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KATA PENGANTAR 
 

Fungsi Urusan Pangan merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung, dalam upaya pemenuhan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat. 

Demikian pula dengan Urusan Kelautan dan Perikanan yang menitikberatkan pada upaya 

penyediaan produk perikanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani asal 

ikan. Melalui Dinas Pangan dan Perikanan menjadi unit pelaksana tugas pemerintah 

daerah dalam memastikan program-program ketahanan pangan dan perikanan bisa 

berjalan di Kabupaten Bandung. 

Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dibentuk Dinas 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.  Guna menentukan arah pembangunan 

Urusan Pangan serta Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 perlu dituangkan 

dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Perangkat Daerah yang 

sebelumnya merupakan hasil kolaborasi rancangan Renstra BKPPP dan Dinas Perenakan 

dan Perikanan. Selanjutnya Renstra Perubahan ini disusun untuk memenuhi keperluan 

penyelarasan target berdasarkan perubahan dokumen perencanan pembangunan daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bandung.  
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BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Bandung maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pangan dan 

Perikanan Tahun 2016-2021 yang merupakan satu bagian utuh dari kinerja di guna 

merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun 

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra SKPD 

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara 

itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program 

Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu, dalam 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan 

strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan 

dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra 

SKPD. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 akan menjadi 

acuan dalam pengembangan Renstra SKPD  2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas 

Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan 

yang berkesinambungan.  
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1.2.  Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan dan PerikananKabupaten 

Bandung tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3815); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025; 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (SP3K); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; 
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9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan 

dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 

Pertanian;  

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016-2021;  

25.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 

(diantaranya pembentukan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung);  

26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan transisi 

dalam rangka penataan perangkat daerah berdasarkan peraturan Perda 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bandung; 
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28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (diantaranya terdapat susunan 

organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung); 

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung; 

30. Keputusan Bupati No 501 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung. 

1.3.   Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan 

ketahanan pangan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi Kabupaten Bandung. 

Adapun tujuannya adalah untuk menetapkan strategi dan arah pembangunan 

perikanan serta ketahanan pangan yang dijabarkan dalam Program/Kegiatan 

urusan kelautan dan perikanan dan urusan ketahanan pangan selama lima tahun 

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja PD tahunan. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

 Bab 1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Perikanan dan 

sistematika penulisan; 

 Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas 

dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian 

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 

melalui Renstra SKPD;  
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 Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat 

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan 

program KDH terpilih, telaahan Renstra,  K/L, telaahan terhadap RTRW dan 

penentuan isu-isu strategis; 

 Bab 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran terdiri atas : Uraian penjabaran Visi 

dan Misi Bupati Bandung serta Strategi yang diwujudkan dalam kebijakan 

dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu 

Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi 

program dan kejadian untuk mencapai tujuan; 

 Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;  

 Bab 6 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; 

 Bab 7 Penutup. 
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BAB II   

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 
 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan 

Dinas Pangan dan Perikanan adalah salah satu lembaga teknis daerah di Kabupaten Bandung 

dan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, memiliki Tugas Pokok yaitu: memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan  kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pangan 

dan Perikanan. 

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

2.2. Sumber Daya Dinas Pangan dan Perikanan 

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung merupakan penggabungan antara Urusan 

Pangan yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan serta Urusan 

Perikanan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Berdasarkan data awal dari 

pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan transisi 

dalam rangka penataan perangkat daerah berdasarkan peraturan Perda Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung,, dimana di 

dalamnya mengatur tentang penyesuaian personalia perangkat daerah baru, memiliki 

pegawai/personil PNS sebanyak 59 orang, yang terdiri dari: 

• Pegawai yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

(Kabupaten) sebanyak 37 orang (10 diantaranya adalah penyuluh perikanan)  

• Pegawai yang berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan sebanyak 19 orang. 

 Selanjutnya, berdasarkan golongan/pangkat, pegawai tersebut dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

• Pegawai Golongan IV sebanyak 9 orang, atau 15,25 % dari jumlah keseluruhan pegawai; 
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• Pegawai Golongan III sebanyak 36 orang, atau 61,02 % dari jumlah keseluruhan pegawai; 

• Pegawai Golongan II sebanyak 10 orang, atau 16,95 % dari jumlah keseluruhan pegawai; 

• Pegawai Golongan I sebanyak 1 orang, atau 1,69 % dari jumlah keseluruhan pegawai; 

Tabulasi sementara mengenai pegawai Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 

berdasarkan Golongan/Pangkat dan pendidikan dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2. Komposisi Pegawai Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan 

 

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Dinas Pangan dan Perikanan, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, 

APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, 

Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki, di dalamnya pengelolaan aset merupakan salah satu hal 

yang diatur dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan transisi dalam rangka 

penataan perangkat daerah berdasarkan peraturan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Dalam hal aset yang akan 

dikelola oleh Dinas Pangan dan Perikanan, pada saat penyusunan Renstra ini masih dalam tahap 

inventarisasi barang-barang yang berasal dari BKP3 dan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. 
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan 

ketahanan pangan dan perikanan. 

Sedangkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pangan dan Urusan Kelautan 

dan Perikanan tahun 2015 yang merupakan Belanja Program  terdiri dari 4 program dan  18 

kegiatan, meliputi: 

A. Program yang Berkaitan dengan Ketahanan Pangan: 

1. Program Ketahanan Pangan, terdiri dari 7 kegiatan: 

a. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan  

b. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok  

c. Koordinasi Kebijakan Perberasan  

d. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)  

e. Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan  

f. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien  

g. Pengembangan Diversifikasi Pangan  

2.   Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), terdiri dari 6 

kegiatan: 

a. Penanganan Daerah Rawan Pangan 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 

c. Pengembangan cadangan pangan daerah 

d. Pengembangan desa mandiri pangan 

e. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 

f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 

g. Pengembangan model distribusi yang efisien 
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B. Program yang Berkaitan dengan Perikanan: 

1. Program pengembangan budidaya perikanan 

a. Pengembangan bibit ikan unggul 

b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 

c. Pembinaan dan pengembangan perikanan 

d. Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan 

2.  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 

a. Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan 

 

2.3.1. Potensi Produksi Pangan 

Tabel 1 menyajikan data produksi pangan di Kabupaten Bandung tahun 2008 hingga 

2014. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 

Kabupaten Bandung, produksi padi memiliki tren meningkat dari tahun 2008 – 

2013. Sementara itu, pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan jumlah 

produksi padi sebesar 543.078 ton. Produksi jagung memiliki tren meningkat dari 

tahun 2008 – 2014 kecuali pada tahun 2012 dan tahun 2014 dengan jumlah 

produksi tahun 2014 sebesar 81.078 ton. Produksi ubi jalar cukup berfluktuatif 

dengan jumlah produksi tahun 2014 sebesar 29.009 ton. Produksi ubi kayu memiliki 

tren meningkat dari tahun 2008 – 2014, kecuali pada tahun 2012 mengalami 

penurunan dengan jumlah produksi sebesar 120.923 ton. 

Jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2012, sebagian besar 

produksi buah-buahan memiliki tren meningkat pada tahun 2013. Jenis buah yang 

tingkat produksinya mengalami peningkatan secara signifikan antara lain, alpokat, 

nangka/cimpedak, rambutan, sukun, durian, mangga, sawo, pepaya, dan belimbing. 

Produksi jenis buah alpokat dan nangka/cimpedak merupakan jenis buah yang 

memiliki peningkatan paling besar, yaitu sebesar 59.148 ton dan 39.539 ton. Tetapi 

jika ditinjau dari tahun 2012-2014 tren produksi jenis buah alpokat cukup 

berfluktuatif jika dibandingkan dengan tren jenis buah nangka/cempedak yang 

terus meningkat setiap tahunnya. Adapun jenis buah pisang memiliki tren produksi 

menurun dengan tingkat produksi pada tahun 2014 sebanyak 2.216 ton. Selain 

pisang, produksi buah jambu juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 48% dari 

tahun sebelumnya dengan total produksi pada tahun 2014 sebanyak 647,4 ton.  
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Perkembangan produksi yang menurun dialami oleh beberapa jenis sayuran, seperti 

petsai/sawi, petai, cabe, tomat, dan kangkung. Penurunan produksi terbesar terjadi 

pada petsai/sawi sebesar 99,6% dari tahun sebelumnya. Jumlah produksi 

petsai/sawi pada tahun 2014 adalah sebanyak 312,5 ton. Jumlah produksi ini 

merupakan jumlah terkecil dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan beberapa jenis 

sayuran lainnya mengalami tren produksi yang meningkat, seperti jengkol, melinjo, 

bawang putih, jamur, bawang merah, dan terung. Produksi bawang merah dari 

tahun 2008 - 2014 cukup berfluktuatif dengan jumlah produksi pada tahun 2014 

adalah sebanyak 32.770 ton. Selain itu, melinjo dan jengkol juga mengalami 

peningkatan produksi dari tahun 2013, dengan jumlah produksi tahun 2014 adalah 

masing-masing 2.989 ton dan 1.074 ton. 

Produksi daging sapi pada tahun 2014 sebanyak 8.471 ton. Jumlah tersebut 

menurun sebesar 46,4% jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 

2013, yaitu sebanyak 11.486 ton. Tidak hanya produksi daging sapi, produksi daging 

kerbau juga mengalami penurunan sebanyak 85,6% dari tahun 2013 sebanyak 215 

ton menjadi 44 ton pada tahun 2014. Untuk produksi daging kambing, daging 

domba, daging ayam ras, daging ayam buras, dan daging itik mengalami peningkatan 

jumlah produksi. Produksi daging kambing pada tahun 2013 sebanyak 470 ton, 

meningkat 204% pada tahun 2014 menjadi 319 ton. Peningkatan jumlah produksi 

juga dialami daging domba dan daging itik pada tahun 2014 masing-masing menjadi 

4.737 ton dan 455 ton jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2013. 

Adapun produksi daging ayam ras dan buras juga mengalami peningkatan sebesar 

211% dan 100% menjadi 29.367 ton dan 3.176 ton pada tahun 2014. 

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, persentase 

peningkatan produksi telur ayam buras lebih tinggi dibandingkan telur ayam ras, 

yaitu sebesar 85,1%, sedangkan produksi telur ayam ras hanya mengalami 

peningkatan sebesar 4%. Pada tahun 2014, jumlah produksi telur ayam buras dan 

ras masing-masing sebanyak 1.634 ton dan 4.171 ton. Akan tetapi, jumlah produksi 

telur itik mengalami penurunan sebesar 2746 ton menjadi 1.990 ton pada tahun 

2014. Adapun produksi susu sapi cukup berfluktuatif dengan jumlah produksi pada 

tahun 2014 sebesar 61.516 ton. 
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Produksi ikan, seperti mujair, dan ikan mas, serta ikan lainnya mengalami 

penurunan produksi, kecuali ikan mujair yang naik jumlah produksinya menjadi 

4.286 ton pada tahun 2014. Produksi ikan mas dari tahun 2008-2014 cukup 

berfluktuatif dan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2013, terjadi 

penurunan sebanyak 3,4% pada tahun 2014 menjadi 3.846 ton. Selanjutnya disusun 

NBM berdasarkan data produksi untuk mengetahui daya dukung wilayah Kabupaten 

Bandung dalam menyediakan pangan bagi penduduknya. 

Tabel 1. Perkembangan Produksi Pangan Kabupaten Bandung (2008 - 
2014) 

Jenis Bahan Makanan 
Produksi (Ton) 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 

1. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN 

PADI-PADIAN 

Padi gagang Kering Giling 416.259 472.564 507.079 552.029 592.782 543.078 

Jagung  38.267 49.570 76.428 50.687 86.256 81.078 

UMBI-UMBIAN  

Ubi Jalar  16.380 33.933 37.693 26.503 22.267 29.009 

Ubi Kayu  109.818 131.837 144.989 120.923 124.960 127.846 

KACANG-KACANGAN  

Kacang tanah lepas kulit * * * 1.626 1.462 1.823 

Kedelai  847 1.341 95 67 246 387 

BUAH-BUAHAN  

Alpokat  10.134 5.280 7.858 8.911 4.700 63.848 

Jeruk  777 720 1.312 1.078 785 999 

D u k u  194 36 14 35 38,4 37 

Durian  553 867 1.207 872 855,6 6.165 

Jambu  3.788 2.076 3.584 2.264 1.244 647 

Mangga  1.583 1.419 2.751 1.447 4.363 9.578 

Nenas  15 3 2 2 3 9 

Pepaya  1.214 1.282 998 901 852,7 2.972 

Pisang  15.688 13.405 15.004 14.986 12.296 2.216 

Rambutan  474 571 498 460 327,2 10.920 

Salak  28 19 25 32 15,6 113 

S a w o  667 379 345 375 502,1 2.831 

Semangka  *  * 0 0 0 0 

Belimbing  * * 324 314 618,3 1.806 

Manggis  * * 12 32 11,2 20 

Nangka/ Cempedak * * 3.481 3.534 3.692 42.231 

Markisa  * * 13 9 0 5 

Sirsak  * * 396 391 296,3 575 

Sukun  * * 2.585 1.532 1.554 9.988 

Apel  * * 0 0 0 0 

Anggur  * * 0,4 0 0 0 

Buah lainnya (melon, strawberry) 7.435 15.390 348 151.959 155.418 0 
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Jenis Bahan Makanan 
Produksi (Ton) 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 

SAYUR-SAYURAN  

Bawang Merah  19.883 15.141 13.484 39.222 20.465 32.770 

Ketimun  9.539 12.000 24.388 18.164 17.340 19.039 

Kacang Merah  14.750 22.800 10.835 9.833 16.150 18.663 

Kacang Panjang  5.324 2.680 2.786 3.620 3.538 3.050 

Kentang  17.774 18.286 11.793 131.007 108.832 93.968 

Kol/Kubis  119.042 140.980 109.326 125.606 100.150 107.192 

Tomat  10.008 10.500 9.412 94.486 67.900 49.749 

Wortel  58.189 47.510 42.524 40.316 42.507 40.950 

C a b e 16.793 11.261 32.625 28.526 25.740 17.579 

Terung  11.196 9.150 4.673 4.964 4.475 6.801 

Petsai/ sawi  55.917 53.900 61.396 67.581 71.079 315 

Bawang Daun  37.568 38.360 49.570 54.115 65.028 68.401 

Kangkung  3.299 2.361 9.092 9.495 9.326 6.856 

Lobak  8.820 7.990 8.027 7.228 10.977 10.798 

Labu Siam  30.165 41.165 66.493 60.089 59.990 61.666 

Buncis  6.731 7.703 11.814 18.279 18.230 16.572 

Bayam  1.617 8.560 1.250 2.953 2.124 1.645 

Bawang Putih  0 6 0 1.874 0 1.613 

Kembang/ Kol  * * 8.091 9.958 9.777 11.258 

Jamur  * * 15.643 29.530 23.246 44.113 

Melinjo  * * 732 486 0 2.989 

Petai  * * 2.009 978 1093 645 

Jengkol  * * 240 123 0 1.074 

Sayuran lainnya  
4.492 3.738 38.085 28.745 30.099 0 

(paprika, seledri, brokoli) 

2. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

DAGING  

Daging Sapi  15.553 16.460 41.513 10.105 11.846 8.471 

Daging Kerbau  166 147 167 1.230 215 44 

Daging Kambing  70 72 83 2.172 105 470 

Daging Domba  863 927 972 19.954 730 4.737 

Daging Ayam Buras 1.089 1.154 1.469 1.312 918 3.176 

Daging Ayam Ras 11.678 10.973 12.699 1.963 5.471 29.367 

Daging Itik  135 154 204 86 140 455 

Telur Ayam Buras 810 858 819 1.299 883 1.634 

Telur Ayam Ras 2.837 3.719 3.750 3.777 4.011 4.171 

Telur Itik  2.234 2.551 3.371 2.222 2.746 1.990 

Susu Sapi  57.171 59.534 77.062 59.157 59.938 61.516 

Mujair 319 334 320 1.597 4.435 4.286 

Ikan mas 2.882 2.973 3.255 1.330 5.536 3.846 

Lainnya * * * 2.490 28.649 3.992 

Sumber : - Laporan Analisis dan Penyusunan Keteersediaan Pangan Wilayah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013  

 - Data Pokok Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Tahun 2013-2014 
 - Data Pokok Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2013-2014 
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2.3.2. Situasi Konsumsi Pangan 

Tabel 2 menunjukkan perkembangan situasi konsumsi pangan per kelompok 

pangan tahun 2011 – 2014. Tren konsumsi energi pada kelompok pangan padi-

padian cukup berfluktuatif dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2011, konsumsi 

energi padi-padian sebesar 1.322 kkal/kap/hari. Angka tersebut menurun sebesar 

155 kkal pada tahun 2012 menjadi 1.167 kkal/kap/hari. Adapun pada tahun 2013, 

konsumsi energi mengalami peningkatan kembali menjadi 1.289 kkal/kap/hari dan 

kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 1.280 kkal/kap/hari. 

Tabel 2  Situasi Konsumsi Pangan tahun 2011-2014 di Kabupaten 
Bandung 

No Kelompok Pangan 
Konsumsi energi 
(kkal/kap/hari) 

Konsumsi Protein 
(gram/kap/hari) 

Skor PPH 

2011* 2012* 2013** 2014** 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 Padi-padian 1.322 1.167 1.289 1.280 30,4 27,05 29,7 29,7 25 25 25 25 

2 Umbi-umbian 45 31 43 44 0,5 0,34 0,5 0,5 1,1 0,8 1,1 1 

3 Pangan Hewani 193 133 176 192 17,4 12,35 15,1 16,4 19,3 13,3 17,6 17,9 

4 Minyak dan Lemak 301 231 291 300 0,1 0,07 0,1 0,1 5 5 5 5 

5 Buah/Biji Berminyak 12 9 14 15 0,3 0,25 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 

6 Kacang-kacangan 56 43 56 56 5,7 4,47 5,8 5,7 5,6 4,3 5,6 5,2 

7 Gula 65 66 75 73 0,2 0,16 0,2 0,2 1,6 1,7 1,9 1,7 

8 Sayur dan Buah 78 67 71 79 2,5 2,43 2,3 2,5 19,5 16,9 17,8 18,3 

9 Lain-lain 36 19 40 36 1,5 1,11 1,7 1,6 0 0 0 0 

Total 2.109 1.768 2.055 2.075 58,6 48,2 55,8 56,9 77,4 67,2 74,3 74,4 

Keterangan:    *  Angka Kecukupan Energi: 2000 kkal/kap/hari 

   **  Angka Kecukupan Energi: 2.150 kkal/kap/hari 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah dengan menggunakan metode Justifikasi 

Selain itu,  jumlah konsumsi protein pada kelompok pangan padi-padian Kabupaten 

Bandung tahun 2011-2014 juga berfluktuatif. Pada tahun 2011, besar konsumsi 

protein sebesar 30,4 gram/kap/hari. Angka tersebut menurun 3,35 gram menjadi 

27,05 gram/kap/hari pada tahun 2012. Pada tahun 2013, nilai konsumsi protein 

kembali meningkat menjadi 29,7 gram/kap/hari dan pada tahun 2014 angka 

konsumsi protein tersebut tidak mengalami perubahan. Skor PPH kelompok padi-

padian sebesar 25 dan sudah memenuhi standar ideal. 

Tren situasi konsumsi pangan di Kabupaten Bandung pada jenis kelompok pangan 

umbi-umbian juga berfluktuatif baik pada nilai konsumsi energi, protein, dan skor 

PPH. Pada tahun 2011, besar konsumsi energi umbi-umbian mencapai 45 
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kkal/kap/hari. Pada tahun 2012, konsumsi energi tersebut menurun sebesar 14 

kkal/kap/hari menjadi 31 kkal/kap/hari. Pada tahun 2013, konsumsi meningkat 

sebesar 12 kkal/kap/hari menjadi 43 kkal/kap/hari. Pada tahun 2014, besar 

konsumsi energi adalah 44 kkal/kap/hari. Adapun konsumsi protein kelompok 

umbi-umbian sebesar 0,34-0,5 gr/kapita/hari dan skor PPH berkisar pada angka 

0.8-1.1 dari skor ideal kelompok umbi-umbian adalah 2,5.  

Tren situasi konsumsi pangan pangan hewani juga berfluktuatif. Pada tahun 2011, 

konsumsi energi mencapai 193 kkal/kap/hari. Angka ini menurun pada tahun 2012 

sebesar 60 kkal menjadi 133 kkal/kap/hari. Pada tahun 2013, angka tersebut 

meningkat menjadi 176 kkal/kap/hari dan menjadi 192 kkal/kap/hari. Adapun tren 

konsumsi protein pangan hewani pada tahun 2011-2014 jika ditinjau juga 

mengalami naik turun. Pada tahun 2011, konsumsi protein sebesar 17,4 

gram/kap/hari dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 12,35 

gram/kap/hari. Pada tahun 2013, konsumsi protein meningkat 2,75 gram/kap/hari 

menjadi 15,1 gram/kap/hari dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 

menjadi 16,4 gram/kap/hari. Skor PPH pangan hewani pada tahun 2011 sebesar 

19,3. Skor PPH tersebut mengalami penurunan sebesar 6 poin menjadi 13,3 pada 

tahun 2012. Pada tahun 2013, skor PPH kembali meningkat menjadi 17,6 dan pada 

tahun 2014 menjadi 17,9. Skor ideal pangan hewani adalah 24 sehingga penduduk 

Kabupaten bandung baru mengkonsumsi protein hewani ¾ dari kecukupan. 

