food reserves in West Nusa Tenggara 

regions in terms of Law Number 18 of 2012 concerning Food and To find out the 

constraints and solutions of NTB Regional Government policies in managing regional 

food reserves. The expected benefits of the results of this study are the theoretical 

benefits of developing food concepts related to legislation and adding knowledge and 

practical benefits, namely as information for the public regarding the policies of the 

NTB Regional Government in managing regional food reserves. 

 

Keywords :  Policy, Regional Government, Management and Food Reserves 
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I. PENDAHULUAN 

Pangan  merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus 

dipenuhi setiap saat. Hal ini menjadi sangat penting karena pangan merupakan 

sumber energi utama manusia sehingga manusia sangatlah bergantung dengan 

sumber daya alam yang satu ini. 

Pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat pesat, ketersediaan 

sumber pangan pun menjadi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan 

pemenuhan manusia akan pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu 

komponen penting dalam ketersediaan pangan, cadangan pangan merupakan 

sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan 

dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu. 

Di setiap negara, pangan menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk 

dibahas urusan pangan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu 

hak asasi manusia, sebagaimana dengan tujuan dari Negara Indonesia yang 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang 

berbunyi,“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”  

Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai lumbung padi nasional karena 

mampu menghasilkan beras yang melimpah diharapkan mampu dalam mengelola 

urusan pangan terlebih dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, sehingga 

Nusa Tenggara Barat dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menyokong 

pangan nasional. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai salah satu lumbung 

pangan nasional oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan NTB 

memiliki potensi sumber daya lahan pertanian yang cukup luas baik 

lahan sawah maupun bukan sawah. Kepala Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura NTB Husnul Fauzi mengatakan, setidaknya 

ada sekitar 600ribu -700ribu ton surplus beras yang dimiliki oleh NTB 

setiap tahunnya.  

"Saat ini NTB mampu memproduksi sekitar 1,3 juta ton beras, 

sementara untuk konsumsi sekitar 500 ribu ton beras itu sudah 

termasuk dengan wisatawan yang masuk ke sini," ujar Husnul kepada 

Bisnis.com saat ditemui Bisnis.com dikantornya, Mataram, Senin 

(14/11/2017). 

Surplus tersebut, lanjut Husnul dikirimkan ke provinsi lain yang 

mengalami defisit beras seperti NTT dan juga Bali. Selain itu, beras 

dari NTB juga dikirim hingga ke Papua. 
1
 

 

 

                                                           
1
 http://industri.bisnis.com,“AGRIBISNIS: Jadi Lumbung Pangan Nasional, NTB Surplus 

Beras 700Ribu Ton Tiap Tahun”,  http://industri.bisnis.com/read/20161114/99/602328/agribisnis-jadi-

lumbung-pangan-nasional-ntb-surplus-beras-700ribu-ton-tiap-tahun, diakses pada tanggal 1 Juli 2018 

Pukul 23.50 WITA 

http://industri.bisnis.com/
http://industri.bisnis.com/read/20161114/99/602328/agribisnis-jadi-lumbung-pangan-nasional-ntb-surplus-beras-700ribu-ton-tiap-tahun
http://industri.bisnis.com/read/20161114/99/602328/agribisnis-jadi-lumbung-pangan-nasional-ntb-surplus-beras-700ribu-ton-tiap-tahun
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 Namun disisi lain, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) mencatat sekitar 298 desa didaerah ini masih dalam katagori rentan 

rawan pangan sehingga menjadi prioritas program pemerintah pada 2018.
2
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat menarik 2 (dua) pokok 

bahasan, yaitu : 1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara 

Barat dalam mengelola cadangan pangan di Nusa Tenggara Barat ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ? 2. Apakah yang 

menjadi kendala dan solusi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam 

mengelola cadangan pangan ? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan 

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mengelola cadangan pangan 

di Nusa Tenggara Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan dan untuk mengetahui kendala dan solusi kebijakan 

Pemerintah Daerah NTB dalam mengelola cadangan pangan daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitiam hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Setelah data terkumpul 

                                                           
2
 rri.co.id, “298 Desa di NTB Rentan Rawan Pangan”,  

http://www.rri.co.id/post/berita/498643/daerah/298_desa_di_ntb_kategori_rentan_rawan_pangan.html, 

diakses pada tanggal 18 April 2018 Pukul  09.27 WITA 

 

http://www.rri.co.id/post/berita/498643/daerah/298_desa_di_ntb_kategori_rentan_rawan_pangan.html
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selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan 

kesimpulan deduktif. 