Tren situasi konsumsi pangan pada tahun 2011-2014 di Kabupaten Bandung untuk 

jenis kelompok pangan minyak dan lemak juga berfluktuatif. Pada tahun 2011, 

konsumsi energi minyak dan lemak sebesar 301 kkal/kap/hari dan mengalami 

penurunan pada tahun 2012 menjadi 231 kkal/kap/hari. Pada tahun 2013, nilai 

konsumsi energi tersebut meningkat sebesar 60 kkal menjadi 291 kkal/kap/hari 

dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 300 kkal/kap/hari. Selain itu, 

konsumsi protein kelompok minyak dan lemak tahun 2011-2014 juga berfluktuasi. 

Pada tahun 2011, konsumsi protein sebesar 0,1 gram/kap/hari. Pada tahun 2012, 

angka ini menurun menjadi 0,07 gram/kap/hari dan kembali meningkat menjadi 0,1 

gram/kap/hari pada tahun 2013. Pada tahun 2014, konsumsi protein tidak 

mengalami perubahan dari tahun 2013. Adapun skor PPH kelompok minyak lemak 

pada tahun 2011-2014 sebesar 5. Nilai tersebut sudah memenuhi standar ideal. 
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Pada kelompok pangan buah/biji berminyak, tren situasi konsumsi pangan cukup 

berfluktuatif. Pada tahun 2011, konsumsi energi buah/biji berminyak mencapai 12 

kkal/kap/hari dan mengalami penurunan menjadi 9 kkal/kap/hari pada tahun 

2012. Pada tahun 2013 dan 2014, angka kecukupan energi meningkat menjadi 14 

kkal/kap/hari dan 15 kkal/kap/hari. Adapun besar konsumsi protein berada pada 

kisaran 0,25-0,3 gram/kap/hari. Skor PPH kelompok pangan buah/biji berminyak 

juga mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2011, skor PPH 

kelompok pangan buah/biji berminyak mencapai 0,3 dan mengalami penurunan 

pada tahun 2012 menjadi 0,2. Pada tahun 2013, skor PPH mencapai 0,4 dan kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,3. Skor PPH ideal buah/biji 

berminyak adalah 1, sehingga konsumsinya baru memenuhi 1/3 dari kebutuhan 

ideal. 

Tren situasi konsumsi pangan pada kelompok kacang-kacangan cukup berfluktuatif. 

Pada tahun 2011, konsumsi energi kacang-kacangan sebesar 56 kkal/kap/hari dan 

menurun pada tahun 2012 menjadi 43 kkal/kap/hari. Nilai tersebut kemudian 

meningkat pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 56 kkal/kap/hari. Adapun besar 

konsumsi protein kelompok kacang-kacangan pada tahun 2011 mencapai 5,7 

gram/kap/hari tahun 2011. Pada tahun 2012, angka konsumsi protein tersebut 

menurun menjadi 4,47 gram/kap/hari dan kembali meningkat pada tahun 2013 

menjadi 5,8 gram/kap/hari. Pada tahun 2014, konsumsi protein tersebut kembali 

menurun menjadi 5,7 gram/kap/hari. Skor PPH kacang-kacangan pada tahun 2012 

menurun dari tahun 2011 sebanyak 5,6 menjadi 4,3. Pada tahun 2013 skor 

meningkat menjadi 5,6 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 5,2. Skor PPH ideal 

untuk kelompok kacang-kacangan adalah 10, sehingga penduduk Kabupaten 

Bandung baru mengkonsumsi kacang-kacangan ½ dari jumlah kebutuhan. 

Situasi konsumsi pangan kelompok gula juga mengalami naik turun dari tahun 

2011-2014. Pada tahun 2011 dan 2012, besar konsumsi energi mencapai 65 

kkal/kap/hari dan 66 kkal/kap/hari. Pada tahun 2013, angka konsumsi energi gula 

meningkat menjadi 75 kkal/kap/hari dan kembali menurun pada tahun 2014 

menjadi 73 kkal/kap/hari. Adapun nilai konsumsi protein pada tahun 2011 adalah 

sebesar 0,2 gram/kap/hari dan menurun pada tahun 2012 menjadi 0,16 

gram/kap/hari. Pada tahun 2013, kembali meningkat menjadi 0,2 gram/kap/hari 
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dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2014. Adapun skor PPH pada tahun 

2011 sebesar 1,6. Skor tersebut meningkat pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 1,7 

dan 1,9. Pada tahun 2014, skor tersebut menurun dari tahun sebelumnya menjadi 

1,7. Skor PPH ideal untuk gula yaitu 2,5 sehingga penduduk Kabupaten Bandung 

baru mengkonsumsi gula sebesar 70% dari angka kecukupan. 

Tren situasi konsumsi pangan pada kelompok sayur dan buah cukup berfluktuatif. 

Pada tahun 2011, nilai konsumsi energi sebesar 78 kkal/kap/hari dan menurun 

pada tahun 2012 menjadi 67 kkal/kap/hari. Persentase tersebut kemudian 

meningkat pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 71 kkal/kap/hari dan 79 

kkal/kap/hari. Adapun konsumsi protein sayur dan buah pada tahun 2011 

mencapai 2,5 gram/kap/hari. Pada tahun 2012 dan 2013, persentase tersebut 

menurun menjadi 2,43 gram/kap/hari dan 2,3 gram/kap/hari dan kembali 

meningkat pada tahun 2014 menjadi 2,5 gram/kap/hari. Skor PPH sayur dan buah 

pada tahun 2012 menurun dari tahun 2011 sebanyak 19,5 menjadi 16,9. Pada tahun 

2013 dan 2014 skor meningkat menjadi 17,8 dan 18,3. Skor PPH ideal untuk sayur 

buah adalah 30, sehingga penduduk Kabupaten Bandung baru mengkonsumsi sayur 

buah 60% dari kecukupan. Berikut diagram perkembangan konsumsi energi, 

konsumsi protein, dan skor PPH konsumsi pangan tahun 2011-2014 di Kabupaten 

Bandung. 

 

Gambar 3. Perkembangan konsumsi energi di Kabupaten Bandung tahun 
2011-2014 
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Berdasarkan gambar 2.3, perkembangan konsumsi energi berdasarkan data 

konsumsi cukup berfluktuatif. Angka konsumsi energi pada tahun 2011 adalah 

sebesar 2.109 kkal/kap/hari sedangkan pada tahun 2012 menjadi 1.768 

kkal/kap/hari. Angka konsumsi energi di Kabupaten Bandung kembali naik pada 

tahun 2013 menjadi 2.055 kkal/kap/hari dan pada tahun 2014 menjadi 2.074 

kkal/kap/hari. 

 

Gambar 4. Laju Angka Kecukupan Protein berdasarkan data konsumsi di 
Kabupaten Bandung 

Berdasarkan gambar 2.4, perkembangan angka konsumsi protein di Kabupaten 

Bandung berdasarkan data konsumsi cukup berfluktuatif. Pada tahun 2011, angka 

konsumsi protein berdasarkan data konsumsi sebesar 58,6 gram/kap/hari 

sedangkan pada tahun 2012 nilai tersebut menurun menjadi 48,2 gram/kap/hari. 

Pada tahun 2013, angka konsumsi protein di Kabupaten Bandung kembali naik 

menjadi 55,8 gram/kap/hari dan pada tahun 2014, menjadi  56,9 gram/kap/hari. 
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Gambar 5. Laju skor PPH berdasarkan data konsumsi di Kabupaten Bandung 

Berdasarkan gambar 2.5, dapat dilihat bahwa laju skor PPH di Kabupaten Bandung 

berdasarkan data konsumsi dari tahun 2011-2014 sangat berfluktuatif. Pada tahun 

2011, skor PPH di Kabupaten Bandung sebesar 77,4. Skor tersebut mengalami 

penurunan sebesar 10,2 poin menjadi 67,2. Pada tahun 2013, skor PPH mengalami 

peningkatan sebesar 7,1 poin menjadi 74,3 sedangkan pada tahun 2014 skor PPH 

berdasarkan data konsumsi di Kabupaten Bandung sebesar 77,7. Adapun pada 

tahun 2015, skor PPH kembali mengalami penurunan sebesar 3,3 poin menjadi 74,4.  

2.3.3. Potensi Perikanan 

Kenaikan rata-rata produksi benih 11,11%, ikan konsumsi 11,97% dan olahan ikan 

9,6% dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dari target kenaikan 7% per tahun 

untuk produksi benih dan ikan konsumsi serta 6% untuk produksi olahan ikan. 

Capaian produksi benih dan ikan konsumsi tersebut berasal dari usaha budidaya 

ikan di Kolam Air Tenang (KAT), kolam terpal (balistik), minapadi, Kolam Air Deras 

(KAD) dan Perairan Umum (PU) (tabel 2.9), sedangkan untuk pertumbuhan produk 

olahan ikan tertinggi terdapat pada jenis olahan lain (kerupuk, abon, baso, dan 

lainnya) dimana rata-rata pertumbuhan mencapai 13,25% setiap tahunnya. 
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Tabel 3. Potensi Perikanan Per Jenis Usaha Di Kabupaten Bandung  

No Jenis Usaha Luas RTP (orang) Komoditas Unggulan 
1 Pembenihan: 

a. Pembenih/UPR 
b. UPTD Pembenihan Ikan 

 
277,77 Ha 

1,70 Ha 

2.069 
6 UPR tersertifikaasi CPIB 
UPTD tersertifikasi CPIB 

 
Nila, Mas, Lele 
Nila, Mas, Lele 

2 Pembesaran: 
a. Kolam Air Tenang (KAT) 
b. Kolam Terpal (Balistik) 
c. Minapadi 
d. Kolam Air Deras (KAD) 
e. Perairan Umum (PU) 

 
1.230,37 Ha 

1.435 unit 
4.480,59 Ha 

1.025 unit 
376,00 Ha 

13.511 
136 unit pembesaran 
tersertifikasi CBIB 

 
Mas, Nila, Lele 
Lele 
Mas, Nila 
Mas, Nila 
Aneka Ikan  
 

3 Pengolahan Ikan   964 Pindang, baso ikan, 
abon ikan, baby fish, 
pepes ikan, otak-otak 
bandeng 

 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah 

masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan 

ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu 

kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian 

ketahanan pangan. 

Penyelenggaraan ketahanan pangan, oleh karenanya memerlukan standar 

pelayanan minimum untuk pemerintah dalam memberikan pelayanan ketahanan 

pangan bagi masyarakat. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat 

digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu 

(a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, 

(b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh 

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi 

pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan 
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mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta 

preferensinya. 

Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung, terdiri dari 4 (empat) jenis 

pelayanan dasar : 

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan; 

2. Bidang distribusi dan akses pangan; 

3. Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan; 

4. Bidang penanganan kerawanan pangan. 

2.4.1. Bidang Ketersediaan Dan Cadangan Pangan 

2.4.1.1. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita 

Merujuk pada Laporan Akhir NBM Kabupaten Bandung 2015, Tabel 2.8. 

menunjukkan situasi ketersediaan pangan berdasarkan potensi produksi pangan di 

Kabupaten Bandung. Ketersediaan energi berdasarkan data produksi di Kabupaten 

Bandung sebesar 1.577 kkal/kap/hari. Hal ini menunujukkan bahwa produksi 

Kabupaten Bandung hanya mencukupi kebutuhan penduduk sebesar 65,7% dari 

total kebutuhan ideal. Ketersediaan protein berdasarkan data produksi 

menunjukkan bahwa produksi hanya mampu menyediakan protein sebesar 50,1 

gr/kap/hari atau setara 79,5% dari jumlah ideal. Selain itu, tabel 2.8 juga 

menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung hanya mencapai skor PPH sebesar 67,6, 

artinya pangan yang diproduksi di Kabupaten Bandung belum beragam jenisnya. 

Tabel 4.  Situasi ketersediaan pangan berdasarkan potensi produksi 
pangan di Kabupaten Bandung tahun 2015 

No Kelompok Pangan Gr/kap/hari 
Energi 
(kkal) 

%AKE* 
Protein 

(g/kap/har
i) 

%AKP* 
Skor 
PPH 

1 Padi-padian 299,1 1061 44,2 26,3 41,7 22,1 

2 Umbi-umbian 185,2 187 7,8 2,3 3,6 2,5 
3 Pangan Hewani 82,2 106 4,4 8,1 12,9 8,8 
4 Minyak dan Lemak 0,4 4 0,1 0,0 0,0 0,1 
5 Buah/Biji Berminyak 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Kacang-kacangan 15,3 49 2,0 3,4 5,4 4,1 
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No Kelompok Pangan Gr/kap/hari 
Energi 
(kkal) 

%AKE* 
Protein 

(g/kap/har
i) 

%AKP* 
Skor 
PPH 

7 Gula 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 Sayur dan Buah 486,7 171 7,1 10,0 15,9 30,0 
9 Lain-lain 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total   1.577 65,7 50,1 79,5 67,6 

Keterangan:  *  Angka Kecukupan Energi Ideal = 2.400 kkal/kap/hari 
 *  Angka Kecukupan Protein ideal = 63 g/kkap/hari 

Tabel 4 menunjukkan perkembangan situasi ketersediaan pangan berdasarkan 

potensi produksi pangan di Kabupaten Bandung dari tahun 2011 sampai pada tahun 

2014. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan energi, protein dan PPH 

memiliki kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Adapun jumlah ketersediaan 

energi kelompok pangan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah 

padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah. 

Tabel 5.  Perkembangan Situasi Ketersediaan Pangan berdasarkan 
Potensi Produksi Pangan di Kabupaten Bandung tahun 2010-
2015 

No 
Kelompok 

Pangan 

Ketersediaan Energi 
(kkal/kap/hari) 

Ketersediaan Protein 
(Gr/Kap/Hari) 

Skor PPH 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 Padi-padian 1,021 1.089 1.189 1.061 25,4 27,0 29,4 26,3 22,8 24,8 24,8 22,1 

2 Umbi-umbian 218 203 188 187 2,8 2,8 2,4 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Pangan Hewani 176 88 94 106 14,6 7,3 8,9 8,1 12,2 8 7,9 8,8 

4 
Minyak dan 
Lemak 

13 52 7 4 0 0,1 0 0 0,3 1,2 0,1 0,1 

5 
Buah/Biji 
Berminyak 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kacang-kacangan 34 29 43 49 2,3 2,0 3,0 3,4 3,0 2,6 3,5 4,1 

7 Gula 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Sayur dan Buah 598 640 549 171 47,9 49,8 39,8 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

9 Lain-lain 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 

Total 2.064 2.103 2.070 1.577 93,0 89,0 83,5 50,1 70,8 69,1 68,8 67,6 

 

Kelompok padi-padian mengalami peningkatan jumlah energi dari tahun 2011 

hingga 2013, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1.061 

kkal/kap/hari. Penurunan ketersediaan protein kelompok pangan padi-padian juga 

terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014. Jumlah ketersediaan protein kelompok 

padi-padian pada tahun 2014 sebesar 26,3 gr/kap/hari. Perkembangan skor PPH 

kelompok pangan padi-padian juga mengalami penurunan pada tahun 2014 yakni 
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sebesar 22,1. Penurunan ketersediaan pangan kelompok padi-padian ini disebabkan 

oleh terjadinya penurunan pada produksi dan luas lahan produksi pangan. 

Penurunan pada umbi-umbian juga dialami setiap tahun dari tahun 2011-2014, baik 

dari ketersediaan energi maupun ketersediaan protein. Tetapi, kelompok pangan 

umbi-umbian sudah mencapai skor PPH ideal, yaitu 2,5. Adapun kelompok pangan 

minyak dan lemak juga mengalami penurunan jumlah ketersediaan energi dari 

tahun 2012 sebesar 52 kkal/kap/hari, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 

masing-masing menjadi 7 kkal/kap/hari dan 4 kkal/kap/hari. Begitu juga pada 

ketersediaan protein dan skor PPH minyak dan lemak. Skor PPH sebesar 1,2 pada 

tahun 2012 dan kembali menurun pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 0,1. 

 Kelompok pangan sayur dan buah yang juga mengalami penurunan jumlah 

ketersediaan energi dan protein dari tahun 2013 - 2014. Pada tahun 2012, jumlah 

ketersediaan energi dan protein masing-masing 640 kkal/kap/hari dan 49,8 

g/kap/hari. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2013 dan ketersediaan energi 

menjadi 549 gram/hari dan ketersediaan protein menjadi 39,8 gram/kap/hari. Pada 

tahun 2014, jumlah ketersedian energi dan protein kembali menurun masing-

masing menjadi 171 kkal/kap/hari dan 10 gr/kap/hari.  

Di sisi lainnya, terjadi pula peningkatan ketersediaan energi, protein, dan skor PPH 

berdasarkan produksi pangan pada beberapa kelompok pangan, yaitu pangan 

hewani, dan kacang-kacangan. Ketersediaan energi dan protein pada pangan hewani 

tahun 2011 sebanyak 176 kkal/kap/hari dan 14,6 gr/kap/hari. Jumlah tersebut 

menurun menjadi 88 kkal/kap/hari dan 7,3 g/kap/hari pada tahun 2012 dan 

kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 94 kkal/kap/hari dan 8,9 g/kap/hari. 

Adapun pada tahun 2014, jumlah ketersediaan energi dan protein menjadi 106 

kkal/kap/hari dan 8,1 g/kap/hari. Seiring dengan peningkatan pada ketersediaan, 

skor PPH juga mengalami peningkatan dari 7,9 pada tahun 2013 menjadi 8,8 ton 

pada tahun 2014.  

Adapun pada kelompok kacang-kacangan, jumlah ketersediaan energi dan protein 

beserta skor PPHnya pada tahun 2011 masing-masing sebesar 34 kkal/kap/hari, 2,3 

g/kap/hari, dan 3. Jumlah ketersediaan energi, protein dan PPH tersebut mengalami 

penurunan menjadi 29 kkal/kap/hari, 2 g/kap/hari, dan 2,6 pada tahun 2012. Pada 
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tahun 2013-2014, jumlah ketersediaan energi, protein dan PPH meningkat dari 

tahun sebelumnya masing-masing mejadi 43 kkal/kap/hari, 3 g/kap/hari, dan 3,5 

untuk tahun 2013, dan 49 kkal/kap/hari, 3,4 g/kap/hari, dan 4,1 untuk tahun 2014. 

Perkembangan ketersediaan energi berdasarkan potensi produksi di Kabupaten 

Bandung dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Perkembangan Ketersediaan Energi  berdasarkan Potensi Produksi 
Pangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2014 

Gambar 2.6. menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan ketersediaan 

energi berdasarkan potensi produksi di Kabupaten Bandung cenderung menurun 

pada tahun 2012-2014. Jumlah ketersediaan energi pada tahun 2013 menurun 

sebesar 1,57% menjadi 2.070 kkal/kap/hari dan tahun 2014 menurun sebesar 

23,8% atau menjadi 1.577 kkal/kap/hari. Gambar 2.6. juga menunjukkan bahwa 

dari tahun 2011-2014, ketersediaan energi berdasarkan potensi produksi belum 

mencapai ketersediaan ideal, yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari. 
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Gambar 7. Perkembangan Ketersediaan Protein  berdasarkan Potensi 
Produksi Pangan Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2014 

Perkembangan ketersediaan protein dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun (Gambar 2. 10.). Ketersediaan protein pada tahun 2011 sebesar 

93 gr/kap/hari turun menjadi 89 gr/kap/hari pada tahun 2012 dan pada tahun 

2013 menjadi 83,5 gr/kap/hari dan 50,1 gr/kap/hari pada tahun 2014. 

Ketersediaan protein berdasarkan potensi produksi pada tahun 2011 - 2013 sudah 

mencapai kondisi ideal yakni 63 gr kap/hari, sementara itu pada tahun 2014 belum 

mencapai kondisi ideal. 

 

Gambar 8. Perkembangan Skor PPH berdasarkan Potensi Produksi Pangan di  
Kabupaten Bandung pada tahun 2011 – 2014 
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Sejalan dengan penurunan ketersediaan energi dan protein, skor PPH di Kabupaten 

Bandung tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 2,6 poin dibandingkan 

dengan tahun 2013 menjadi 67,6 (Gambar 2.11). Pada tahun sebelumnya, skor PPH 

juga menurun dari 70,8 pada tahun 2011 menjadi 69,1 pada tahun 2012 dan 68,8 

pada tahun 2013. 