 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Pengelolaan 

Cadangan Pangan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 

2012 Tentang Pangan. 

 

Salah satu urusan pemerintahan di daerah adalah pembangunan nasional 

yang merupakan awal kunci kemajuan bangsa di masa depan sehingga dalam 

penyelenggaraannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan lembaga 

terkait artinya bahwa pengelolaannya melibatkan segenap aparatur, baik 

aparatur perekonomian maupun aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat  

maupun tingkat Daerah (Pemerintah Daerah dengan komponen/perangkatnya 

dan instansi vertikal) sehingga memerlukan keutamaan Koordinasi, Integrasi 

dan Sinkronisasi (KIS) antara Kementerian dan Instansi-instansi yang 

bersangkutan.
3
 

Dalam hal mengelola cadangan pangan daerah, ialah menggunakan 

Urusan Pemerintahan Konkuren yang mana Pemerintah Pusat menyerahkan dan 

membagi kekuasaan dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola cadangan 

pangan di daerahnya masing-masing. 

                                                           
3
 Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, 

Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 68-69 
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Berbagai kategori dengan beragam sifat yang menggambarkan bentuk-

bentuk kebijakan mencerminkan keadaan didalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Konstelasi reformarsi diikuti dengan perubahan kebijaksanaan 

pemerintah di berbagai sektor termasuk yang mengatur masalah-masalah 

desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah 

Provinsi bersama dengan perangkat daerah lainnya tentunya akan mengalami 

proses dan fase-fase sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Ada beberapa 

tahapan-tahapan dalam pembentukan kebijakan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, adapun tahap-tahap 

kebijakan tersebut antara lain : 

1. Tahap penyusunan agenda; 

2. Tahap formulasi kebijakan; 

3. Tahap adopsi kebijakan; 

4. Tahap implementasi kebijakan; dan 

5. Tahap evaluasi kebijakan. 

Kebijakan pengelolaan cadangan pangan daerah dilaksanakan untuk 

menggerakkan sektor-sektor strategis produksi dan ekonomi domestik dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan yang pada akhirnya bermuara pada 

kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan pangan tidak hanya dicirikan oleh 

kecukupan produksi dari dalam negeri, namun juga cermin keberhasilan 

diversifikasi konsumsi yang mengoptimalkan pangan lokal, penguatan 

kemampuan masyarakat miskin dalam membeli pangan dan keberlanjutan 
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usaha tani oleh petani generasi selanjutnya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Kebijakan 

Strategis Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 – 2019 yang bermuara pada 

usaha pengelolaan cadangan pangan daerah, meliputi:
4
 

1. Cadangan Pangan Berbasis Pemerintah dan Masyarakat 

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan cadangan pangan daerah. Penguatan cadangan pangan sebagai 

antisipasi terhadap dampak anomali iklim yang semakin sulit diprediksi, 

seperti: terjadinya pergeseran masa tanam, masa pemanenan yang tidak 

merata sepanjang tahun, dan meningkatnya bencana yang tidak terduga 

(banjir, longsor, kekeringan, gempa) sehingga memerlukan sistem cadangan 

pangan yang kuat.  