Kebutuhan pangan di Kabupaten Bandung dapat dipenuhi tidak hanya berasal dari 

produksi saja, tetapi juga dapat berasal dari pasokan pangan dari wilayah lain. 

Selain itu, produksi pangan Kabupaten Bandung tidak seluruhnya dikonsumsi oleh 

penduduk, namun sebagian diekspor ke wilayah lain. Untuk itu diperlukan 

penyusunan NBM yang mencatat keseimbangan antara produksi dan distribusi 

(ekspor - impor) pangan. 

Data ekspor dan impor pangan berasal dari 2 data, yaitu dari data survey (aktual) 

yang yang dilakukan oleh BKP3 Kabupaten Bandung pada tahun 2014 dan data 

estimasi ekspor-impor pangan yang dihitung melalui perbandingan data konsumsi 

(SUSENAS) dan produksi pangan tahun 2014. Perbandingan kedua data tersebut 

disajikan pada tabel 6 dibawah ini.   

Tabel 6.  Perbandingan Data Impor Aktual dan Estimasi Impor di 
Kabupaten Bandung tahun 2014 

No. Jenis Pangan Impor Aktual (ton)* Estimasi Impor ** 

1 Beras 7.969,9 83.555 

2 Gula pasir 560,6 17.364 

3 Minyak goreng 1.484,1 38.759 

4 Daging sapi 1.655,4 0 

5 Daging ayam 1.836,3 17.229 

6 Telur ayam 1.543,5 32.291 

7 Jagung 83,2 0 

8 Kacang kedelai 37,7 31.378 

9 Cabe merah 77,1 0 

10 Tepung terigu 1.368,9 46.263 

11 Bawang merah 1,0 0 

12 Bawang putih 1,0 0 

13 Kacang tanah 41,6 0 

14 Kacang hijau 5,2 783 

Keterangan : 
* Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kabupaten Bandung, Tahun 2014 
** Diolah dari Data Konsumsi Susenas, 2014 
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Berdasarkan tabel 2.10., jenis pangan beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, 

telur ayam, kacang kedelai, tepung terigu, dan kacang hijau memiliki jumlah 

estimasi impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah impor aktual yang 

dilakukan oleh BKP3 Kabupaten Bandung. Sedangkan, jenis pangan seperti daging 

sapi, jagung, cabe merah, bawang merah, bawang putih, dan kacang tanah 

diestimasikan untuk diekspor, sementara berdasarkan data pasokan aktual jenis - 

jenis pangan tersebut mengalami impor pangan. Data estimasi ekspor dan impor 

pada tabel 6 digunakan sebagai data impor dan ekspor pangan sebab data pasokan 

yang tercatat lebih rendah daripada data estimasi ekspor-impor. 

Tabel 7.  Data ekspor impor pangan di Kabupaten Bandung tahun 2014 

Jenis Bahan 

Makanan 

Susenas * 

(g/kap/hr) 

Ketersediaan 

Susenas 

(Ton/tahun) 

Produksi 

(Ton/ 

tahun) 

Estimasi 

Impor* 

(Ton/tahun) 

Estimasi 

Ekspor* 

(Ton/tahun) 

Beras 278.6 382.048 317.762 83.555   

Jagung 0.6 787 81.078  80.173 

Tepung terigu 31.5 43.248 0 46.263   

Ketela 

pohon/Singkong 22.4 30.743 127.846   95.043 

Ubi Jalar 7.1 9.691 29.009   17.744 

Sagu 12.1 16.607 0 17.111  

Kentang 0.4 517 0  93.404 

Ikan  36.4 49.929 12.124 40.531  

Daging  

Ruminansia 5.7 7.779 9.947  1.570 

Daging Unggas 24.6 33.783 19.148 17.229  

Telur 28.0 38.383 7.795 32.291  

Susu 6.2 8.563 0  51.125 

Minyak Kelapa 5.5 7.600 0 7.897  

Minyak Sawit 27.2 37.302 0 38.759   

Kelapa 1.0 1.369 0 2.809  

Kemiri 1.5 2.039 0 4.825  

Melinjo 0.0 0 2.989  2.989 

Kacang Tanah 0.4 2.086 0  1.132 

Kacang Kedelai 21.4 29.394 0 31.378  

Kacang Hijau 0.5 724 0 783  

Gula Pasir 12.3 16.808 0 17.364  

Gula Merah 7.5 10.232 0 10.467  

Sayur-Sayuran 126.6 173.592 507.520  435.370 

Buah-Buahan 88.4 121.263 154.960  29.877 

Sumber : *diolah dari Susenas Kabupaten Bandung tahun 2014 
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Situasi Ketersediaan Pangan Kabupaten Bandung tahun 2015 dapat dilihat pada 

tabel 8 Situasi ketersediaan energi berdasarkan data produksi, ekspor dan impor di 

Kabupaten Bandung sebesar 2.149 kkal/kap/hari (89,5% AKE). Ketersediaan energi 

tersebut belum memenuhi SPM (90%AKP) dan ideal (2.400 kkal/kap/hari). Adapun 

Angka Kecukupan Protein (AKP) Kabupaten Bandung adalah 66,7 gram/kap/hari 

(105,9% AKP) sehingga dapat disimpulkan telah memenuhi SPM (90% AKP) dan 

kondisi ideal (63 gr/kap/hari). Sedangkan, skor PPH sebesar 78,9 masih belum 

mencapai skor ideal PPH, yaitu 100. 

Tabel 8.  Situasi ketersediaan pangan Kabupaten Bandung tahun 2014 

No. Kelompok Pangan 
Gram/ 

kap/hari 
Energi 
(kkal) 

% 
AKE* 

Protein 
(g/kap/hari) 

%AKP** 
Skor 
PPH 

1 Padi-padian 342,7 1234 51,4 30,5 48,5 25,0 
2 Umbi-umbian 66,6 71 2,9 0,4 0,6 1,5 
3 Pangan Hewani 110,7 178 7,4 16,0 25,3 14,8 
4 Minyak dan Lemak 38.1 341 14,2 0,1 0,1 5,0 
5 Buah/Biji Berminyak 2.7 5 0,2 0 0,1 0,1 
6 Kacang-kacangan 39,7 141 5,9 13,2 21,0 10,0 
7 Gula 21.7 79 3,3 0,1 0,1 1,7 
8 Sayur dan Buah 139,7 100 4,2 6,4 10,2 20,9 
9 Lain-lain 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total   2.149 89,5 66,7 105,9 78,9 

Keterangan  :  *  Angka Ketersediaan Energi Ideal  = 2.400 kkal/kap/hari 
  **  Angka Kecukupan Protein ideal = 63 g/kap/hari 

Kelompok pangan yang telah mencapai kondisi ideal yakni padi-padian, minyak dan 

lemak serta kacang-kacangan. Berdasarkan tabel 8, situasi ketersediaan energi padi-

padian sebesar 1.234 kkal/kap/hari, protein sebesar 30,5 gram/kap/hari dan skor 

PPH 25. Skor PPH kelompok minyak dan lemak sebesar 5 dengan jumlah 

ketersediaan energi dan protein masing-masing 341 kkal/kap/hari (14,2% AKE) 

dan 0,1 g/kap/hari (0,1% AKP). Pada kelompok kacang-kacangan, jumlah 

ketersediaan energi sebesar 141 kkal/kap/hari (5,9% AKE), protein sebesar 13,2 

g/kap/hari (21% AKP), dan skor PPH sebesar 10.   

Kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, gula, serta 

sayur dan buah belum memenuhi skor PPH ideal. Kelompok umbi-umbian memiliki 

ketersediaan energi dan protein sebesar 71 kkal/kap/hari (2,9% AKE) dan 0,4 

g/kap/hari (0,6% AKP) serta skor PPH sebesar 1,5. Kelompok pangan hewani 

memiliki jumlah ketersediaan energi sebesar 178 kkal/kap/hari (7,4% AKE) dan 

protein sebesar 16 g/kap/hari (25,3% AKP), serta skor PPH 14,8.  
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Kelompok pangan buah/biji berminyak memiliki skor PPH 0,1 dan jumlah 

ketersediaan energi sebesar 5 kkal/kap/hari (0,2% AKE). Kelompok gula memiliki 

skor PPH sebesar 1,7 dengan jumlah ketersediaan energi dan protein sebesar 79 

kkal/kap/hari (3,3% AKE) dan 0,1 g/kap/hari (0,1%). Kelompok pangan sayur dan 

buah memiliki ketersediaan energi sebesar 100 kkal/kap/hari (4,2% AKE), protein 

sebesar 6,4 g/kap/hari (10,2%) dan skor PPH sebesar 20,9. Data perbandingan 

situasi ketersediaan pangan Kabupaten Bandung tahun 2011-2014 disajikan dalam 

tabel 2.13.. 

Tabel 9.  Perkembangan Situasi Ketersediaan Pangan Kabupaten 
Bandung tahun 2011-2014 

No. Kelompok Pangan 

Ketersediaan Energi 
(kkal/kap/hr) 

Ketersediaan Protein 
(gram/kap/hari) 

Skor PPH 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1 Padi-padian 1.419 1.363 1.373 1.234 35,5 34,1 34,5 30,6 25 25 25 25 

2 Umbi-umbian 200 272 91 71 1,5 3,3 2,0 0,4 2,5 2,5 1,9 1,5 

3 Pangan Hewani 295 289 182 178 26,5 23,1 16,4 16,0 24 24 15,1 14,8 

4 Minyak dan Lemak 181 154 303 341 0 0,1 0,1 0,1 4,1 3,5 5 5 

5 Buah/Biji Berminyak 14 2 2 5 0,1 0 0 0 0,3 0 0,04 0,1 
6 Kacang-kacangan 159 185 100 141 14,7 17,4 9,0 13,2 10 10 8,3 10 
7 Gula 40 39 59 79 0 0 0,1 0,1 0,9 0,9 1,2 1,7 
8 Sayur dan Buah 387 640 440 100 29,6 49,8 37,8 6,4 30 30 30 20,9 
9 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
  Total  2.695 2.944 2.551 2.149 107,9 127,8 99,9 66,7 96,8 95,9 86,63 78,9 

 

Berdasarkan tabel 9, tren situasi ketersediaan energi di Kabupaten Bandung tahun 

2011-2014 cenderung menurun. Kelompok pangan yang mengalami penurunan 

ketersediaan energi antara lain padi-padian turun sebesar 139 kkal  (10,1%), umbi-

umbian turun sebesar 20 kkal (22%), pangan hewani turun sebesar sebesar 4 kkal 

(0,2%), serta sayur dan buah turun sebesar 340 kkal (77,3%) pada tahun 2014 

dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kelompok pangan yang mengalami 

peningkatan ketersediaan energi antara lain minyak dan lemak dengan peningkatan 

sebesar 12,5%, buah/biji berminyak dengan peningkatan sebesar 150%, kacang-

kacangan 41%, dan gula 33,9%. 
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Gambar 9. Perkembangan Ketersediaan Energi Kabupaten Bandung pada  
tahun 2011-  2014 

 

Gambar 9 menunjukkan ketersediaan energi Kabupaten Bandung mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah ketersediaan energi pada tahun 

2013 sebesar 13% (393 kkal/kap/hari) dan pada tahun 2014 menurun sebesar 

18,7% (402 kkal/kap/hari). Gambar 12 juga menunjukkan bahwa ketersediaan 

energi Kabupaten Bandung pada tahun 2011 – 2013 telah mencapai kondisi ideal, 

namun pada tahun 2014 belum mencapai kondisi ideal.  

Ketersediaan protein Kabupaten Bandung pada tahun 2011 - 2014 juga mengalami 

penurunan. Ketersediaan protein di Kabupaten Bandung menurun pada tahun 2013 

sebesar 21.8% menjadi 99,9 gram/kap/hari. Pada tahun 2014 ketersediaan protein 

kembali menurun sebesar 33,2% dari tahun 2013 menjadi 66,7 gram/kap/hari. 

Meskipun demikian, jumlah ketersediaan protein selama tahun 2011 hingga 2014 

sudah berada diatas kondisi ketersediaan protein ideal yaitu 63 gr/kap/hari. 

2.695
2.944

2.551
2.149

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

2011 2012 2013 2014

Perkembangan Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)
Tahun 2011-2014



32 
 

 

Gambar 10. Perkembangan Ketersediaan Protein tahun 2010 - 2015 di 
Kabupaten Bandung 

Skor PPH tahun 2011 mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,5% dari tahun ke 

tahun. Skor PPH tahun 2013 turun sebesar 9,27 poin dari tahun 2012 (-9,69%). Skor 

PPH tahun 2014 juga turun sebesar 7,73 poin menjadi 78,9 (-8,92%) pada tahun 

2014. Grafik perkembangan skor PPH tahun 2011-2014 di Kabupaten Bandung 

dapat dilihat pada gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Perkembangan Skor PPH Kabupaten Bandung pada tahun 2010-
2015 
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2.4.1.2. Penguatan Cadangan Pangan 

Bagian ini menyampaikan tentang cadangan pangan, yang merupakan ketersediaan 

atas beberapa pangan strategis di Kabupaten Bandung. Cadangan pangan tersebut 

didapatkan dari selisih hasil produksi dengan konsumsi penduduk di Kabupaten 

Bandung. 

Beras. Penyediaan beras di Kabupaten Bandung Tahun 2014 bersumber dari 

produksi sebesar 317.762 ton dan impor sebesar 83.555 ton. Jika hasil produksi 

dikurangi dengan perkiraan pakan, bibit, industri, dan tercecer maka beras yang 

tersedia untuk dikonsumsi penduduk adalah sebanyak 390.445 ton setara dengan 

111,75 kg/kap/th atau 306,15 g/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal beras sebesar 

297,7 g/kap/hari. 

Tepung terigu. Ketersediaan tepung terigu di Kabupaten Bandung sepenuhnya 

berasal dari impor yaitu sebanyak 46.263 ton, setara dengan 13,4 kg/kap/tahun 

atau 36,17 g/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal tepung terigu sebesar 35,2 

g/kap/hari. 

Gula pasir. Sama halnya dengan tepung terigu. ketersediaan gula pasir juga 

sepenuhnya berasal dari impor sebanyak 17.364 ton, dikurangi dengan perkiraan 

tercecer 170 ton maka penyediaan gula pasir untuk dikonsumsi sebanyak 17.194 

ton setara dengan 4,92 kg/kap/tahun atau 13,48 g/kap/hari. Adapun kebutuhan 

ideal gula pasir sebesar 20.4 g/kap/hari. 

Kedelai. Ketersediaan kedelai berasal dari produksi sebanyak 387 ton dan impor 

sebanyak 33.001 ton, setelah dikurangi tercecer maka penyediaan kedelai untuk 

dikonsumsi sebanyak 31.605 ton setara dengan 9,05 kg/kap/th atau 24,78 

g/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal kacang kedelai sebesar 21,1 g/kap/hari. 

Buah-buahan. Ketersediaan buah-buahan berasal dari produksi sebanyak 154.960 

ton dengan jumlah dikonsumsi sebesar 122.615 ton setara dengan 35 kg/kap/tahun 

atau 96 g/kap/hari. Sehingga, buah-buahan memiliki jumlah ekspor sebanyak 

29.877 ton. Adapun kebutuhan ideal buah-buahan sebesar 101,5 g/kap/hari 

Sayuran. Ketersediaan sayuran berasal dari produksi sebanyak 617.703 ton dengan 

total konsumsi sebesar 73.701 ton setara dengan 21,09 kg/kap/tahun atau 57,79 
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g/kap/hari. Sehingga, sayur-sayuran memiliki jumlah ekspor sebanyak 435.370 ton. 

Adapun kebutuhan ideal sayuran sebesar 260,3 g/kap/hari. 

Daging. Daging ruminansia yang tersedia untuk konsumsi sebesar 9.530 ton setara 

2,73 kg/kap/tahun atau 7,47 gr/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal daging 

ruminansia adalah 17,2 g/kap/hari. Daging unggas yang tersedia untuk dikonsumsi 

sebesar 34.559 ton setara 9,89 kg/kap/tahun atau 27,10 gr/kap/hari. Adapun 

kebutuhan ideal daging unggas sebesar 44,0 g/kap/hari. 

Telur. Ketersediaan telur sebagian besar berasal dar impor, yaitu sebanyak 32.291 

ton dan jumlah produksi sebesar 7.795 ton. Total ketersediaan telur untuk 

dikonsumsi sebanyak 38.520 ton setara dengan 11,02 kg/kap/tahun atau 30,2 

g/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal telur adalah 39.7 g/kap/hari. 

Ikan. Ketersediaan ikan sebagian besar berasal dari impor sebanyak 40.531 ton dan 

jumlah produksi sebanyak 12.124 ton. Adapun ketersediaan ikan untuk dikonsumsi 

sebanyak 51.075 ton setara dengan 14.62 kg/kap/tahun atau 40,05 g/kap/hari. 

Adapun kebutuhan ideal ikan adalah 62,5 g/kap/hari. 

Minyak sawit/ goreng. Keseluruhan minyak goreng yang tersedia di Kabupaten 

Bandung merupakan hasil impor sebanyak 39.899 ton. Jumlah minyak sawit/goreng 

yang tersedia untuk dikonsumsi adalah 39.280 ton setara dengan 11,24 

kg/kap/tahun atau 30,8 g/kap/hari. Adapun kebutuhan ideal minyak sawit adalah 

21,7 g/kap/hari. 

2.4.2. Bidang Distribusi dan Akses Pangan 

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, 

sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh 

pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang 

terjangkau. Akses pangan secara ekonomi menyangkut keterjangkauan masyarakat 

terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga dan daya beli. Aksesibilitas 

merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan rumah tangga. Akses 

menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu mempunyai 

sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan norma 

gizi. Pemeliharaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk jaminan pangan di masa 
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datang. Pemeliharaan lingkungan berhubungan dengan akses terhadap sumberdaya 

yaitu dalam hal kepemilikan sumberdaya untuk memproduksi atau membeli pangan 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu masyarakat mempunyai kepentingan untuk 

melaksanakan konservasi sumberdaya alam dalam rangka ketahanan pangannya. 

Pada kondisi lingkungan yang marginal maka kecenderungan untuk mengalami  

ketidaktahanan pangan akan semakin besar.  

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, 

dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan 

akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan. Informasi harga, 

pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, 

dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh 

provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk 

membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi 

pangan. Data dan Informasi tersebut mencakup komoditas gabah/beras, jagung, 

kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang 

disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan. Pada tahun 2015, 

diharapkan tercapai  ketersediaan informasi dan stabilitas harga, pasokan, serta 

akses pangan minimal 90%. 

Stabilitas harga dan pasokan pangan adalah memantau dan melakukan intervensi 

secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil. Harga 

dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari 

kondisi normal dan  Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan 

pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.  

Di kabupaten Bandung, berdasarkan jumlah komoditas, lokasi dan waktu 

pemantauan diperoleh data bahwa informasi pasokan pangan Kabupaten Bandung 

sebesar 84,1% (Tabel 10). Nilai ini masih di bawah target ketersediaan informasi 

pasokan, harga, dan akses pangan yaitu minimal 90% pada tahun 2015.  Analisa 

data lebih mendalam menunjukkan bahwa rendahnya informasi pasokan pangan 

disebabkan karena realisasi  pemantauan yang tidak sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu hanya 4 minggu dari target 52 minggu. Sementara itu jumlah lokasi 

yang dipantau sesuai dengan target sedangkan realisasi jumlah komoditas yang 

dipantau mencapai 144%, melebihi dari target. Dengan demikian, perbaikan 
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ketersedian informasi pasokan pangan ke depan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan realisasi pada jumlah waktu pemantauan. 

Tabel 10.  Analisis Ketersediaan Informasi Pasokan Pangan di Kabupaten 
Bandung (2015) 

Informasi 
Pasokan 

2015 

T R R/T*100% 
1. Komoditas 9 13 144,4 

2. Lokasi 9 9 100,0 
3. Waktu (minggu) 52 4 7,7 

Ki 84,1 

Keterangan: 
T : Target  Ki : Ketersediaan Informasi             R: Realisasi 

Informasi pasokan komoditas beras tersedia di semua pasar yang di survey (9 

pasar), sedangkan informasi dari komoditas telur ayam tersedia di 7 pasar kecuali 

Pasar Cileunyi dan Pasar Ciwidey. Informasi pasokan mengenai daging sapi, minyak 

goreng dan gula pasir terdapat di 6 pasar. Informasi pasokan cabe merah terdapat di 

4 pasar, sedangkan informasi pasokan jagung hanya terdapat di 1 pasar. Tabel 11 

menunjukan informasi pasokan pangan yang tersedia di Kabupaten Bandung pada 

tahun 2015. 

Tabel 11.  Informasi pasokan  pangan di 10 kecamatan di Kabupaten 
Bandung tahun 2015 

No Kecamatan Jenis Pangan 

1 Banjaran Beras, kacang kedelai, cabe merah, gula pasir, daging ayam, telur 
ayam, daging sapi 

 ((-) data jagung, minyak goreng) 

2 Majalaya Beras, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabe merah 

((-) data jagung, daging sapi, kacang kedelai) 

3 Baleendah Beras, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak 
goreng, cabe merah, gula pasir 

((-) data jagung) 

4 Cileunyi Beras, minyak goreng, daging sapi, gula pasir, kacang kedelai 

((-) data jagung, cabe merah, daging ayam, telur ayam) 

5 Margahayu Beras, daging ayam, telur ayam, cabe merah, minyak goreng, kacang 
kedelai, daging sapi, gula pasir, kacang tanah 

((-) jagung) 

6 Soreang Beras, kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula 
pasir, cabe merah. 

((-) data jagung, daging ayam) 
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No Kecamatan Jenis Pangan 

7 Ciwidey Beras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir. 

((-) data jagung, kacang kedelai, daging ayam, cabe merah, telur 
ayam) 

8 Pasirjambu Beras, kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, cabe 
merah, gula pasir 

((-) data jagung, daging ayam) 

9 Margaasih Beras, telur ayam, cabe merah, jagung, kacang kedelai 

((-) data daging sapi, minyak goreng, gula pasir, daging ayam) 

 

Kecamatan Margahayu dengan demikian memiliki informasi pasokan pangan yang 

lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dimana hampir semua 

komoditas terdapat informasi pasokan pangannya, kecuali jagung. Informasi 

pasokan jagung hanya terdapat di Kecamatan Margaasih. Informasi jumlah pasokan 

pangan yang tersedia di setiap kecamatan berdasarkan data dari distributor yang 

terdapat di 9 kecamatan di Kabupaten Bandung dirinci pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12.  Informasi pasokan (impor) pangan tingkat kecamatan di 
Kabupaten Bandung tahun 2015 

No Kecamatan Jenis Pangan 
Daerah Asal 

Pangan 

 Pasokan (Impor) Pangan Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 
 

(kg/minggu) 
 (ton/tahun) 

1 Banjaran 

Beras  
Tasikmalaya 
dan Cianjur 

2.100 109,2 

120.119 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 
dan Cirebon 

126 6,6 

Daging ayam 
Tasikmalaya, 
Garut, Kota 
Bandung 

7.365 383,0 

Daging sapi 
Kota 
Bandung 

25 1,3 

Telur ayam 
Jawa dan 
Kota 
Bandung 

2.350 122,2 

Cabe merah 
Kota 
Bandung 

145 7,5 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

26.750 1.391,0 

2 Majalaya 
Beras  

Kota Banjar, 
Majalengka 

16.000 832,0 
156.707 

Cabe merah Kota 700 36,4 
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No Kecamatan Jenis Pangan 
Daerah Asal 

Pangan 

 Pasokan (Impor) Pangan Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 
 

(kg/minggu) 
 (ton/tahun) 

Bandung 

Daging ayam 
Kota 
Bandung 

150 7,8 

Telur ayam 

Kota 
Bandung, 
Banjar, Jawa 
Timur 

11.225 583,7 

Minyak goreng Kota Banjar 350 18,2 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

72 3,7 

3 Baleendah 

Beras  Luar Daerah 19.600 1.019,2 

248.024 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 

490 25,5 

Daging sapi 
Kota 
Bandung 

700 36,4 

Daging ayam 
Tasikmalaya, 
Garut 

38.500 2.002,0 

Telur ayam 
Kota 
Bandung 
dan Medan 

14.000 728 

Minyak goreng 
Kota 
Bandung 

18.760 975,5 

Cabe merah 
Kota 
Bandung 

175 9,1 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

770 40,0 

Ketan Luar Daerah 800 41,6 

Beras merah Luar Daerah 10.000 520,0 

4 Cileunyi 

Beras  
Kabupaten 
Sumedang 

1.500 78,0 

189.281 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 

210 10,9 

Daging sapi 
Kota 
Bandung 

200 10,4  

Minyak goreng 
Kota 
Bandung 

4.800 249,6  

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

575 29,9  

5 Margahayu 

Beras 
Cianjur, 
Garut, 
Majalengka 

4.150 215,8 

124.132 

Daging ayam 

Garut, 
Sumedang, 
Kota 
Bandung  

3.670 190,8 
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No Kecamatan Jenis Pangan 
Daerah Asal 

Pangan 

 Pasokan (Impor) Pangan Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 
 

(kg/minggu) 
 (ton/tahun) 

Telur ayam 
Kota 
Bandung 
dan Blitar 

1.818 94,5 

Tepung terigu 
Kota 
Bandung 

3.300 171,6 

Minyak goreng 
Kota 
Bandung 

2.838 147,6 

Cabe merah 
Kota 
Bandung 

503 26,1 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 

90 4,7 

Daging sapi Jawa 418 21,7 

Gula pasir 
Kota 
Bandung, 
Jakarta 

753 39,2 

Kacang tanah 
Kota 
Bandung 

400 20,8 

6 Soreang 

Beras  Kota Banjar 500 26,0 

111.060 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 

20 1,0 

Daging sapi 
Kota 
Bandung 

100 5,2 

Telur ayam 
Kota 
Bandung, 
Blitar 

2.400 124,8 

Minyak goreng 
Kota 
Bandung, 
Bogor 

3.180 165,4 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

75 3,9 

Cabe merah 
Tasikmalaya 
dan Kota 
Bandung 

25 1,3 

7 Ciwidey 

Beras  
Cianjur, Kota 
Banjar dan 
Tasikmalaya 

452.600 23.535,2 

75.441 

Daging sapi 
Boyolali dan 
Kota 
Bandung 

22.175 1.153,1 

Minyak goreng Jakarta 63.700 3.312,4 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

185.500 9.646,0 

Tepung terigu 
Kota 
Bandung 

147.000 7.644,0 

8 Pasirjambu 
Beras Kota Banjar 33.250 1.729,0 

82.565 
Telur ayam Kota 18.900 982,8 
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No Kecamatan Jenis Pangan 
Daerah Asal 

Pangan 

 Pasokan (Impor) Pangan Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 
 

(kg/minggu) 
 (ton/tahun) 

Bandung 
dan Blitar 

Minyak goreng 
Kota 
Bandung  

20.510 1.066,5 

Cabe merah 

Kota 
Bandung 
dan 
Tasikmalaya 

210 10,9 

Kacang kedelai 
Kota 
Bandung 

105 5,5 

Daging sapi 
Kota 
Bandung 

700 36,4 

Gula pasir 
Kota 
Bandung 

525 27,3 

9 Margaasih 

Beras 
Tasikmalaya, 
Majalengka 

2.700 140,4 

145.639 

Telur ayam Brebes 4.500 234,0 

Cabe merah 
Kota 
Bandung 

3.000 156,0 

Jagung 
Kota 
Bandung 

1.500 78,0 

Kacang kedelai Jawa Timur 270 14,0 

 

 

Kecamatan Banjaran memiliki informasi pasokan pangan yang meliputi komoditas 

beras, kacang kedelai, daging ayam, daging sapi, telur ayam, cabe merah, dan gula 

pasir dengan jumlah pasokan masing-masing 109,2; 6,6; 383,0; 1,3; 122,2; 7,5; dan 

1.391,0 ton.  Dari semua jenis pasokan pangan yang masuk ke Kecamatan Banjaran, 

gula pasir merupakan komoditas yang dipasok lebih banyak, sedangkan daging sapi 

adalah komoditas yang dipasok lebih sedikit.  

Ketersediaan informasi pasokan pangan di Kecamatan Majalaya meliputi beras, cabe 

merah, daging ayam, telur ayam, minyak goreng dan gula pasir. Beras merupakan 

komoditas pangan yang lebih banyak dipasok ke Kecamatan Majalaya, yaitu sebesar 

832 ton/tahun. Sementara itu, pasokan komoditas cabe merah sebesar 36,4 ton, 

daging ayam sebesar 7,8 ton, telur ayam sebesar 583,7 ton, minyak goreng sebanyak 

18,2 ton dan gula pasir sebanyak 3,7 ton.  
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Ketersediaan informasi pangan di Kecamatan Baleendah meliputi beras, kacang 

kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, cabe merah, gula 

pasir, ketan dan beras merah. Pasokan pangan tertinggi berasal dari komoditas 

beras dan daging ayam yaitu 1.019,2 dan 2.002,0 ton. Sedangkan pasokan pangan 

komoditas kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, cabe merah, gula 

pasir, ketan dan beras merah masing-masing sebesar 25,5; 36,4; 728; 975,5; 9,1; 40; 

41,6; dan 520 ton.  

Informasi pasokan pangan Kecamatan Cileunyi meliputi beras, kacang kedelai, 

daging sapi, minyak goreng dan gula pasir. Adapun jumlah pasokan yang didapatkan 

Kecamatan Cileunyi untuk beras, kacang kedelai, daging sapi, minyak goreng, dan 

gula pasir masing-masing sebanyak 78; 10,9; 10,4; 249,6; 29,9 ton/tahun.  

Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan dengan informasi pasokan pangan 

sebanyak 10 jenis pangan yaitu beras, daging ayam, telur ayam, tepung terigu, 

minyak goreng, cabe merah, kacang kedelai, daging sapi, gula pasir dan kacang 

tanah. Beras dan daging ayam merupakan pangan dengan jumlah pasokan cukup 

banyak yaitu masing-masing mencapai 215,8 dan 190,8 ton. Sedangkan pangan telur 

ayam, tepung terigu, minyak goreng, cabe merah, kacang kedelai, daging sapi, gula 

pasir, dan kacang tanah dipasok masing-masing sebanyak 94,5; 171,6; 147,6; 26,1; 

4,7; 21,7; 39,2; dan 20,8 ton. 

Pasokan pangan yang tercatat masuk ke Kecamatan Soreang yaitu komoditas beras, 

kacang kedelai, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, dan cabe merah. 

Adapun jumlah pasokan setiap pangan masing-masing sebanyak 26 ton untuk beras; 

1,0 ton untuk kacang kedelai; 5,2 ton untuk daging sapi; 124,8 ton untuk telur ayam; 

165,4 ton untuk minyak goreng, 3,9 ton untuk gula pasir, dan 1,3 ton untuk cabe 

merah.  

Pasokan beras di Kecamatan Ciwidey berasal dari Cianjur, Kota Banjar dan 

Tasikmalaya sebanyak 23.535,2 ton. Pasokan beras di Kecamatan Ciwidey 

merupakan pasokan beras terbesar jika dibandingkan dengan pasokan beras di 

kecamatan lainnya. Selain pasokan beras, Kecamatan Ciwidey juga mendapatkan 

pasokan daging sapi, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu masing-masing 

sebanyak dan 1.153,1;  3.312,4; 9.646; .6447 ton.  
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Ketersediaan informasi pasokan pangan Kecamatan Pasirjambu ada 7 jenis, yaitu 

beras, telur ayam, minyak goreng, cabe merah, kacang kedelai, daging sapi, dan gula 

pasir. Beras merupakan pangan dengan jumlah pasokan terbanyak yaitu mencapai 

1.729 ton. Komoditas minyak goreng yang dipasok dari Bandung dan Cibuntu 

sebanyak 1.066,5 ton. Komoditas telur ayam dipasok sebanyak 982,8 ton, sedangkan 

daging sapi dipasok sebanyak 36,4 ton. Sementara itu, komoditas gula pasir, cabe 

merah, dan kacang kedelai masing-masing dipasok sebanyak 27,3; 10,9; dan 5,5 ton.  

Informasi jumlah pasokan pangan yang tercatat di Kecamatan Margaasih adalah 

komoditas beras, telur ayam, cabe merah, jagung dan kacang kedelai. Komoditas 

telur ayam merupakan pangan dengan pasokan tertinggi yaitu sebanyak 234 ton. 

Kemudian dilanjutkan dengan cabe merah sebanyak 156 ton, beras sebanyak 140,4 

ton. Adapun jagung dan kacang kedelai dipasok ke Kecamatan Margaasih dengan 

jumlah masing-masing 78 ton dan 14 ton. 

Dari data ini terlihat (tabel 12) bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh pada 

jumlah pasokan pangan. Hal ini dapat dilihat seperti pada kasus Kecamatan Ciwidey 

yang mempunyai jumlah penduduk terkecil namun memiliki pasokan pangan yang 

lebih besar daripada Kecamatan Baleendah dengan jumlah penduduk terbesar. 

Untuk melihat data lebih global, tabel 13 tentang rekapitulasi informasi pasokan 

pangan di bawah ini dapat memberikan informasi yang lebih luas. 

Tabel 13.  Rekapitulasi Informasi pasokan pangan di Kabupaten Bandung 
tahun 2015 

No Jenis Pangan Wilayah Pemasok Pangan 
Jumlah 

Pasokan 
(kg/minggu) 

Jumlah 
pasokan 

(ton/tahun) 

1 Beras 
Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Garut, 
Kota Banjar, Majalengka, Bogor 

535.900 27.866,8 

2 Jagung Kota Bandung 1.500,0 78,0 

3 Kacang kedelai Kota Bandung, Cirebon, Jawa Timur 1.311 68,2 

4 Daging sapi Boyolali, Kota Bandung 24.318 1.264,6 

5 Daging ayam 
Tasikmalaya, Kota Bandung, Garut, 
Sumedang 

49.685 2.538,6 

6 Telur ayam 
Blitar, Kota Bandung, Medan, Brebes, 
Banjar 

55.193 2.870,0 

7 Minyak goreng Kota Bandung, Banjar, Jakarta, Bogor 114.138 5.935,2 

8 Gula Pasir Kota Bandung, Jakarta 215.020 11.181,0 
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No Jenis Pangan Wilayah Pemasok Pangan 
Jumlah 

Pasokan 
(kg/minggu) 

Jumlah 
pasokan 

(ton/tahun) 

9 Tepung terigu Kota Bandung 150.300 7.815,6 

10 Cabe Merah Tasikmalaya, Kota Bandung 4.758 247,4 

11 Kacang tanah Kota Bandung 400 20,8 

12 Beras Merah Luar wilayah 10.000 520,0 

13 Ketan Luar wilayah 800 41,6 

 

Berdasarkan tabel 13, komoditas beras merupakan bahan pangan dengan pasokan 

terbesar dibandingkan bahan pangan lainnya, yaitu mencapai 27.866,8 ton/tahun. 

Komoditas beras berasal dari daerah Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Garut, Kota 

Banjar, Majalengka, dan Bogor. Pasokan gula pasir sebesar 11.181,0 ton/tahun yang 

berasal dari Kota Bandung (Pasar Caringin) dan Jakarta. Pasokan tepung terigu 

berasal dari Kota Bandung dengan jumlah pasokan sebesar 7.815,6 ton/tahun. 

Pasokan minyak goreng sebesar 5.935,2 ton/tahun berasal dari Kota Banjar, Kota 

Bandung, Bogor dan Jakarta. 

Pasokan telur sebesar 2.870,0 ton/tahun berasal dari Blitar, Kota Bandung, Medan, 

Brebes, Banjar. Pasokan daging ayam berasal dari Tasikmalaya, Kota Bandung, 

Garut, Sumedang dengan jumlah sebesar 2.538,6 ton/tahun. Pasokan daging sapi 

sebesar Boyolali dan Kota Bandung sebesar 1.264,6 ton/tahun. Pasokan cabe merah 

berasal dari Tasikmalaya dan Kota Bandung dengan jumlah sebesar 247,4. Pasokan 

jagung berasal dari Kota Bandung (Pasar Caringin) sebesar 78 ton/tahun. Pasokan 

kedelai berasal dari Kota Bandung, Cirebon dan Jawa Timur dengan jumlah sebesar 

68,2 Pasokan kacang tanah berasal dari Kota Bandung dengan jumlah sebesar 20,8 

ton/tahun. Pasokan beras merah dan ketan berturut-turut sebesar 520 dan 41,6 

ton/tahun dengan asal pangan tidak tercatat.  

Berdasarkan wilayah pemasok pangan, Kota Bandung merupakan daerah pemasok 

untuk 10 jenis pangan, yaitu kacang kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, 

minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabe merah, jagung dan kacang tanah. Hal 

ini disebabkan terdapat pasar induk Caringin di Kota Bandung yang menjadi pusat 

perdagangan pangan di wilayah Priangan. Pasar induk tersebut tidak hanya 

memenuhi kebutuhan Kota Bandung, tetapi juga termasuk memenuhi kebutuhan 

Kabupaten Bandung.  
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Tabel 14.  Informasi ekspor padi Kabupaten Bandung pada tahun 2015 

No. Jenis Pangan 
Jumlah Ekspor 
(kg/minggu) 

Jumlah Ekspor 
(ton/tahun) 

Daerah Tujuan Pangan 

1 Beras 100.625 5.232,5 Jakarta, Sukabumi, Cianjur 

2 Telur ayam 900 46,8 Kabupaten Garut 

3 Cabe merah 80.000 4.160,0 Pasar Induk Cipinang 

4 Beras merah 80.000 4.160,0 Pasar Induk Cipinang 

5 Ketan 2.250 117,0 Pasar Induk Cipinang 

 

Selain menerima pasokan pangan dari daerah lain, Kabupaten Bandung juga 

melakukan ekspor beberapa pangan, seperti beras, telur ayam, cabe merah, beras 

merah dan ketan. Adapun sebagian besar daerah tujuan kegiatan ekspor ini yaitu 

Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Beras merupakan komoditas ekspor terbesar 

dibandingkan pangan lainnya, yaitu mencapai 100.625 kg/minggu atau 5.232,5 

ton/tahun. Daerah tujuan ekspor beras ini yaitu ke daerah Sukabumi, Cianjur, dan 

Jakarta (Tabel 14).  

Berdasarkan situasi ketersediaan pangan Kabupaten Bandung tahun 2015, 

diketahui bahwa konsumsi beras sebesar 278,6 gram/kap/hari. Ketersediaan beras 

untuk konsumsi 2015 yaitu sebesar 390.812 ton, sedangkan produksi beras sebesar 

317.762 ton sehingga dapat diestimasikan bahwa masih dibutuhkan pasokan beras 

(impor) sejumlah 85.050 ton (Tabel 2.18). Berdasarkan kegiatan survey pasokan 

pangan yang sudah dilakukan, jumlah pasokan beras ke Kabupaten Bandung hanya 

sebesar 27.866,8 ton. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan beras masih kurang 

sebesar 57.183,2 ton. Disisi lain, Kabupaten Bandung juga telah melakukan ekspor 

beras ke daerah Sukabumi, Cianjur dan Jakarta dengan total ekspor sebesar 5.232,5 

ton. 

Kegiatan ekspor lainnya yaitu pangan telur ayam sebanyak 46,8 ton/tahun ke 

daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan situasi ketersediaan pangan Kabupaten 

Bandung 2015, konsumsi telur ayam penduduk Kabupaten Bandung sebesar 28,0 

gram/kap/hari. Ketersediaan telur ayam untuk konsumsi tahun 2015 yaitu sebesar 

39.264 ton dengan jumlah produksi sebesar 7.795 ton sehingga dapat diestimasikan 

bahwa masih dibutuhkan pasokan telur ayam (impor) sejumlah 31.469 ton. Namun, 

pasokan aktual yang terlaksana di Kabupaten Bandung hanya sebesar 2.870 
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ton/tahun sehingga data pasokan telur ayam masih sangat kurang yaitu sebesar 

28.599 ton. 

Dengan demikian sangat disarankan bahwa kegiatan ekspor beras dan telur ayam 

sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu melihat jumlah pasokan yang 

diestimasikan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung sendiri masih 

sangat kurang. Pola distribusi pangan seharusnya lebih mengutamakan untuk 

memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung terlebih dahulu. Jika kebutuhan dalam 

kabupaten sudah terpenuhi dan berlebih, maka dapat dilanjutkan untuk melakukan 

kegiatan ekspor ke daerah lain. 

Cabe merah sebagai pangan strategis juga diekspor sebesar 4.160 ton ke Pasar 

Induk Cipinang.  Hal ini menunjukkan bahwa pangan cabe merah (tergolong 

kelompok pangan sayuran) merupakan pangan yang berpotensi untuk diekspor ke 

daerah lain dengan estimasi ekspor sebesar 435.370 ton. Selain itu, beras merah dan 

ketan sebagai pangan non-strategis diekspor sebanyak masing-masing 520 dan 41,6 

ton dengan tujuan yang sama, yaitu Pasar Induk Cipinang. 

Data aktual survey pasokan pangan yang telah diolah mungkin tidak sesuai dengan 

keadaan di lapangan karena minimnya data dalam metode pelaksanaan survey. 

Survey seharusnya dilaksanakan selama dua bulan dengan periode mingguan. Pada 

kenyataannya, survey dilaksanakan dengan mengambil beberapa minggu tertentu 

selama waktu yang telah ditentukan. Tabel 15 menunjukkan jumlah pasokan aktual 

dan estimasi pasokan berdasarkan jenis pangan di Kabupaten Bandung tahun 2015. 