Cadangan Pangan Daerah dikelola oleh Badan Urusan Logistik 

(BULOG), mempunyai fungsi untuk melakukan operasi pasar dalam rangka 

stabilisasi harga, memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau 

kerusuhan sosial dan kebutuhan untuk RASKIN. Pemerintah Daerah 

merencanakan dan menetapkan secara berkala kebutuhan cadangan pangan 

setiap tahunnya berdasarkan pada perhitungan tingkat kebutuhan pangan nyata 

untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada keadaan darurat. Jumlah 

                                                           
4
 Hasil wawancara  dengan Nina Yulaida,S.KM.,M.Kes, Kepala Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan, tanggal 14 Mei 2018, di ruang  kerja Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan 

Pangan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat 
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Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana 

alam minimal untuk 3 (tiga) bulan terutama pangan pokok yaitu beras. 

 Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) tersebar di rumah tangga, lumbung 

masyarakat dan pedagang. Cadangan pangan di penggilingan dan pedagang 

merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam membangun ketahanan pangan 

masyarakat, CPM yang dikelola dan dikuasai masyarakat mempunyai peran 

strategis. CPM bisa dalam bentuk komoditas pangan ataupun cadangan 

pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan 

perkebunan). Lumbung pangan merupakan kelembagaan cadangan pangan 

tradisional yang telah tumbuh di masyarakat. Penguatan lumbung menjadi 

prioritas pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat. 

Lumbung pangan di pedesaan dinilai lebih strategis dalam menanggulangi 

kerawanan pangan.  

Meningkatnya peran mekanisme pasar membawa konsekuensi pedagang 

juga menguasai cadangan pangan. Cadangan pangan yang dikuasai pedagang 

dapat saja lebih besar dibandingkan cadangan yang dikuasai oleh pemerintah 

maupun rumah tangga/masyarakat. Oleh karena itu penguatan sistem 

Cadangan Pangan Daerah yang dikelola Badan Urusan Logistik (BULOG) 

dan lumbung pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah di daerah 

rawan pangan dinilai strategis untuk mengatasi risiko situasi yang tidak 

normal. 
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2.  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam 

memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi seringkali gagal 

berfungsi untuk jenis pangan pokok tertentu. Pemerintah berkepentingan 

menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan 

melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 

Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan 

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Kelas Mutu Beras. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengambil peran 

untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan dan stabilitas harga. Kebijakan 

Pemerintah Daerah untuk stabilisasi harga, secara langsung dilakukan dalam 

bentuk intervensi dengan cara:  

1. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk     

melindungi petani produsen gabah/beras. 

2. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi 

konsumen dari kenaikan harga pasar yang terlalu tinggi hingga 

di luar batas kemampuan masyarakat. 

3. Penanggulangan Kerawanan Pangan Darurat 

Darurat pangan dapat terjadi sebagai dampak pasca bencana alam 

sehingga mengganggu ketersediaan pangan dan berpotensi menimbulkan 

rawan pangan. Selain sebagai produsen dan konsumen beras, Indonesia dan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang rawan 
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bencana seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, banjir serta 

letusan gunung berapi. Terlebih Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang termasuk rawan bencana 

ini berakibat pada rusaknya infrastruktur dan lahan pertanian juga korban jiwa 

dan harta yang berarti berdampak negatif pada perekonomian di kawasan ini. 

Untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan daerah, Pemerintah 

Daerah Nusa Tenggara Barat Bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat menggunakan cadangan beras pemerintah yang dikelola 

oleh BULOG. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2012 

tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 

untuk Penanganan Tanggap Darurat, telah ditetapkan jangka waktu tanggap 

darurat, paling lama 14 hari dan jumlah bantuan beras yang disalurkan 

berdasarkan jumlah data korban sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 

(empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa 

tanggap darurat. Bupati/Walikota memiliki kewenangan menggunakan 

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton/tahun sedangkan 

Gubernur dapat menggunakan kewenangan menggunakan Cadangan Beras 

Pemerintah (CBP) untuk keperluan tanggap darurat sebanyak 200 ton/tahun. 

4. Penyediaan dan Penyaluran Beras Bersubsidi 

Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi (Raskin) bagi masyarakat 

berpendapatan rendah masih menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk 

mencegah terjadinya fluktuasi harga. Rumah tangga sasaran penerima pangan 
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bersubsidi tidak hanya Rumah Tangga Miskin (RTS), tetapi juga meliputi 

Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.  

Keberhasilan pelaksanaannya ditentukan sejak dari perencanaan, 

penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan 

dan penanganan pengaduan oleh pihak terkait yang tergabung dalam Tim 

Koordinasi Raskin Pusat. Pelaksanaan penyaluran Raskin harus memenuhi 

target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat 

Waktu dan Tepat Administrasi). 

Dalam pelaksananaannya, Pemerintah menugaskan BULOG untuk 

menyalurkan Raskin sampai Titik Distribusi (TD). Pemerintah Daerah 

melanjutkan penyaluran Raskin dari TD sampai kepada Pemerintah Daerah 

yang memiliki APBD yang cukup, menyediakan RASKIN Daerah untuk 

menambah jumlah Ruma Tangga Miskin (RTS), subsidi Harga Tebus Raskin 

(HTR), pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Raskin (PKR) atau 

“Raskin for Work”, penyaluran RASKIN melalui Warung Desa. Demikian 

pula penyertaan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

untuk kajian dan pemantauan pelaksanaan Raskin telah membuka ruang 

penilaian yang lebih independen. 

Beberapa kebijakan di atas yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bersinergi dengan Perum BULOG 

divisi regional NTB telah dianggap efektif dan sesuai dengan kondisi pangan 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat. hal ini dibuktikan dengan pencapaian 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi peringkat 4 dari 34 Provinsi 

yang melimpah dengan jumlah persentase perolehan Cadangan Pangan berupa 

beras/gabah mencapai 459.887 Ton beras atau 76% pada Maret 2018. 

 

2. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan 

Tanah di Kota Mataram 

 

Kendala Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam mengelola cadangan 

pangan daerah beserta solusinya berdasarkan faktor intern dan ekstern yang 

dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber antara lain sebagai berikut 

:
5
 

1. Faktor intern : adalah faktor yang berasal dari dalam yang dapat 

mempengaruhi kesuksean dan keberhasilan dari kebijakan, antara lain: 

Rawan Penyelundupan Beras  

Kurangnya pengawasan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan 

Daerah yang dilakukan oleh BULOG ke daerah-daerah yang 

direkomendasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan membuat beberapa kali 

jumlah berat beras yang sampai daerah tujuan tidak sesuai dengan data 

jumlah yang seharusnya disalurkan. Kejadian ini terjadi diakibatkan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja 

mengurangi jumlah beras di perjalanan menuju Titik Distribusi (TD) 

untuk diselundupkan dan lalu melakukan manipulasi data. Penyelundupan 

                                                           
5
Hasil wawancara dengan ibu Dra. Titiek Rostiati,M.M, kepala bidang konsumsi dan 

keamanan pangan Tanggal 17 Mei 2018,di Ruang Kerja Kepala bidang konsumsi dan keamanan 

pangan pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat 
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beras yang kerap terjadi adalah beras dengan Titik Distribusi (TD) 

Kabupaten Lombok Utara.
6
 

Jajaran Satreskrim Polres Lombok Utara, menangkap 4 sopir 

pengangkut beras sejahtera (rastra), Selasa, 20 Februari 2018. 

Mereka diamankan, karena diduga telah menyelewengkan beras 

untuk warga miskin itu selama dalam perjalanannya dari Mataram 

ke Lombok Utara. “Ke empat pelaku adalah sopir truk pengangkut 

beras rastra yang ditugaskan mengangkut beras oleh saudara 

Zainudin selaku pengurus UD. Sentosa Abadi sebagai pihak ketiga 

pemenang tender pengangkutan beras Rastra dari gudang Bulog 

Mataram ke wilayah Lombok Utara, yakni Desa Sambik Elen, 

Desa Loloan, Desa Senaru, Desa Karang Bajo dan Desa Salut,” 

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh BULOG yang dibantu oleh 

pihak kepolisian menjadi solusi yang sangat ampuh untuk menjaga 

tersalurnya beras Cadangan Pangan Daerah menuju Titik Distribusi (TD) 

beras. 