Tabel 15.  Jumlah pasokan dan estimasi pasokan (ton/tahun) Kabupaten 
Bandung tahun 2015 

No Jenis Pangan 
Pasokan 

Aktual (ton)* 
Estimasi 

Pasokan (ton)** 
Ekspor Aktual 

(ton)* 
Estimasi 

Ekspor (ton)** 

1 Beras 27.866,8 85.050 5.193,5  

2 Jagung 78,0 - - 80.173 

3 Kacang kedelai 68,2 31.378 - - 

4 Daging sapi 1.264,6 - - 1.570 

5 Daging ayam 2.538,6 17.229 - - 

6 Telur ayam 2.870,0 32.291 46,8 - 

7 Minyak goreng 5.935,2 38.759 - - 

8 Gula Pasir 11.181,0 17.364 - - 
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No Jenis Pangan 
Pasokan 

Aktual (ton)* 
Estimasi 

Pasokan (ton)** 
Ekspor Aktual 

(ton)* 
Estimasi 

Ekspor (ton)** 

9 Tepung terigu 7.815,6 44.369 - - 

10 Sayuran 247,4 - 4.160,0 435.370 

11 Kacang tanah 20,8 - - 1.132 

Keterangan : 
*  Survey Pasokan Pangan Kab Bandung tahun 2015 
**  Estimasi Impor dari Neraca Bahan Makanan pada Laporan Analisis dan Penyusunan Pola 

Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Bandung tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 15, Kabupaten Bandung harus menerima pasokan seluruh 

kelompok pangan strategis kecuali komoditas jagung, daging sapi dan cabe merah. 

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pasokan pangan aktual masih kurang 

untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung. Berdasarkan estimasi impor dari 

NBM Kabupaten Bandung tahun 2015, Kabupaten Bandung dapat melaksanakan 

kegiatan ekspor untuk komoditas jagung, daging sapi dan cabe merah. Namun, 

ketiga pangan strategis tersebut ternyata masih diimpor (pasokan) dari daerah lain 

yaitu sebanyak 78,0 ton untuk jagung, 1.264,6 ton untuk daging sapi, dan 246,4 ton 

untuk cabe merah. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan 

data pasokan pangan underestimated karena gap antara data estimasi dan actual 

sangat jauh berbeda. 

Berdasarkan data tentang distribusi dan akses pangan di atas, maka kabupaten 

Bandung perlu melakukan langkah-langkah seperti efisiensi pemasaran 

perdagangan untuk memotong rantai pasok dengan membangun pasar-pasar lokal 

di kecamatan sehingga harga pangan bisa lebih murah. Informasi tentang trend 

harga dan pasokan sangat diperlukan sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan 

untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pemantauan harga dan pasokan secara rutin bekerjasama dengan instansi terkait. 

2.4.3. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 

Sebagaimana telah dijelaskan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri nomor 

65/Permentan/OT.140/12/2010, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya kebutuhan 

pangan masyarakat merupakan hak asasi yang wajib dijamin oleh pemerintah. Hal 

tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan 

Pasal 8, yang menetapkan bahwa urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan 

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

minimal. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan merupakan ketentuan 

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang 

berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang kualitas pencapaiannya 

merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan 

oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu dari empat jenis pelayanan 

dasar dalam hal ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan 

Pangan adalah Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.  

Rata-rata konsumsi dan susunan makanan orang per hari membentuk sebuah pola 

yang kemudian disebut pola konsumsi pangan. Kemudian, Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan menjadi salah satu upaya memantapkan atau membudayakan 

pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah 

dan komposisi yang cukup, guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup 

sehat, aktif dan produktif.  

Pola konsumsi pangan menjadi penting karena bertujuan untuk mengarahkan agar 

pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, 

keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, selain itu juga efisiensi 

untuk mencegah pemborosan. Pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) 

secara optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi 

beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta 

aman juga menjadi salah satu tujuan dari pola konsumsi pangan. 

Terdapat 2 (dua) indikator dalam Pelayanan penganekaragaman dan keamanan 

pangan, meliputi indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator 

pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 
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2.4.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada 

sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari 

suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Berdasarkan referensi pada FAO-

RAPA (1989), PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila 

dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Tujuan 

utamanya untuk suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan sebagai 

dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan bagi masyarakat. 

Skor PPH yang tinggi menjadi situasi yang hendak dicapai oleh setiap pemerintah 

daerah dan pusat. Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi salah satu upaya 

dalam meningkatkan skor PPH sehingga dapat menambah kualitas hidup 

masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam 

komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Nilai capaian peningkatan skor PPH 

didapat melalui komposisi kelompok pangan utama untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH semakin tinggi, maka konsumsi pangan 

akan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Berikut merupakan rumus 

penghitungan serta penjelasan mengenai skor PPH, sebagai berikut : 

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan 

Skor PPH Persentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas x 100 % Angka 

Kecukupan Gizi Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan  

Penjelasan:  

• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka 

menggunakan skor maksimum 

• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka 

menggunakan hasil perkalian. 

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, didapat skor PPH dari sebuah daerah. 

Berikut merupakan tabel untuk skor PPH di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa 

Barat. 
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Tabel 16.  Skor PPH di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat 

No Kelompok Pangan 
Skor PPH (Kabupaten Bandung) SkorPPH (Jawa Barat) 

2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 Ideal 

1 Padi-padian 25 25 25 25 25 25 25 25.0 

2 Umbi-umbian 1,1 0,8 1,1 1 0,9 1 0,7 2.5 

3 Pangan Hewani 19,3 13,3 17,6 17,9 16,6 17,3 16 24.0 

4 Minyak dan Lemak 5 5 5 5 4,9 4,8 5,1 5,0 

5 Buah/Biji Berminyak 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1.0 

6 Kacang-kacangan 5,6 4,3 5,6 5,2 6,1 5,9 5,9 10.0 

7 Gula 1,6 1,7 1,9 1,7 1,3 1,2 1 2.5 

8 Sayur dan Buah 19,5 16,9 17,8 18,3 17,6 18 16,3 30.0 

9 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 77,4 67,2 74,3 74,4 72,7 73,5 75,4 100.0 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat diolah dengan menggunakan metode Justifikasi 

Dari tabel di atas, agar skor PPH Kab. Bandung dapat mencapai skor PPH Ideal, maka 

diperlukan upaya agar konsumsi umbi-umbian naik sebesar 1,5 poin, konsumsi 

pangan hewani naik sebesar 6,1 poin, konsumsi buah/biji berminyak naik sebesar 

0,7 poin, konsumsi kacang-kacangan naik sebesar 4,8 poin, konsumsi gula naik 

sebesar 0,8 poin, serta konsumsi sayur dan buah naik sebesar 11,7 poin. 
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Gambar 12. Skor PolaPangan Harapan (PHH) di tingkat Nasional, Provinsi 
Jabar dan Kab. Bandung. 

Jika merujuk data pada tahun yang sama, yaitu tahun 2012, maka Kab. Bandung 

masih memiliki skor PPH di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 

2013 dan 2014, skor PPH Kab. Bandung juga masih berada di bawah skor PPH 

Nasional. Hal itu tergambar lebih jelas pada grafik di atas. 

Tabel 17.  Data Perkembangan Jumlah Produksi Pangan Dari Dua Dinas 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014 

Jenis Bahan Makanan 
Produksi (Ton) 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 

1. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN 

PADI-PADIAN 

Padi gagang Kering Giling 416.259 472.564 507.079 552.029 592.782 543.078 

Jagung  38.267 49.570 76.428 50.687 86.256 81.078 

UMBI-UMBIAN  

Ubi Jalar  16.380 33.933 37.693 26.503 22.267 29.009 

Ubi Kayu  109.818 131.837 144.989 120.923 124.960 127.846 

KACANG-KACANGAN  

Kacang tanah lepas kulit * * * 1.626 1.462 1.823 

Kedelai  847 1.341 95 67 246 387 

BUAH-BUAHAN  

Alpokat  10.134 5.280 7.858 8.911 4.700 63.848 

Jeruk  777 720 1.312 1.078 785 999 

D u k u  194 36 14 35 38,4 37 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jawa Barat 78,7 76,4 70,7 72,7 73,5 75,4 93,3

Nasional 82,8 81,9 75,7 77,5 77,3 75,4 81,4 83,4

Kab Bandung 77,4 67,2 74,3 74,4
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Jenis Bahan Makanan 
Produksi (Ton) 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Durian  553 867 1.207 872 855,6 6.165 

Jambu  3.788 2.076 3.584 2.264 1.244 647 

Mangga  1.583 1.419 2.751 1.447 4.363 9.578 

Nenas  15 3 2 2 3 9 

Pepaya  1.214 1.282 998 901 852,7 2.972 

Pisang  15.688 13.405 15.004 14.986 12.296 2.216 

Rambutan  474 571 498 460 327,2 10.920 

Salak  28 19 25 32 15,6 113 

S a w o  667 379 345 375 502,1 2.831 

Semangka  *  * 0 0 0 0 

Belimbing  * * 324 314 618,3 1.806 

Manggis  * * 12 32 11,2 20 

Nangka/ Cempedak * * 3.481 3.534 3.692 42.231 

Markisa  * * 13 9 0 5 

Sirsak  * * 396 391 296,3 575 

Sukun  * * 2.585 1.532 1.554 9.988 

Apel  * * 0 0 0 0 

Anggur  * * 0,4 0 0 0 

Buah lainnya (melon, 
strawberry) 7.435 15.390 348 151.959 155.418 0 

SAYUR-SAYURAN  

Bawang Merah  19.883 15.141 13.484 39.222 20.465 32.770 

Ketimun  9.539 12.000 24.388 18.164 17.340 19.039 

Kacang Merah  14.750 22.800 10.835 9.833 16.150 18.663 

Kacang Panjang  5.324 2.680 2.786 3.620 3.538 3.050 

Kentang  17.774 18.286 11.793 131.007 108.832 93.968 

Kol/Kubis  119.042 140.980 109.326 125.606 100.150 107.192 

Tomat  10.008 10.500 9.412 94.486 67.900 49.749 

Wortel  58.189 47.510 42.524 40.316 42.507 40.950 

C a b e 16.793 11.261 32.625 28.526 25.740 17.579 

Terung  11.196 9.150 4.673 4.964 4.475 6.801 

Petsai/ sawi  55.917 53.900 61.396 67.581 71.079 315 

Bawang Daun  37.568 38.360 49.570 54.115 65.028 68.401 

Kangkung  3.299 2.361 9.092 9.495 9.326 6.856 

Lobak  8.820 7.990 8.027 7.228 10.977 10.798 

Labu Siam  30.165 41.165 66.493 60.089 59.990 61.666 

Buncis  6.731 7.703 11.814 18.279 18.230 16.572 

Bayam  1.617 8.560 1.250 2.953 2.124 1.645 

Bawang Putih  0 6 0 1.874 0 1.613 

Kembang/ Kol  * * 8.091 9.958 9.777 11.258 

Jamur  * * 15.643 29.530 23.246 44.113 

Melinjo  * * 732 486 0 2.989 

Petai  * * 2.009 978 1093 645 
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Jenis Bahan Makanan 
Produksi (Ton) 

2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Jengkol  * * 240 123 0 1.074 

Sayuran lainnya  
4.492 3.738 38.085 28.745 30.099 0 

(paprika, seledri, brokoli) 

2. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

DAGING  

Daging Sapi  15.553 16.460 41.513 10.105 11.846 8.471 

Daging Kerbau  166 147 167 1.230 215 44 

Daging Kambing  70 72 83 2.172 105 470 

Daging Domba  863 927 972 19.954 730 4.737 

Daging Ayam Buras 1.089 1.154 1.469 1.312 918 3.176 

Daging Ayam Ras 11.678 10.973 12.699 1.963 5.471 29.367 

Daging Itik  135 154 204 86 140 455 

Telur Ayam Buras 810 858 819 1.299 883 1.634 

Telur Ayam Ras 2.837 3.719 3.750 3.777 4.011 4.171 

Telur Itik  2.234 2.551 3.371 2.222 2.746 1.990 

Susu Sapi  57.171 59.534 77.062 59.157 59.938 61.516 

Mujair 319 334 320 1.597 4.435 4.286 

Ikan mas 2.882 2.973 3.255 1.330 5.536 3.846 

Lainnya * * * 2.490 28.649 3.992 

 

Tabel di atas merupakan data perkembangan jumlah produksi pangan dari dua 

dinas pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2008-2014. Dinas pertama, 

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, berisikan data perkembangan jumlah 

produksi hasil padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan 

sayur-sayuran. Sementara dinas kedua adalah Dinas Peternakan dan Perikanan yang 

berisi data mengenai perkembangan produksi daging, telur, hingga susu. 

Ditinjau dari dinas pertama, yakni Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, 

perkembangan produksi padi-padian yang terdiri dari komoditas padi gagang 

kering giling dan jagung mengalami fluktuasi jumlah produksi sepanjang tahun 

2008-2014. Padi gagang kering giling yang secara konsisten sejak tahun 2008 

mengalami peningkatan produksi hingga tahun 2013, pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan jumlah produksi dari 592.782 ton menjadi 543.078  ton. 

Sementara produksi jagung juga mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2008-

2011 mengalami peningkatan, lalu pada tahun berikutnya mengalami penurunan 

menjadi 50.678 ton. Kondisi produksi sempat meningkat menjadi 86.256 ton pada 
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tahun berikutnya sebelum akhirnya pada tahun 2014 mengalami penurunan 

kembali menjadi 81.078 ton. 

Umbi-umbian yang terdiri atas komoditas ubi jalar dan ubi kayu juga mengalami 

fluktuasi jumlah produksi. Kendati demikian, di antara tahun 2013-2014, dua 

komoditas tersebut sama-sama mengalami kenaikan secara berturut-turut menjadi 

29.009 ton dan 127.846 ton.  

Produksi kacang-kacangan yang terdiri atas kacang tanah lepas kulit dan kedelai 

juga mengalami perkembangan yang serupa. Di mana setelah mengalami fluktuasi 

pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah produksi dua komoditas pada kacang-

kacangan tersebut serentak mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi sebesar 

1.823 ton dan 387 ton. 

Pada jenis buah-buahan, terdapat dua komoditas dengan peningkatan yang cukup 

drastis antara tahun 2013-2014. Komoditas pertama adalah alpukat, di mana pada 

tahun 2013 jumlah produksinya hanya 4.700 ton, namun pada tahun berikutnya 

melonjak menjadi 63.848 ton.  

Kemudian buah nangka/cempedak menjadi komoditas kedua dengan lonjakan 

tertinggi antara tahun 2013-2014. Pada tahun sebelumnya, jumlah produksi buah 

tersebut hanya sebesar 3.692 ton, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 

42.231 ton. Kondisi sebaliknya terjadi untuk beberapa buah-buahan yang 

mengalami penurunan jumlah produksi. Pisang menjadi buah dengan penurunan 

paling besar, di mana pada tahun 2013 jumlah produksinya mencapai 12.296 ton, 

namun pada tahun berikutnya menurun menjadi 2.216 ton. 

Data terbanyak yang ada pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan terdapat 

pada jenis sayur-sayuran, di mana setidaknya terdapat 23 data jumlah produksi dari 

berbagai macam komoditas sayur-sayuran. Dari 23 data tersebut, diketahui 

sebanyak 11 komoditas mengalami penurunan jumlah produksi pada periode tahun 

2013-2014. Komoditas-komoditas tersebut adalah kacang panjang, kentang, tomat, 

wortel, cabai, sawi, kangkung, lobak, buncis, bayam, dan petai. Penurunan paling 

signifikan dialami oleh komoditas sawi, di mana pada tahun 2013 jumlah 

produksinya mencapai 71.079 ton, akan tetapi pada tahun berikutnya hanya sebesar 

315 ton. Sementara komoditas-komoditas yang mengalami peningkatan jumlah 
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produksi, meliputi bawang merah, ketimun, kacang merah, kol/kubis, terung, 

bawang daun, labu siam, bawang putih, kembang kol, jamur, melinjo, dan jengkol. 

Peningkatan tertinggi pada jenis sayur-sayuran ini dialami oleh komoditas melinjo 

dengan selisih kenaikan antara tahun 2013-2014 sebesar 20.867 ton. Kemudian di 

urutan kedua terdapat komoditas bawang merah yang naik sebanyak 12.305 ton 

dari tahun 2013. 

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan, terdapat setidaknya 13 data 

jumlah produksi daging, telur, hingga susu sapi. Dari ketigabelas data tersebut, 6 

data di antaranya mengalami peningkatan jumlah produksi antara tahun 2013-

2014, komoditas tersebut adalah daging kambing, daging domba, daging ayam 

buras, daging ayam ras, telur ayam buras, dan susu sapi. Sementara 7 data 

komoditas lain yang mengalami penurunan jumlah produksi meliputi daging sapi, 

daging kerbau, daging itik, telur ayam ras, telur itik, mujair, dan ikan mas. 

Peningkatan komoditas tertinggi antara tahun 2013-2014 terjadi pada komoditas 

daging ayam ras, dengan selisih peningkatan sebesar 23.896 ton, sementara 

penurunan terbesar dengan periode yang sama dialami oleh komoditas daging sapi 

dengan selisih penurunan jumlah produksi sebesar 3.375 ton. 

2.4.3.2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 

Keamanan Pangan perlu diupayakan guna mencegah pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang menganggu, merugikan, dan 

membahayakan manusia. 

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan keamanan pangan 

dipegang oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P), yaitu institusi 

atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Sementara untuk lingkup 

pemerintah daerah, dipegang oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 

(OKKP-D) dengan kewenangan melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan 

Keamanan Pangan Hasil Pertanian yang telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.  

OKKP kemudian secara resmi akan menugaskan Inspektor/pengawas mutu hasil 

pertanian untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau 

lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan. 
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2.4.4. Bidang Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan 

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sebagai salah satu syarat agar 

manusia bisa bertahan hidup. Kuantitas dan kualitas pangan akan menentukan 

kualitas dari kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kreativitas 

manusia timbul dari kualitas manusia yang terbangun dari pangan yang cukup dan 

berkualitas. Pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) ini merupakan aset bagi 

pembangunan bangsa dan negara.  

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan 

masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang 

dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk 

memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan 

masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-

waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti 

bencana alam maupun bencana sosial (transien). 

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena:  

(a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk 

memperoleh pangan yang cukup; 

(b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh 

pangan yang cukup;  

(c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah 

tangga;  

(d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, 

keamanan serta keterjangkauan harga.  

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan 

tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi 

energi dan protein. 

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan : 

1. Pengembangan sistem isyarat dini 

2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan; 

3. Pencegahan kerawanan pangan; 
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4. Penangulangan kerawanan pangan; 

5. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan; 

Pengertian: 

a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang 

dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu 

untuk memenuhi standar kebutuhan fi siologis bagi pertumbuhan dan 

kesehatan masyarakat. 

b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk 

memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada 

periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset 

produktif dan kekurangan pendapatan. 

c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang 

bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konfl 

ik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak 

dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah 

longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). 

d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem 

pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi 

yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar 

perencanaan, penetuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan 

penanggulangan rawan pangan dan gizi. 

Penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui pencegahan kerawanan pangan 

untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan 

kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan 

kronis melalui program-progam sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat 

tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial. 

Pendekatan Pencegahan rawan pangan melalui: 

1) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan 

melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut : 



57 
 

i) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan 

ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil 

pengamatan sosial ekonomi 

ii) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei 

khusus atau dari laporan tahunan. 

iii) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi 

perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, 

kabupaten dan propinsi). 

2) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and 

Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menngambarkan 

kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan 

program. 

3) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk 

miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan prosentase angka kecukupan 

gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori. 

2.5. Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung 

Apabila ketahanan pangan menjadi tujuan dari seluruh pemerintah daerah, maka 

kerawanan pangan menjadi hal yang paling dihindari. Kerawanan pangan adalah 

suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami sebuah daerah, masyarakat, atau 

rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis 

bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat dibedakan 

menjadi dua, rawan pangan kronis dan rawan pangan trasien. 

Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi 

standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena 

keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. 

Sementara rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang 

bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia 

maupun karena faktor alam berupa musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

Untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah, penanganan rawan 

pangan perlu diantisipasi sejak dini. Kemudian, perlu diadakan penanggulangan 
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kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui berbagai program 

sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani. 

Ada pun beberapa program pencegahan rawan pangan melalui pendekatan-

pendekatan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan 

melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut:  

a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan 

ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil 

pengamatan sosial ekonomi. 

b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei 

khusus atau dari laporan tahunan.  

c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi 

perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, 

kabupaten dan propinsi). 

2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and 

Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang mengambarkan 

kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan 

program 

3. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk 

miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka 

kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu: 

a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG 

b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG 

c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG 

Berikut merupakan data dari BPS (2012) mengenai ketahanan pangan penduduk di 

Kabupaten Bandung di antara Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat : 
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Tabel 18.  Tabel Ketahanan Pangan Kota/Kabupaten di Jawa Barat 

Kabupaten/Kota 

Keadaan Pangan 

Tahan 
Pangan 

Rentan 
Pangan 

Kurang 
Pangan 

Rawan 
Pangan 

Kab Bogor 36,17 37,63 13,51 12,69 

Kab Sukabumi 25,09 50,39 10,25 14,27 

Kab Cianjur 18,98 55,23 5,51 20,29 

Kab Bandung 38,63 34,66 16,01 10,70 

Kab Garut 23,96 38,06 13,33 24,66 

Kab Tasikmalaya 21,73 46,48 10,47 21,32 

Kab Ciamis 33,67 51,13 6,43 8,78 

Kab Kuningan 26,42 52,83 7,11 13,64 

Kab Cirebon 25,96 52,85 9,20 11,98 

Kab Majalengka 28,11 48,19 9,30 14,40 

Kab Sumedang 30,89 52,02 5,69 11,40 

Kab Indramayu 25,21 56,01 5,69 13,09 

Kab Subang 32,74 44,55 9,32 13,39 

Kab Purwakarta 39,54 45,08 9,08 6,30 

Kab Karawang 38,87 40,14 9,97 11,02 

Kab Bekasi 40,42 25,44 22,43 11,71 

Kab Bandung Barat 23,39 34,08 16,22 26,31 

Kota Bogor 47,90 24,45 19,07 8,58 

Kota Sukabumi 42,34 30,51 14,56 12,58 

Kota Bandung 55,90 15,13 21,68 7,29 

Kota Cirebon 42,98 18,80 26,88 11,34 

Kota Bekasi 42,15 13,50 38,69 5,66 

Kota Depok 57,44 12,39 25,62 4,55 

Kota Cimahi 49,37 21,18 23,66 5,79 

Kota Tasikmalaya 38,25 31,94 13,04 16,77 

Kota Banjar 35,96 39,30 12,79 11,95 

Total 34,59 37,94 14,45 13,02 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan pengeluaran perkapita dan 

pengeluaran pangsa pangan, kondisi Ketahanan Pangan penduduk Jawa Barat 

dikategorikan sebagai berikut: 

• Tahan Pangan 34,59%  

• Rentan Pangan 37,94% 

• Kurang Pangan 14,49%  

• Rawan Pangan 13,02% 
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Sementara untuk kondisi ketahanan pangan penduduk Kab. Bandung dikategorikan 

sebagai berikut: 

• Tahan Pangan 38,63%  

• Rentan Pangan 34,66% 

• Kurang Pangan 16,01%  

• Rawan Pangan 10,70% 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk tahan pangan di 

Kab. Bandung berada 4.04% lebih tinggi dari rata-rata penduduk tahan pangan di 

Provinsi Jawa Barat. Kemudian, persentase penduduk rawan pangan di Kab. 

Bandung berada 2,32% lebih rendah dari rata-rata penduduk rawan pangan di 

Provinsi Jawa Barat. Untuk persentase penduduk rentan pangan, Kab. Bandung 

berada 3,28% lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat dan untuk persentase 

penduduk kurang pangan, Kab. Bandung berada lebih tinggi 1,52% dari Provinsi 

Jawa Barat.  

Persentase penduduk tahan pangan terbesar di Provinsi Jawa Barat dimiliki 

penduduk Kota Depok dengan persentase 57,44, diikuti oleh penduduk Kota 

Bandung dan Kota Cimahi berturut-turut dengan 55,9% dan 49,37%.  

Namun apabila dibandingkan hanya antar-kabupaten Provinsi Jawa Barat, maka 

Kab. Bandung berada di urutan ke empat dalam hal tingkat persentase tertinggi 

penduduk tahan pangan setelah Kab. Bekasi, Kab. Purwakarta, dan Kab. Karawang. 

Tetapi, apabila keempat kabupaten tersebut dibandingkan dalam hal tingkat 

persentase terkecil penduduk rawan pangan, maka Kab. Bandung berada di posisi 

kedua setelah Kab. Purwakarta. 

Apabila perbandingan tersebut diperluas menjadi antar kota dan kabupaten se-Jawa 

Barat, maka Kota Depok mengisi posisi pertama sebagai kota dengan tingkat 

persentase penduduk rawan pangan terkecil sebesar 4,55%. Lalu, Kab. Bandung 

berada di urutan ke-8 dari 26 kota/kabupaten se-Jawa Barat dengan persentase 

penduduk rawan pangan sebesar 10,70%. Sementara persentase penduduk rawan 

pangan terbesar berada di Kab. Bandung Barat dengan persentase 26,31%.   
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2.6. Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bandung 

Berikut ini adalah penjelasan terperinci atas Neraca Bahan Makanan (NBM) 

Kabupaten Bandung. 
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Tabel 19.  Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Bandung Tahun 2014 
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2.7. Perkembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Bandung 

Agribisnis perikanan di wilayah Kabupaten Bandung terdiri dari kegiatan: 

 Usaha pembenihan, yaitu aktivitas pembudidayaan ikan yang menghasilkan 

benih ikan; 

 Usaha pendederan, yaitu aktivitas pembudidayaan ikan mulai dari 

pemeliharaan benih ikan untuk dijadikan input dalam usaha pembesaran ikan; 

 Usaha pembesaran, yaitu aktivitas pembudidayaan ikan untuk membesarkan 

ikan sampai ukuran konsumsi; 

 Usaha budidaya ikan hias, yaitu aktivitas pembudidayaan ikan hias yang 

menghasilkan benih ikan hias 

 Usaha pengolahan, yaitu aktivitas usaha menghasilkan produk olahan ikan 

bernilai tambah, contohnya: baso, pindang dan lain sebagainya.  

 

Kegiatan usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran tersebut juga didukung 

oleh kualitas air untuk budidaya ikan. Hasil pengukuran kualitas air kolam di lokasi 

sentra budidaya perikanan menunjukkan bahwa lokasi budidaya perikanan di 

kabupaten Bandung masih memenuhi persyaratan baku mutu budidaya ikan mas, 

nila dan lele. 

Parameter Kualitas Air Rata-Rata 
Hasil Uji 

Standar 
Budidaya 
(BBPBAT) 

DO (mg/l) 
Suhu (derajat celcius) 
Ph 
NH3 (mg/l) 
PO4 

2,2 – 8,5 
24,2 – 29,3 

6,5 – 8,5 
0,07 – 1,36 

0,05 – 2,8 

> 3 
25 - 30 

6,5 – 8,5 
< 3 
< 1 

         Sumber: Pengukuran Lapangan (Bidang Perikanan, 2015) 

Parameter logam berat Rata-Rata 
Hasil Uji 

Standar Budidaya  
(Balai Pengujian Mutu dan 

Pengolahan Hasil Perikanan 

Mercury/Hg (mg/kg) 
Lead/Pb (mg/kg)) 
Cadmium/Cd (mg/kg) 
Copper/Cu (mg/kg) 

0.013 
0.024 

< 0.006 
0.005 – 0.025 

0.50 
0.30 

0.05-0.10 
2.00 

Sumber: Pengambilan Sampel (Bidang Perikanan, 2015) 
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2.7.1. Pembenihan Ikan 

Sejak tahun 60-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai wilayah penghasil 

benih ikan, terutama ikan mas majalaya, yang merupakan strain ikan 

unggulan dan berkembang di wilayah Kecamatan Majalaya dan sekitarnya. 

Seiring dengan perkembangan budidaya ikan di Jawa Barat terutama sejak 

terbangunnya waduk Saguling tahun 1980-an, usaha pembenihan dan 

pendederan ikan berkembang pesat tidak hanya di wilayah Ciparay dan 

sekitarnya namun menyebar ke kecamatan-kecamatan potensial lainnya.  

Tabel 20. Produksi Benih Ikan Tahun 2011-2015  

Uraian Produksi benih (ribek) Kenaikan 

Rata-

Rata (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pembenih/UPR 1.173.592 1.301.651 1.393.444 1.526.447 1.617.059 8.34 

UPTD Pembenihan 

Ikan 

15.049 16.070 17.206 18.386 19.761 

Total 1.188.641 1.317.721 1.410.650 1.544.833 1.636.820 

 

 

 

1.173.592 
1.301.651 

1.393.444 
1.526.447 

1.617.059 

15.049 16.070 17.206 18.386 19.761 

2011 2012 2013 2014 2015

Pembenih/UPR UPTD Pembenihan Ikan
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Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi benih ikan di Kabupaten 

Bandung menunjukkan tren positif dengan rata-rata kenaikan per tahun 

sebesar 8.34% dari target kenaikan per tahun sebesar 7%.  

2.7.2. Pembesaran Ikan 

Potensi pembesaran ikan di Kabupaten Bandung terdiri dari 4 jenis usaha, 

yaitu budidaya ikan di Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Terpal (Balistik), 

Minapadi, Kolam Air Deras dan Perairan Umum (PU). Dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir kenaikan rata-rata produksi ikan konsumsi per tahun 10,64% 

dari target kenaikan 7% per tahun. Usaha KAT memberikan kontribusi 

terbesar dalam pencapaian produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bandung. 

Tabel 21. Produksi Ikan Konsumsi Tahun 2011-2015 

Uraian Produksi ikan (ton) Kenaikan 

Rata-Rata 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kolam Air Tenang 6.024,06 7.353,82 7.871,84 8.592,09 9.680,14 10,64 

Minapadi 2.169,32 2.498,89 2.675,39 2.896,84 2.620,22 

Kolam Air Deras 396,87 428,61 458,78 500,22 527,00 

Perairan Umum 105,09 116,87 125,05 134,80 145.00 

Total 8.695,34 10.398,19 11.131,06 12.123,94 12.970,36 

 



73 
 

Kolam Air Tenang (KAT) 

Budidaya ikan di kolam air tenang (KAT) merupakan salah satu jenis usaha 

budidaya ikan yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Bandung, yaitu: 

Rancaekek, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Katapang, Pameungpeuk, Banjaran, 

Bojongsoang, Solokanjeruk dan Cimaung. Usaha KAT ini berkembang baik 

yang bersifat sebagai usaha yang menghasilkan pendapatan rumah tangga, 

maupun yang hanya bersifat pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

dikonsumsi sendiri. Umumnya budidaya ikan di KAT ini dikategorikan 

sebagai budidaya ikan di kolam dimana suplai air masuk/keluar <10 

liter/det. 

Kolam Terpal (Balistik)1 

Budidaya ikan di kolam terpal/Balong 

plastik (Balistik) mulai berkembang 

dan menjadi alternatif usaha di 

Kabupaten Bandung seiring dengan 

semakin terbatasnya lahan untuk 

usaha budidaya perikanan. 

Keunggulan dari jenis usaha ini adalah 

dapat dilakukan di lahan pekarangan 

dengan suplai air terbatas untuk jenis 

ikan lele. Sejak tahun 2011, Dinas 

Peternakan dan Perikanan secara 

intensif memberikan stimulan bantuan 

paket kewirausahaan berupa kolam balistik, benih dan pakan ikan lele guna 

menggiatkan pertumbuhan jenis usaha ini. Tercatat sebanyak 471 unit 

kolam balistik telah diberikan kepada pembudidaya ikan di 7 kecamatan 

sentra balistik yaitu: Rancaekek, Cileunyi, Solokanjeruk, Banjaran, Cimaung, 

Cicalengka dan Baleendah. 

                                                             
1Sumber gambar kolam terpal: http://kknm.unpad.ac.id/kertaharjasumedang/ppmd/ 
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Minapadi 

Usaha Budidaya ikan sistem minapadi merupakan salah satu usaha budidaya 

yang potensial dikembangkan mengingat potensi sawah irigasi dengan 

sumber pengairan yang cukup tersedia di beberapa kecamatan Kabupaten 

Bandung yaitu: Bojongsoang, Pacet, Ciparay, Majalaya, Solokanjeruk, 

Pameungpeuk dan Baleendah. 

Kolam Air Deras (KAD) 

KAD mengalami masa keemasannya tahun 80-an. Kontribusi KAD 

mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu hampir satu 

dekade terakhir ini disebabkan oleh fungsi KAD saat ini hanya sebagai kolam 

penampungan. 

Perairan Umum 

Luas Perariran Umum di Kabupaten Bandung 376 Ha. Sebagai upaya 

pelestarian perikanan tangkap di perairan umum, salah satu kegiatan yang 

difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah penerapan program 

Culture Based Fisheries (CBF). Komponen utama CBF adalah pemberdayaan 

masyarakat lokal, penebaran (restocking) ikan yang sesuai (jenis lokal) 

untuk kondisi setempat, penetapan daerah larangan/pemanfaatan terbatas 

(reservat), pembenihan ikan yang sesuai untuk ditebar, pengelolaan 

lingkungan dan pengaturan penangkapan. Melalui program ini diharapkan 

diperoleh output berupa peningkatan produksi ikan dari perairan umum, 

peningkatan pemenuhan gizi hewani, peningkatan pendapatan masyarakat, 

peningkatan kesadaran masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan 

dan pemantauan hasil dilokasi program CBF. Sampai dengan tahun 2015, 

telah terbentuk 9 Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang 

berasal dari kecamatan Pangalengan, Majalaya, Pacet, Banjaran, Rancabali, 

Cicalengka dan Baleendah. 

Tahun Volume Lokasi Jenis Ikan 

2010 81.400 ekor Situ Patengan – Rancabali, 
Situ Cileueur - Pangalengan 
Sodetan Citarum Ds. Bj.Mekar-
Kutawaringin 

Aneka Jenis Ikan 
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Tahun Volume Lokasi Jenis Ikan 

Situ Banda – Cangkuang 
Situ Cipanas - Rancaekek 

2011 1.250 Liter Embung-embung-Pasirjambu, 
Cekdam Cangkuang, Ciwidey, Cileunyi, 
Cimaung, Rancabali 

Ikan Nila 

2012 1.455 Liter Situ Patengan, Situ Cileunca, Situ 
Cisanti, Situ Cimeuhmeul 

Ikan Nila 

2013 871,6 Liter Kecamatan Pangalengan, Banjaran, 
Rancabali, Baleendah, dan Rancaekek 

Ikan Nila, Mas, Nilem, 
Tawes dan Grasscarp 

2014 

 

1.800 Liter Kecamatan Pangalengan, cangkuang, 
Kertasari, Baleendah, Rancabali, 
Rancaekek, Kutawaringin dan 
Cicalengka 

Ikan Nila, Mas, Nilem, 
Tawes, Baung 

2015 

 

 

910 Liter Situ Geni – Pangalengan, Situ 
Cangkuang – Rancabali, Situ Nyonya – 
Rancabali, Situ Euleul – Rancabali, 
Sodetan citarum – Kutawaringin, Situ 
Jombang – Baleendah, Situ Rahong – 
Arjasari, Situ Sipatahunan - Baleendah 

Ikan Nila, Tawes, 
Nilem, Grasscarp 

 Sumber: Bidang Perikanan, 2015 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Perangkat Daerah 

Beberapa permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Bandung, diantaranya : 

1. Kerjasama dan sinergitas diantara SKPD terkait dalam mendukung ketahanan pangan 

belum optimal. 

2. Alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/ 

perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya, masih banyak terjadi. 

3. Sinergitas kegiatan dalam mendukung pembangunan di setiap zona masih belum 

optimal. 

4. Transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta 

koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat 

kecamatan dan desa belum berlangsung dengan baik dan optimal. 

5. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten belum tersedia. 

6. Lumbung pangan di sentra produksi masih terbatas.  

7. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal.  

8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkomsumsi produk lokal.  

9. Tingginya harga sarana parasana produksi perikanan. 

10. Tingginya pencemaran lingkungan terutama air yang menjadi sarana utama untuk 

budidaya dan pemeliharaan ikan. 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. 

Visi pembangunan pangan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal 

kesinergisan dan perjalanan sektor pangan dan perikanan menuju kondisi yang dicita-

citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Bandung, visi sektor pangan dan 

perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Bandung. 

Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk 



 

77 
 

rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Bandung dalam hubungannya dengan 

tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Visi : 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 

melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan 

Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. 

Adapun makna yang terkandung dalam visi yang sudah ditetapkan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Visi Pokok- Pokok 

Visi 

Penjelasan Pokok- Pokok Visi 

“Memantapkan 

Kabupaten 

Bandung yang 

Maju, Mandiri 

dan Berdaya 

Saing, melalui 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Pemantapan 

Pembangunan 

Perdesaan, 

Berlandaskan 

Religius, 

Kultural dan 

Berwawasan 

Lingkungan” 

Maju Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul 

yang didukung oleh sumber daya manusia 

yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki 

moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga 

membentuk masyarakat yang produktif serta 

didukung oleh kondisi lingkungan yang lestari 

yang dapat mendukung terselenggaranya 

berbagai aktivitas yang sejalan untuk 

mencapai kemajuan daerah. 

Mandiri Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang 

mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk 

lebih maju serta mampu mewujudkan 

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan 

daerah lain yang telah maju, dengan 

mengandalkan potensi dan kemampuan yang 

dimiliki. 

Berdayasaing Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung 

oleh perekonomian yang kompetitif melalui 

pengembangan ekonomi kreatif dan 

pembangunan infrastruktur penunjang 

dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat 

yang memiliki kemampuan untuk 

menempatkan diri unggul dalam kontek 

sektoral, mampu membuka diri terhadap 

tindak inovatif untuk memperoleh 
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Visi Pokok- Pokok 

Visi 

Penjelasan Pokok- Pokok Visi 

keuntungan dari persaingan, baik pada 

tingkat regional, nasional dan internasional. 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik 

Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten Bandung yang dilakukan secara 

bersama- sama antara Pemerintah, 

Masyarakat dan Swasta, dan 

bertanggungjawab, dengan menjaga 

sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif 

diantara tiga dominan utama, yaitu 

pemerintah, swasta dan masayrakat, dengan 

mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, 

partisipatif yang berlandaskan hukum, 

menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, 

transparan, responsif serta berorientasi pada 

konsensus, kesetaraan dan akuntabel. 

Pemantapan 

Pembangunan 

Perdesaan 

Kondisi pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Bandung dengan memberikan 

perhatian ynag besar dan sungguh- sungguh 

terhadap pengembangan perdesaan, 

peningkatkan kualitas SDM kelembagaan 

perdesaan, peningkatan ketersediaan 

infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem 

transportasi perdesaan yang memadai, 

peningkatan produk pertanian yang berdaya 

saing, pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat serta pemberdayaan masyarakat 

perdesaan. 

Religius Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang 

memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan 

kaidah agama, yang harus menjiwai, 

mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman 

bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pemangunan, dengan tetap 

menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan 

hidup beragama.  

Kultural Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang 

memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, 

melekat dan menjadi jati diri, yang harus 

terus tumbuh dan berkembang seiring 

dengan laju pembangunan, serta menjadi 
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Visi Pokok- Pokok 

Visi 

Penjelasan Pokok- Pokok Visi 

perekat bagi keselarasan dan kestabilan 

sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut 

dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas 

kehidupan masayrakat secara proporsional. 

Berwawasan 

Lingkungan 

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung 

memiliki pengertian dan kepedulian yang 

tinggi terhadap keseimbangan alam dan 

kelestarian lingkungan  yang didasari oleh 

kesadaran akan fungsi strategis lingkungan 

terhadap keberlangsungan hidup manusia. 

Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus 

menjadi acuan utama segala aktivitas 

pembangunan, agar tercipta tatanan 

kehidupan yang seimbang, nyaman dan 

berkelanjutan. 

 

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut ialah 

terurai sebagai berikut: 

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan 

2. Misi Kedua: Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah 

dengan memperhatikan aspek kebencanaan 

4. Misi Keempat : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

5. Misi Kelima : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki 

keunggulan kompetitif 

6. Misi Keenam : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Kemandirian Desa 

8. Misi Kedelapan : Meningkatkan reformasi birokrasi 

9. Misi Kesembilan : Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah 
 

Adapun misi yang terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pangan dan 

Perikanan yang menangani Urusan Pangan serta Urusan Kelautan dan Perikanan ialah Misi 

Kelima dengan tujuan “Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung 

sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan 
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daerah”. Dimana dari tujuan itu diturunkan kedalam 7 sasaran. Sasaran yang terkait 

dengan Dinas Pangan dan Perikanan ialah pada sasaran pertama yaitu tercapainya kondisi 

ketahanan pangan.  

Seiring dengan mulai efektifnya Dinas Pangan dan Perikanan pada Tahun 2017, guna 

pencapaian sasaran strategis, dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana 

terangkum dalam pohon kinerja Dinas Pangan dan Perikanan (terlampir). 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten 

Pembinaan ketahanan pangan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Bandung dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi. Hal ini tentunya tidak dapat terlepas dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada lembaga koordinatif sinergis 

horisontal di tingkat Pemerintah Kabupaten Bandung saja, akan tetapi berkaitan pula secara 

vertikal di tingkat pusat seperti Kementerian Pertanian RI  dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI, maupun di tingkat provinsi seperti Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi 

Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan 

Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.  