2. Faktor ekstern : adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat 

mempengaruhi kesuksean dan keberhasilan dari kebijakan, antara lain: 

a. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

sangat cepat. 

Penduduk Provinsi NTB saat ini mencapai 4.896.162 jiwa 

penduduk dan diperkirakan akan terus bertambah 1,38 per tahunnya 

harus mendapat perhatian khusus terkait urusan pangan. Masyarakat 

                                                           
6
 http://SuaraNTB.com, Polres Lombok Utara Amankan Penyelewengan Beras untuk 

WargaMiskin,http://www.suarantb.com/news/2018/02/23/253317/Polres.Lombok.Utara.Amankan.Pen

yelewengan.Beras.untuk.Warga.Miskin, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Pukul 02.36 WITA 

 

http://suarantb.com/
http://www.suarantb.com/news/2018/02/23/253317/Polres.Lombok.Utara.Amankan.Penyelewengan.Beras.untuk.Warga.Miskin
http://www.suarantb.com/news/2018/02/23/253317/Polres.Lombok.Utara.Amankan.Penyelewengan.Beras.untuk.Warga.Miskin
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NTB mayoritas yang memukim di pedesaan masih sangat percaya 

dan meyakini paradigma yang keliru mengenai “banyak anak 

banyak rezeki”. kenyataannya yang akan dialami oleh keluarga 

yang memiliki banyak anak justru akan banyak mempunyai 

kebutuhan dan tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan beras sebagai 

makanan pokok akan sangat menjadi masalah. 

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah menunjuk dan 

menugaskan Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik, dan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Nusa Tenggara Barat untuk bersinergi  untuk mengatasi permasalah 

mengenai pertumbuhan penduduk dengan melakukan penyuluhan 

secara rutin, efektif dan menyeluruh mengenai pentingnya 

pengendalian jumlah anak dalam keluarga dengan menggunakan 

alat kontrasepsi ke kelurahan-kelurahan dan terutama di desa-desa 

yang dianggap mempunyai jumlah anak di dalam satu keluarga. 

b. Berkurangnya lahan pertanian atau kegiatan alih fungsi lahan 

akibat dari geliat pertumbuhan ekonomi NTB. 

Pertumbuhan ekonomi NTB yang terjadi adalah 7,10 persen 

tanpa sumbangan sektor pertambangan. Biasanya pertumbuhan 

ekonomi NTB tanpa tambang berkisar hanya tumbuh 5 persen 

setiap triwulan. Pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup signifikan 
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ini juga beresiko terhadap berbagai upaya mewujudkan ketahanan 

pangan.  

Proteksi lahan pertanian menjadi sangat lemah disebabkan 

tekanan yang disebabkan pertumbuhan ekonomi sehingga petani 

selalu dalam posisi terjepit dan menjadi korban. pada 2017 telah 

terjadi alih fungsi lahan seluas 2000 ha sejak tahun 2009-2017. 

Semakin menyusutnya luas areal pertanian tentunya akan 

berdampak terhadap penurunan kuantitas produksi pertanian. Hal 

ini ditandai dengan menurunnya produksivitas pada komoditi 

pangan yaitu padi pada tahun 2017 sebesar 3,51 persen dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 1.526.889 ton. 

Laju alih fungsi lahan sebagian besar terjadi pada daerah 

perkotaan yang berubah fungsi menjadi pertokoan, pusat 

perbelanjaan dan perumahan. Lemahnya proteksi terhadap lahan 

pertanian ini seharusnya tidak terjadi karena berdasarkan Peraturan 

Daerah Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan 

bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di NTB 

seluas 227.000 hektar. 

Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat  telah 

berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional provinsi Nusa 

tenggara Barat untuk terus memantau dan mengendalikan 
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penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan 

zonasi penggunaan tanah dan tidak mengganggu lahan pertanian 

pangan. 

 

c. Perubahan Iklim Ekstrem 

Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer 

bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa 

dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. 

Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurun 

waktu yang panjang. Perubahan iklim global yang terjadi saat ini 

akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang memicu 

peningkatan suhu bumi. Kondisi ini berdampak buruk terhadap 

keberlanjutan produksi pangan karena iklim adalah salah satu unsur 

utama dalam sistem metabolisme dan fisiologi tanaman. Perubahan 

iklim global setidaknya mempengaruhi tiga unsur iklim yang terkait 

dengan pertanian, yaitu naiknya suhu udara yang juga berdampak 

terhadap unsur iklim lain, terutama kelembaban dan dinamika 

atmosfer, berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya 

intensitas kejadian iklim ekstrim (anomali iklim) seperti ElNino dan 

La-Nina, serta naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung 

es di kutub utara. Dampak yang ditimbulkannya pun bersifat 

simultan. Pergeseran musim ke arah semakin singkatnya musim 
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hujan, namun curah hujan menjadi lebih besar sehingga 

menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan badai 

angin yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, Fluktuasi 

suhu dan kelembapan udara yang cenderung terus meningkat telah 

menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme 

pengganggu tanaman.  

Pada akhirnya petani harus menambah penggunaan pupuk, 

dan pestisida, baik pestisida organik/hayati, pestisida nabati, 

maupun pestisida kimiawi untuk mengatasi serangan hama dan 

penyakit dan mempertahankan produksinya. Untuk itu Pemerintah 

Daerah Nusa Tenggara Barat mengucurkan dana anggaran bantuan 

untuk pembelian  pestisida yang akan dibagikan untuk petani NTB 

sebanyak 4,5 Milyar Rupiah. 

 

III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan  Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan 

cadangan pangan daerah, meliputi : cadangan pangan pemerintah dan 

masyarakat, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanggulangan 

kerawanan pangan darurat, dan penyediaan dan penyaluran pangan 

bersubsidi 
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2. Kendala dan solusi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam 

mengelola cadangan pangan daerah dibagi menjadi 2 faktor, antara lain : 

a. Faktor intern : rawannya penyelundupan beras yang dilakukan oleh 

oknum yang tidak bertangggung jawab. solusinya adalah dengan 

dilakukannya pengawalan oleh pihak kepolisian dalam 

pendistribusian beras menuju Titik Distribusi (TD). 

b. Faktor ekstern : 

1. pertumbuhan penduduk NTB yang sangat cepat membuat 

kebutuhan beras sebagai makanan pokok meningkat. 

Solusinya adalah dengan sosialisasi efektif  tentang 

pengendalian jumlah anak dalam satu keluarga dengan 

menggunakan alat kontrasepsi. 

2. meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan 

pemukiman. solusinya adalah dengan pengendalian 

penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya (zonasi) yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

3. perubahan iklim ekstrim. Solusi dari kendala ini adalah 

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengucurkan dana 

bantuan untuk pestisida kepada petani sebanyak 4,5 Milyar 

Rupiah melalui dana APBD. 
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B. Saran 

1. Saran untuk kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam 

pengelolaan cadangan pangan daerah, antara lain : 

a. Untuk lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang 

telah dibuat terkait pengelolaan cadangan pangan daerah, 

b. Melakukan evaluasi relevansi dan efektifitas kebijakan secara rutin 

dan berkala 

2. Saran terhadap kendala dalam pengelolaan cadangan pangan daerah, 

antara lain : 

a. perlunya membangun koordinasi yang mantap dengan instansi lain 

seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengatur regulasi 

mengenai proteksi lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian, 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

sebagai langkah untuk menekan pertumbuhan penduduk, serta 

POLRI dan TNI sebagai pengaman jalur pendistribusian beras 

hingga sampai pada Titik Distribusi (TD) 

b. penambahan luas lahan pertanian dengan menggunakan mekanisme 

pengolahan lahan pertanian 

c. perlu membentuk SATGAS PANGAN yang bertujuan untuk 

menanggulangi penyelundupan beras dan mengawasi laju harga 

beras di pasaran agar tetap stabil. 
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