Uraian lebih lanjut tentang korelasi dan kontribusi peran dan fungsi Dinas Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Bandung terhadap pencapaian kinerja lembaga vertikal sebagaimana 

dimaksud sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan pelayanan kinerja di 

tiap tingkat pemerintahan dapat tercipta dan sekaligus berlangsung secara harmonis guna 

memfasilitasi terwujudnya kondisi ideal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  

Memperhatikan visi Kementerian Pertanian RI yaitu “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” melalui berbagai 

misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan dan Perikanan berkontribusi terhadap pencapaian 

misi ke-1 yaitu “Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan 

pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan 

pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat.”; misi ke-2 yaitu 

“Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong 

komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil 

produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi”, dan misi ke-3 “Mewujudkan 

kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan 
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perlindungan dan pemberdayaan petani”.  Memperhatikan pula visi BKP pusat Kementerian 

Pertanian RI yaitu “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan 

berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan” 

melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKPPP berkontribusi terhadap pencapaian 

seluruh misi nya yaitu : 

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;  

2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;  

3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;  

4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber 

daya, kelembagaan dan budaya lokal;  

5. Mewujudkan keamanan pangan segar. 

Memperhatikan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu “pembangunan kelautan 

dan perikanan yang Berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat” 

dengan 3 esensi, yaitu Berdaya saing, Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan. 

Dinas Pangan dan Perikanan berkontribusi terhadap pencapaian misi yang telah ditetapkan, 

yaitu:  

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 

3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan. 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang 

harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan 

pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli 

masyarakat. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi 

pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi didukung dengan pemerataan 

pembangunan yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan 

kerja, dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan.  
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Terkait lingkup wilayah, Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan wilayah Kota Bandung, 

Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan 

Kabupaten Sumedang, dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut: 

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah,  seperti infrastruktur jalan 

dan jembatan, persampahan serta air bersih;  

2. Pemantapan kawasan lindung; 

3. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah  serta mengikuti 

mekanisme yang telah ditentukan; 

4. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah  bagian selatan; 

5. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan  Jawa Barat; 

6. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan  penyakit menular; 

7. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan  penanggulangan bencana; 

8. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah 

serta mengikuti mekanisme yangtelah ditentukan;  

9. Belum optimalnya pengembangan agribisnis; dan 

10. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan  lingkungan. 

Memperhatikan visi BKP Provinsi Jawa Barat yaitu  “Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang 

Berkelanjutan” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKPPP berkontribusi terhadap 

pencapaian seluruh misi nya yaitu: 

1. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi 

produktif berbasis potensi lokal. 

2. Meningkatkan Pendistribusian Pangan yang merata ke seluruh Wilayah. 

3. Meningkatkan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan. 

4. Meningkatkan Kelembagaan dan kualitas Infrastruktur Pangan. 

5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Bidang Ketahanan Pangan yang Berbasis 

Kompetensi 
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Memperhatikan visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yaitu “Masyarakat 

Perikanan dan Kelautan Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera” dengan berbagai misi yang 

telah ditetapkan, diantaranya : 

1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumberdaya perikanan dan     kelautan 

2. Meningkatkan usaha dan nilai tambah produkperikanan dan kelautan 

3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelestarian sumber daya perikanan 

dan kelautan 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategi Pelayanan SKPD 

Menurut RTRW Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pola pengembangan pemanfaatan 

ruang kawasan budidaya, Kabupaten Bandung diarahkan untuk kegiatan industri, 

perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian holtikultura, perkebunan, perikanan, 

peternakan, pendidikan dan pengetahuan. Selama ini Kabupaten Bandung merupakan salah 

satu kawasan yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap Propinsi Jawa Barat 

dan Metropolitan Bandung  dalam hal kegiatan perekonomian. Untuk mendukung hal 

tersebut, pengembangan wilayah dibagi pada beberapa kecamatan berdasarkan fungsi 

wilayah pengembangan dengan sokongan dari beberapa wilayah strategis. 

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN BERDASARKAN FUNGSI WILAYAH 

PENGEMBANGAN 

a. Pengembangan WP Soreang dengan pusat Kota Soreang (Kecamatan Soreang, 

Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, dan Katapang). 

• Penataan sarana dan prasarana perkotaan 

• Pengembangan kawasan perdagangan, untuk mengantisipasi pengalihan 

perdagangan dari Kota Bandung 

• Pengembangan kawasan jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah 

• Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (infilling) dan 

diarahkan untuk menjadi kawasan industri; 
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• Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi 

Metropolitan Bandung 

• Pengembangan ekowisata di Ciwidey 

• Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri) 

• Pengembangan agribisnis 

• Pengembangan jasa dan perdagangan 

b. Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah (Kecamatan Baleendah,  

Dayeuhkolot, dan Bojongsoang). 

• Penataan sarana dan prasarana perkotaan; 

• Pengembangan permukiman; 

• Pembangunan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) dan 

diarahkan untuk menjadi kawasan industri; 

• Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi 

Metropolitan Bandung; 

c. Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran (Kecamatan Banjaran, 

Pangalengan, Cangkuang, Cimaung, Arjasari, dan Pameungpeuk). 

• Penataan sarana dan prasarana perkotaan 

• Pengembangan permukiman. 

• Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (infilling) dan 

diarahkan untuk menjadi kawasan industri. 

• Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi 

Metropolitan Bandung 

• Pengembangan ekowisata di Pangalengan 

• Pengembangan agribisnis 

d. Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya (Kecamatan Majalaya, 

Ciparay, Pacet, Kertasari, Paseh, dan Ibun). 

• Pengembangan permukiman  
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• Pengembangan jasa serta perdagangan grosir 

• Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) dan 

diarahkan untuk menjadi kawasan industri; 

• Pengembangan pertanian 

e. Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka (Kecamatan Cicalengka, 

Nagreg dan Cikancung). 

• Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) 

• Pengembangan permukiman  

• Pengembangan perdagangan grosir 

• Pengembangan pertanian 

• Pengembangan jasa dan perdagangan 

f. Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi (Kecamatan 

Cileunyi, dan Rancaekek). 

• Pengembangan permukiman  

• Pengembangan perdagangan grosir 

• Pengembangan industri Pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) 

• Pengembangan pertanian 

g. Pengembangan Non WP (Margahayu – Margaasih dan Cimenyan-Cilengkrang yang 

merupakan bagian dari PKN Kota Bandung). 

• Pengembangan permukiman. 

• Pengembangan perdagangan  dan jasa 

• Pengembangan pertanian 

• Kawasan Konservasi (untuk Cilengkrang dan Cimenyan) 

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 

a. Kawasan Kota Baru Tegalluar 
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• Pengembangan kawasan Kota Baru Tegalluar (Industri, pemukiman, Jasa 

Perdagangan,dan  Pariwisata)  

• Pembangunan waduk/danau buatan (pengendalian banjir dan penyediaan air 

baku). 

b. Kawasan Olah Raga Terpadu (Stadion Si Jalak Harupat) di Kecamatan Soreang 

• Pengembangan dan penataan Kawasan Olah raga si Jalak Harupat 

• Manajemen pengelola, permukiman atlet, sarana peribadatan, sarana 

telekomunikasi, jasa perdagangan, jasa keuangan, sarana kesehatan. 

• Pengembangan industri non polutif (terbatas) 

c. Kawasan Industri Margaasih di Kecamatan Margaasih 

• Pengembangan kawasan Industri Terpadu Margaasih (Industr non polutif, 

pemukiman, Jasa Perdagangan,dan  Pariwisata) 

Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Bandung memiliki kedudukan yang cukup strategis 

ditinjau dari skala regional. Kabupaten Bandung memiliki sejumlah potensi yang dapat 

menunjang percepatan pertumbuhan dan perkembangan di Kabupaten Bandung, di 

antaranya : 

• Kabupaten Bandung berada pada jalur jalan lintas regional Jawa, yang 

menghubungkan Pulau Jawa dengan propinsi-propinsi lain di Pulau Sumatera. 

• Pengembangan jaringan kereta api untuk memperluas daya hubung antar wilayah di 

Pulau Jawa maupun Sumatera-Jawa dan meningkatkan transportasi antar moda baik 

penumpang atau barang. 

Faktor-faktor tersebut memberikan keuntungan lokasional bagi Kabupaten Bandung dalam 

pengembangan perdagangan, jasa, dan industri. Selain itu, hal tersebut memberikan akses 

yang tinggi terhadap faktor-faktor perdagangan dan industri serta pengembangan 

pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh kabupaten Bandung. Hal lain yang 

memberikan keuntungan adalah bahwa kedekatan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa 

(Kabupaten Bandung) yang merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk yang cukup 
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tinggi, sehingga merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi produk industri maupun 

perdagangan. 

Berdasarkan kebijakan makro, Kabupaten Bandung berfungsi sebagai daerah belakang 

Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung. Berdasarkan kebijakan makro di 

atas, Kabupaten Bandung diarahkan pengembangannya sebagai berikut : 

- Pengendalian pemanfaatan ruang terbangun di bagian utara dan selatan dengan 

adanya keterbatasan pengembangan ruang karena mengemban fungsi sebagai 

kawasan konservasi. 

- Pembatasan pengembangan di Margaasih – Margahayu - Dayeuh Kolot – Bojongsoang 

- Baleendah  yang memiliki fungsi penyangga untuk membatasi pengembangan urban 

sprawl Kota Bandung. 

- Pengembangan Kecamatan Soreang, Banjaran, Majalaya dan Cicalengkan sebagai 

kota-kota satelit di sekitar Kota Bandung. 

- Pengembangan fungsi-fungsi khusus di Kecamatan Ciwidey dan Pangalengan 

(pariwisata).  

Arah kebijakan pengembangan setiap sektor di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 

3.4.1. Sektor Industri 

• Pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas, 

serta daya saing melalui keterkaitan sektor industri yang berorientasi ekspor. 

• Penyempurnaan infrastruktur dan menciptakan kemudahan-kemudahan dalam 

upaya memperbesar peluang investor. 

• Mendorong industri barang modal utama yang mendukung sektor pertanian agar 

terus berkembang, demikian pula agro-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian. 

• Meningkatkan desentralisasi industri ke daerah-daerah, sesuai dengan potensinya. 

• Untuk industri baru dikembangkan di Kawasan Kota baru Tegalluar. 
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3.4.2. Sektor Pertanian  

3.4.2.1. Pertanian 

• Pembangunan pertanian dan kehutanan harus menempatkan secara efisien 

sumberdaya yang ada serta terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan di 

sektor lain terutama pembangunan industri, pembangunan daerah pedesaan, 

transmigrasi serta upaya memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. 

• Dalam kebijaksanaan umum perlu diperhatikan perwilayahan komoditi yang 

berpegang pada asas keterpaduan yang meliputi keterpaduan wilayah, keterpaduan 

komoditi dan keterpaduan usaha tani. 

• Melanjutkan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, serta 

melaksanakannya secara terpadu disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim 

dengan tetap memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup serta 

memperhatikan pola kehidupan masyarakat. 

• Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produksi, 

meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi usaha tani, memperbaiki gizi 

masyarakat, mendorong terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

serta meningkatkan ekspor. 

• Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi masyarakat, 

peningkatan produksi peternakan harus tetap dilanjutkan, pembangunan sub sektor 

perikanan terus dilanjutkan dan tidak hanya sekedar peningkatan produksi tetapi 

mencakup kepentingan anggota masyarakat. 

3.4.2.2. Kawasan Lindung 

Pengembangan kawasan lindung diarahkan dengan mengembangkan kawasan lindung yang  

telah ditetapkan, dan kawasan-kawasan  lain yang dapat berfungsi lindung (pertanian, 

perkebunan), serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada 

kawasan lindung.  

Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

dilakukan dengan mempertahankan dan mengfungsikan kembali kawasan resapan air 

untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan melindungi kawasan dari bahaya 

longsor dan erosi. 



 

89 
 

Untuk kawasan perlindungan setempat, pengembangannya adalah dengan melindungi 

kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi lahan, serta mengembangkan kawasan 

yang potensial sebagai jalur hijau, terutama sempadan sungai. Untuk kawasan pelestarian 

alam, pengembangnnya adalah dengan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari 

alih fungsi lahan. 

Ketentuan penguasaan tanah di kawasan lindung adalah:  

1. terhadap tanah dalam kawasan lindung  yang belum ada hak atas tanahnya dapat 

diberikan hak atas tanah kecuali pada kawasan hutan 

2. terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya 

dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundangan – 

undangan yang berlaku kecuali pada  lokasi situs 

3. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasasi 

oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah; 

4. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, 

sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya 

harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta kelestarian 

fungsi lingkungan; 

5. Kegiatan dalam pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dapat dilakukan 

pemanfaatannya sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang 

Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung. 

Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:  

1. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan 

budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung secara terbatas dengan tetap 

memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan 

upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup;   

2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak 

penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus 
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dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 a. Kawasan Lindung (secara umum) 

• Rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan kawasan lindung dalam rangka 

mempertahankan, fungsi dan kualitas lindung di Kabupaten Bandung 

• Mengarahkan secara bertahap kawasan-kawasan yang sesungguhnya 

sesuai untuk kawasan lindung dan secara kriteria lokasi dan standar 

teknis memenuhi untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung pada 

Kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, 

pertanian tanaman tahunan (perkebunan/tanaman keras) pada lokasi 

lebih terperinci di bawah. 

• Pelarangan kegiatan budidaya pada kawasan lindung mencakup kawasan 

hutan lindung, hutan konservasi , cagar alam, kawasan cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana gunung berapi dan kawasan 

rawan gerakan tanah, kecuali tidak mengganggu fungsi lindung kawasan 

tersebut. 

• Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang ditetapkan 

dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi perlindungan. 

• Kegiatan budidaya yang mengganggu dan atau terpaksa mengkonversi 

kawasan berfungsi lindung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku pada peraturan pemerintah No.29/1986, maka harus 

dikembalikan fungsinya semula sebagai kawasan lindung. 

 b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. 

• Pengawasan keberadaan vegetasi dan fauna, serta pengendalian aktivitas 

di atasnya di Kecamatan  Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, 

Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari, Banjaran, Arjasari, Pacet, 

Ibun, Paseh, Cimaung, Cicalengka dan Cikancung. 
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• Pengaturan kepadatan bangunan, vegetasi dan pembuatan parit resapan, 

sumur resapan di Seluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan 

Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi. 

 c. Kawasan Perlindungan Setempat 

• Inventarisasi, evaluasi garis sempadan danau / situ sesuai dengan 

karakteristiknya, serta rehabilitas lahan di sepanjang garis sempadan 

tersebut dengan lokasi Waduk Cileunca dan Cipanunjang terdapat di 

Kecamatan Pangalengan, Danau Ciharus dan Pangkalan yang terdapat di 

Kecamatan Ibun, Danau Patengang di Kecamatan Ciwidey, dan waduk 

yang terdapat di Kecamatan Rancabali. 

• Inventarisasi, evaluasi garis sempadan sungai sesuai dengan 

karakteristiknya, serta rehabilitas lahan di sepanjang garis sempadan 

tersebut di sebagai berikut : Sungai utama (Sungai Citarum), dan anak 

sungai Citarum yaitu Sungai Cimahi, Sungai Citarum Hulu, Cisangkuy dan 

Ciwidey; yang melewati Kecamatan : Majalaya, Solokanjeruk, Ciparay, 

Bojongsoang, Dayeuhkolot, Margahayu, Pameungpeuk, Cangkuang, 

Katapang, Soreang, Margahayu. 

• Inventarisasi, evaluasi garis sempadan mata air sesuai dengan 

karakteristiknya, serta rehabilitas lahan di sepanjang garis sempadan 

tersebut dengan lokasi di Mata air sekitar perbukitan utara, timur dan 

selatan Kabupaten Bandung. 

• Penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai, 

danau/situ, mata air yang telah tebangun secara tidak tertata di daerah 

sempadan sungai, danau/situ, mata air di Kabupaten Bandung. 

• Pengendalian kegiatan yang mempengaruhi fungsi DAS di daerah Das 

Citarum Hulu. 

 d. Kawasan Pelestarian Alam. 

• Pengembangan dan pemeliharaan taman hutan raya melalui 

perlindungan fauna, satwa, dan ekosistem khas melalui sistem zonasi 
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untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi di 

lokasi THR Juanda di Kecamatan Cimenyan, Kawah Putih dan Ranca Upas 

di Kecamatan Rancabali, Cibolang dan Cileunca di Kecamatan 

Pangalengan. 

• Pengembangan dan pemeliharaan kawasan suaka alam yaitu cagar alam 

dan taman wisata alam di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, 

Pangalengan, Cimaung. 

 e. Kawasan Rawan Bencana Alam. 

• Pengendalian kawasan rawan bencana longsor di Kecamatan Cimenyan, 

Cicalengka, Banjaran, Arjasari, Ciparay, Ibun dan Pacet; 

• Pengendalian kawasan bencana banjir di Kecamatan Bojongsoang, 

Baleendah, Dayeuhkolot, Ciparay, Rancaekek, Majalaya, Cikancung, Paseh, 

Banjaran dan Solokanjeruk 

• Normalisasi sungai dan pembuatan embung di Kecamatan Bojongsoang, 

Rancaekek, Majalaya, Cikancung, Cicalengka, Paseh, Nagreg, Cimenyan 

dan Sub DAS Cirasea (Ibun, Kertasari, Pacet, Ciparay, Baleendah, Arjasari) 

3.4.2.3. Kawasan Budidaya 

Pengembangan kawasan budidaya diupayakan melalui pengendalian alih fungsi lahan yang 

tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW, dan mendorong 

pengembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW. Pengembangan kawasan 

budidaya ini meliputi : 

1. Pengembangan Kawasan Perumahan 

Pengembangan Kawasan Perumahan diarahkan untuk : 

a. Membatasi pengembangan kawasan perumahan di bagian utara dan selatan yang 

berfungsi lindung. Pembatasan dalam hal luas lahan perumahan, maupun besaran 

KDB dan KLB pada setiap kavling rumah. 

b. Membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 60% dari luas lahan yang sesuai 

untuk perumahan, 
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c. Mengembangkan perumahan secara vertikal di kawasan padat penduduk diantaranya 

Margahayu, Margaasih, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang serta kecamatan-kecamatan 

lain yang padat penduduk, meliputi rumah susun 4 lantai, apartemen 8 lantai dan 

apartemen lebih dari 8 lantai. 

d. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dan diarahkan untuk dikembangkan 

menjadi rumah susun sederhana. 

2. Pengembangan Kawasan Jasa Pemerintahan 

Pengembangan Kawasan Jasa Pemerintahan adalah kawasan pemerintahan tingkat 

kabupaten, yaitu mempertahankan kawasan pemerintahan yang telah ada di Soreang. 

3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa 

a. Pengembangan pasar dilakukan melalui : 

- Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang mengganggu lalu lintas yang 

diintegrasikan dengan keberadaan terminal serta fasilitas penduduk lainnya. 

- Merelokasi pasar bila tidak didukung prasarana yang memadai.  

b. Pengembangan pusat belanja dan jasa dilakukan melalui : 

Mengarahkan pengembangan pusat belanja dan jasa terutama di Soreang sebagai ibukota 

Kabupaten Bandung, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat ke Kota Bandung. 

Kemudian diikuti pengembangan pusat belanja dan jasa hirarki lebih rendah di setiap pusat 

WP. 

4. Pengembangan Kawasan Industri 

Pengembangan industri ringan (pengolahan makanan, dan garmen), dan industri rumah 

tangga, yang tidak boros air, dipertahankan di kawasan industri yang telah ada saat ini, 

yaitu di Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Bojongsoang, Rancaekek, 

Majalaya, Solokanjeruk dan Cicalengka.  

5. Pengembangan Kawasan Pertanian 
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Pengembangan kawasan pertanian diarahkan terutama terkait dengan daya dukungnya 

sebagai kawasan pertanian, yaitu : 

a. Pengembangan Pertanian Tanaman Lahan Basah 

Diarahkan pada sawah-sawah yang telah ada saat ini, terutama yang didukung oleh 

prasarana irigasi. Rencana alih fungsi lahan sawah harus diikuti dengan pencetakan lahan 

sawah seluas paling sedikit lahan yang dialih fungsikan, yang lokasinya sesuai untuk 

kesesuaian lahan sawah dan didukung prasarana irigasi. Lahan yang sesuai untuk sawah 

terdapat di  diantaranya di Soreang, Kutawaringin, Ciwidey, Pameungpeuk, Banjaran,  

Ciparay, Rancaekek dan kecamatan lain. 

b. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering 

Diarahkan pada lahan-lahan yang saat ini telah berkembang, dan dilakukan pembatasan 

kawasan terbangun, yaitu di Cimenyan, Ciwidey, Arjasari, Kertasari, Pacet, Cikancung. 

c. Pengembangan Pertanian Tanaman Tahunan (Perkebunan) 

Dapat digolongkan sebagai kawasan budidaya fungsi lindung, sehingga luasannya 

dipertahankan tidak berkurang, yaitu pada kawasan perkebunan yang telah ada saat ini 

(Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari). 

d. Pengembangan Kawasan Perikanan Darat 

Diarahkan di Bojongsoang, dan Majalaya, serta beberapa waduk yang ada serta beberapa 

lokasi pada perairan umum. 

6. Pengembangan Kawasan Hutan 

Pengembangan kawasan hutan terutama terkait dengan fungsi konservasi yang juga dapat 

dimanfaatkan fungsi ekonominya yaitu hutan produksi dan hutan rakyat. Seperti halnya 

kawasan perkebunan, maka kawasan-kawasan  hutan ini akan menjadi kawasan pelindung 

hutan lindung dari kemungkinan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan akan sangat dibatasi 

untuk mempertahankan fungsi lindungnya. 

7. Pengembangan Kawasan Pariwisata 



 

95 
 

Pariwisata yang akan dikembangkan terutama pariwisata alam, yaitu di Ciwidey dan 

Pangalengan. Serta lokasi lain yang mempunyai potensi dikembangkan sebagai pariwisata 

alami. Selain itu dikembangkan pula pariwisata buatan/pariwisata terpadu. 

Ketentuan penguasaan tanah di kawasan budidaya adalah:  

1. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, 

tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang;  

2. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan 

tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui 

penyelenggaraan penatagunaan tanah.  

Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya adalah :  

1. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat 

ditingkatkan pemanfaatannya;  

2. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan 

rencana tata ruang;  

3. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata 

ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar pemanfaatan 

ruang;  

4. Penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan 

melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;  

5. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak 

terkait dengan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah 

yang bersangkutan; 

6. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

a. Kawasan Hutan 
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• Pengembangan budidaya hutan produksi tetap dan pengembangan hutan 

tumpang sari untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kecamatan  

Cilengkrang, Cimenyan, Rancabali, Ciwidey, Cangkuang, Cimaung, Pangalengan, 

Kertasari, dan Ibun 

• Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan dengan partisipasi 

masyarakat, dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian pada 

hutan produksi terbatas di Kecamatan  Cilengkrang, Cimenyan, Rancabali, 

Ciwidey, Cangkuang, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, dan Ibun. 

• Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan, dan pengembangan unit 

usaha pengolahan hasil pertanian pada hutan rakyat di Tersebar hampir di 

seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Rancaekek, 

Dayeuhkolot, Margahayu, Katapang, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Majalaya. 

b. Kawasan Pertanian 

• Intensifikasi pertanian, perbaikan saluran irigasi dan bangunan irigasi   lainnya, 

pengembangan pertanian organik dan teknologi budidaya yang berwawasan 

lingkungan, dan pengendalian konversi lahan tersebar di beberapa kecamatan 

antara lain di Kecamatan Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Katapang, Ciparay, 

Soreang,  Pasirjambu, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang,  dan 

Pangalengan; 

• Peningkatan intensifikasi pertanian, pengembangan komoditas bernilai 

ekonomis, penganekaragaman budidaya tanaman tahunan, peningkatan 

produktivitas lahan dengan multi kultur, pengembangan budidaya di kawasan 

lahan kritis Hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung kecuali 

Kecamatan Bojongsoang, Margahayu, Dayeuhkolot, Katapang, Rancaekek, 

Majalaya, dan Solokanjeruk.  

• Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan dengan partisipasi 

masyarakat dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian di 

Kecamatan  Rancabali, Ciwidey , Pasirjambu, Pangalengan, Cimaung, Arjasari 

dan Kertasari; 
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• Pemantapan lahan budidaya perikanan tanpa perubahan alih fungsi lahan dari 

lahan yang sudah ada di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan 

Bojongsoang, serta situ-situ / waduk yang ada di Kecamatan Pangalengan, 

Rancabali dan Ibun; 

• Lokasi pengembangan dan pembangunan kawasan produksi dan pengolahan 

produksi peternakan, yaitu: 

i. Kecamatan Cimaung dengan komoditas : sapi perah, sapi potong, kolam 

air deras,unggas ; 

ii. Kecamatan Pacet dengan komoditas sapi perah, domba, pembenihan ikan, 

kolam air deras; 

iii. Kecamatan Cimenyan dengan komoditas : sapi perah, sapi potong, domba; 

iv. Kecamatan Paseh dengan komoditas : sapi perah, domba, unggas dan 

usaha pembenihan ikan; 

v. Kecamatan Cileunyi dengan komoditas sapi potong; 

vi. Kecamatan Soreang dengan komoditas : sapi potong, domba, pembenihan 

ikan, pendederan ikan, kolam air deras dan unggas; 

vii. Kecamatan Ciparay dengan komoditas : sapi potong, pembenihan ikan. 

viii. Kecamatan Rancaekek dengan komoditas : domba, unggas. 

ix. Kecamatan Katapang dengan komoditas: domba, pendederan ikan. 

x. Kecamatan Nagreg dengan komoditas : unggas, sapi potong. 

xi. Kecamatan Cicalengka dengan komoditas : unggas, sapi potong. 

xii. Kecamatan Majalaya dengan komoditas : unggas, domba, pembenihan 

ikan, kolam air deras. 

xiii. Kecamatan Pasirjambu dengan komoditas : unggas, kolam air deras. 

xiv. Kecamatan Pangalengan dengan komoditas : sapi perah. 

xv. Kecamatan Kertasari dengan komoditas : Sapi perah. 
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xvi. Kecamatan Banjaran dengan komoditas : pembenihan ikan, pendederan 

ikan, kolam air deras, unggas.  

xvii. Kecamatan Pameungpeuk dengan komoditas : pembenihan ikan.  

xviii. Kecamatan Arjasari dengan komoditas : sapi perah, unggas. 

xix. Kecamatan Ciwidey dengan komoditas : sapi perah, kolam air deras. 

xx. Kecamatan Rancabali dengan komoditas : sapi perah. 

xxi. Kecamatan Cikancung dengan komoditas : sapi perah, sapi potong. 

xxii. Kecamatan Ibun dengan komoditas : Domba, pembenihan ikan, kolam air 

deras. 

xxiii. Kecamatan Baleendah dengan komoditas : Domba. 

xxiv. Kecamatan Bojongsoang dengan komoditas : Pendederan ikan. 

xxv. Kecamatan Margahayu dengan komoditas : Pendederan Ikan. 

xxvi. Kecamatan Dayeuhkolot dengan komoditas : Pendederan ikan. 

• Pengembangan Kawasan Wisata, meliputi : 

a. Pengembangan kawasan budaya, musium di Kecamatan Soreang 

b. Pengembangan kawasan seni budaya di Kecamatan Cimaung, Desa 

Campaka Mulya, Gunung Puntang. 

c. Pengembangan perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan di 

Kecamatan Rancaekek. 

d. Pembangunan Kawasan Wisata Lingkungan : Perkebunan strawbery, 

sayur mayur, perikanan dan peternakan di Desa Alam Endah (Kec. 

Rancabali), Sayur mayur, persawahan, dan peternakan di  Desa Ciwidey, 

Sayur mayur, taman anggrek persawahan, dan perikanan di Desa 

Pasirjambu, Desa Sukawening, Desa Pasirjambu dan Desa Sukawening 

(Kec. Pangalengan), Sayur mayur, perikanan, dan buah-buahan di Desa 

Panundaan (Kec. Ciwidey). 

e. Pengembangan wisata alam di Gunung Patuha, Kawah Putih, Ranca Upas, 

Air Panas Cimanggu, Air Panas Ciwalini, Situ Patenggang, Kawah 
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Kamojang, Situ Cileunca, Situ Cisanti, Cibolang, Curug Simandi Racun, 

Kawah Cibuni, Kawasan Cijapati. 

f. Pengembangan wisata olah raga di Bandung Barat, Batu Kuda dan Oray 

tapa. 

g. Rencana Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Gambung (Kec. 

Pasirjambu) dan Desa Wisata Jelekong (Kec. Baleendah). 

h. Pengembangan kawasan wisata alam di Kecamatan Rancabali, Cimaung, 

Pangalengan, Kertasari, Ibun, Ciwidey, Majalaya, Baleendah, Cimenyan, 

Cilengkrang dan Pacet 

i. Pengembangan kawasan wisata budaya di Kecamatan Ciwiidey, 

Pangalengan, Banjaran, Margaasih, Pacet, Rancaekek, Baleendah, 

Cimenyan, Pasirjambu. 

j. Pengembangan kawasan wisata agro: Pengembangan agrowisata 

strawberry di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey, Pacet, 

Kertasari, Arjasari, Pangalengan.  Pengembangan agrowisata teh di 

Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali. Pengembangan 

agrowisata sayuran di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey, Pacet, 

Kertasari, Arjasari, Pangalengan. Pengembangan agrowisata herbal di 

Kecamatan Rancabali dan Pasirjambu; 

k. Pengembangan kawasan olahraga terpadu, antara lain : di Kecamatan 

Soreang, Margahayu, Cimenyan dan Cikancung. 

3.4.2.4. Sumberdaya Air 

Ketentuan pemanfaatan air adalah:  

1. Masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air permukaan dan air tanah 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

2. Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air 

tanah;  
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3. Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai dan 

danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Air Permukaan 

Air permukaan dapat digunakan untuk penyediaan air bersih dan kegiatan budidaya 

perikanan. Untuk menjaga keberadaan air permukaan yang multifungsi, perlu dilakukan 

upaya pembatasan atau pelarangan, seperti pembuangan limbah domestik dan non-

domestik langsung ke badan perairan sungai, pembuangan sampah, serta kegiatan yang 

mengganggu fungsi perairan ini. 

Sumber Air Baku/Air Bersih. Sumber air baku utama untuk penyediaan air bersih adalah 

sungai-sungai besar yang selama ini telah menjadi sumber air baku dan menjadi potensi 

dengan ketentuan memenuhi persyaratan.  Kualitas air ini makin ke arah hulu makin baik 

sebagai sumber air baku 

Budidaya Perikanan. Upaya budidaya perikanan pada sungai-sungai yang ada dilakukan 

melalui pembuatan keramba dan jaring terapung serta pembuatan kolam-kolam (empang) 

baik yang dibuat khusus yang dimanfaatkan juga untuk kegiatan rekreasi pemancingan, 

maupun kolam-kolam retensi yang berfungsi untuk menunjang sistem drainase. 

Air Tanah 

Pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung mengacu pada peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh Direktorat Pusat Lingkungan dan Geologi, di mana pemanfaatan air tanah 

berdasarkan zona konservasi air tanah. Berdasarkan zona konservasi air tanah, maka untuk 

pemanfaatan ruang yang memerlukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah zona 

konservasi tanah harus menjadi acuan. Upaya konservasi air tanah yang bertumpu pada 

aspek teknis antara lain dilakukan dengan melakukan pengaturan kedalaman penyadapan 

dan pembatasan debit sumur produksi.  

• Zona Konservasi Air Tanah I  

Pada zona ini, pengambilan air tanah pada akuifer tengah dan dalam telah intensif, ditandai 

dengan turunnya muka air tanah sampai jauh di bawah muka tanah setempat. Muka air 

tanah di zona ini cenderung turun dengan kecepatan 1,5  - 8,7 meter/tahun. Dengan 
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mempertimbangkan gejala tersebut di atas, pengambilan air tanah baru untuk berbagai 

keperluan sudah tidak dimungkinkan lagi. Zona ini adalah zona kritsi untuk pengambilan 

air tanah pada akuifer 40 -50 m.  

Bagi keperluan rumah tangga penduduk setempat, yakni di daerah yang masih belum 

terjangkau oleh pelayanan air PDAM, diijinkan memanfaatkan air bawah tanah pada 

kedalaman akuifer kurang dari 40 meter dan 40 – 150 meter. Namun demikian debit sumur  

tidak lebih dari 100 m3 / bulan. Pengambilan air tanah pada akuifer lebih dalam dari 150 m 

diperbolehkan hingga maksimum 300 m3 / hari.  

• Zona Konservasi Air Tanah II 

Zona kritis untuk pengambilan air tanah pada akuifer 40 – 150 meter. Pengambilan air 

tanah baru pada akuifer kedalaman kurang dari 40 m hanya diperutnukan bagi keperluan 

air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m3 / bulan, sedangkan 40 – 150 

meter untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 60 m3 / hari. 

Pengambilan air tanah baru pada akuifer kedalaman lebih dari 150 m diperbholehkan 

hingga maksimum 30 m3 / hari.  

• Zona Konservasi Air Tanah III  

Zona zona aman untuk pengambilan air tanah pada akuifer keadalaman 40 – 150 m 

pengambilan air tanah baru diperbolehkan dengan debit maksimum per sumur 170  m3 / 

hari. Air tanah pada akuifer kedalaman 40 meter diperuntukkan bagi keperluan air minum 

dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 / bulan.  

•  Zona Konservasi Air Tanah IV  

Zona aman dengan produktivitas akuifer rendah sampai langka, air tanah apabila 

ditemukan hanya cukup untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan keperluan lain 

dengan jumlah kebutuhan yang terbatas.  

• Zona Konservasi Air Tanah V 

Zona ini adalah zona resapan air tanah tidak untuk dikembangkan bagi berbagai 

peruntukkan, kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 
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100 m3 / bulan. Untuk keperluan lain dipertimbangkan setelah dilakukan pengkajian 

hidrogeologi.  

Jaringan Irigasi 

• Pengembangan dan  pengelolan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 

(Pembuatan/Revitalisasi/refungsionalisasi/penataan) di lokasi sebagai berikut: 

- Bendung Cikoneng, Desa Cilame Kecamatan Soreang. 

- DAM Cikopo Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay. 

- Waduk Kadaleman Pakutandang Kecamatan Ciparay. 

- Situ Panerah Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet. 

- DAM Sindangsari Desa Sindangsari Kecamatan Paseh. 

- Bendung Sirah Cijagra Desa Drawati Kecamatan Paseh. 

- Bendung Drawati Kecamatan Paseh. 

- Bendung Karangtunggal Kecamatan Paseh. 

- Jaringan irigasi dari Desa Drawati - Desa Srirahayu sampai Cihanyir Desa 

Drawati, Srirahayu, Cihanyir Kecamatan Paseh. 

- Ciharus Desa Ibun Kecamatan Ibun. 

- Bendung Tanjunglaya Kecamatan Cikancung. 

- DAM Loa Desa Loa Kecamatan Paseh. 

- Irigasi Loa Desa Sindangsari, Drawati Kecamatan Paseh. 

- Waduk Santosa Kecamatan Kertasari. 

- Bendung Tanjunglaya dan saluran Irigasi Tanjunglaya sampai Desa Cipedes dan 

dari Desa Tanjungnjaya sampai Desa Linggar Desa Tanjunglaya Kecamatan 

Cikancung. 

- Bendung Margaasih dan pembuatan jaringan irigasi Desa Margaasih Kecamatan 

Cicalengka. 

- Bendung Cikuya dan pembuatan saluran Irigasi Tanjunglaya Desa Cikuya 

Kecamatan. 
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- Kolam retensi Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek. 

- DI Leuwikuray Desa Parungserab Kecamatan Katapang. 

- Saluran induk Ciwalengke DI. Wangsagara Desa Padaulun Sukamukti Biru 

Kecamatan Majalaya. 

• Pengembangan, pengelolan dan konservasi sungai, danau dan Sumber daya Air 

lainnya (Irigasi Lahan Kering/ILK) di Desa Mekarmanik – Desa Ciburial  Kecamatan 

Cimenyan, Desa Melatiwangi – Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Desa Citaman 

- Desa Dampit Kecamatan Cicalengka, Desa Ciaro Kecamatan Nagreg, Desa Loa – Desa 

Drawati - Desa Karangtunggal – Desa Mekarwangi Kecamatan Paseh, Desa Patrolsari – 

Desa Pinggirsari –  Desa Ancolmekar - Desa Arjasari – Desa Lebakwangi - Desa 

Wargaluyu Kecamatan Arjasari. 

• Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber daya Air 

lainnya (Normalisasi/Revitalisasi) di lokasi sebagai berikut: 

- Sungai Citarum di Kecamatan Kertasari, Kecamatan Majalaya, Kecamatan 

Baleendah serta Kecamatan Dayeuhkolot. 

- Sungai Citarik di Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Rancaekek serta 

Kecamatan Solokanjeruk. 

- Sungai Cikeruh di Kecamatan Rancaekek serta Kecamatan Bojongsoang 

- Sungai Cisunggalah, Sungai Cikijing, Sungai Wirama, Sungai Cigentur, Sungai 

Cipalemahan, Sungai Ciburial di Kecamatan Paseh. 

- Sungai Cirasea di Kecamatan Pacet  dan Kecamatan Ciparay. 

- Sungai Cigede, Sungai Cikapundung, Sungai Cidurian di Kecamatan Bojongsoang 

dan Kecamatan  Dayeuhkolot. 

- Sungai Cilameta di Kecamatan Arjasari. 

- Sungai Cibintinu di Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Pameungpeuk. 

- Sungai Citalugtug di Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Banjaran. 

- Sungai Cisangkuy di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cimaung, Kecamatan 

Banjaran, Kecamatan Pemeungpeuk serta  Kecamatan Baleendah. 
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- Sungai Cikasungka Cikembang Kecamatan Cangkuang, Soreang dan Katapang. 

- Sungai Citepus  Kecamatan Dayeuhkolot. 

- Sungai Cimande 

Sistem Drainase 

Pada prinsipnya, konsep pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Bandung 

tetap memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada, membangun sistem jaringan 

drainase baru, serta memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bandung dan 

sekitarnya sebagai jaringan pembuangan akhir. 

Adapun langkah-langkah konsep pengembangan sistem jaringan drainase yang berhirarki 

di Kabupaten Bandung, berupa: 

• Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai 

fungsinya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. 

• Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir, yaitu sungai-sungai, 

agar tidak terjadi luapan sungai akibat air sungai tidak dapat dialirkan dengan cepat. 

• Pengembangan kolam retensi atau kanal sebagai sistem jaringan drainase primer 

yang dibangun sesuai kondisi topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung 

limpasan air hujan dari saluran sekunder dan tertier, yang selanjutnya dialirkan ke 

sungai atau catchment area untuk mengisi air tanah 

• Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder pada setiap sisi jalan yang 

alirannya disesuaikan dengan kondisi topografinya, sehingga tidak terjadi genangan 

di badan jalan pada saat musim hujan, yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer 

atau ke saluran pembuangan akhir 

• Pembuatan sistem saluran drainase tersier secara terpadu dan terintegrasi dengan 

sistem jaringan drainase kotanya, terutama di wilayah permukiman yang belum ada 

jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru 

Jaringan Air Bersih  

Dalam pengembangan system jaringan air bersih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat akan air bersih guna menunjang peningkatan kesehatan. Pemenuhan 
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kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Bandung masih sangat minim. Hal ini terlihat 

belum meratanya pelayanan air bersih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.  

Untuk itu perlu dilakukan upaya penyediaan air bersih yang memenuhi standar yang akan 

ditentukan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Sedangkan kendala utama 

upaya penyediaan air bersih ini adalah keterbatasan sumber air yang tersedia, baik itu 

sumber air tanah maupun sumber air permukaan.  

Adapun konsep pengembangan sistem jaringan air bersih Kabupaten Bandung dilakukan 

dengan cara mengembangkan sistem jaringan perpipaan PDAM ke seluruh wilayah dengan 

mengikuti pola jaringan jalan dan jalan baru juga pengembangan sistem perpipaan pada 

wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem perpipaan.  

• Peningkatan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di Wilayah Kabupaten Bandung. 

• Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani di Wilayah 

Kabupaten Bandung. 

• Peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air di Wilayah 

Kabupaten Bandung. 

• Perbaikan dan rehabilitasi terhadap kapasitas sistem transmisi dan distribusi di 

Wilayah Kabupaten Bandung. 

• Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan di Wilayah Kecamatan Cileunyi, 

Soreang-Ciparay-Paseh, Cicalengka-Rancaekek-Cikancung, Ciwidey-Pasirjambu . 

• Pembangunan waduk yaitu waduk Tegalluar Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, 

waduk Santosa (Suplesi Cisangkuy) Kecamatan Kertasari. 

• Pembangunan embung yaitu embung Cikuda dan embung Peuris Hilir (Sungai 

Cirasea) di Kecamatan Pangalengan dan Cimaung, embung Sekejolang (Sungai 

Cidurian), embung Bojongbambu (Sungai Ciwidey), 

• Identifikasi, perlindungan dan penggunaan secara optimal mata air terutama daerah 

pedesaaan di Kabupaten Bandung 
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• Identifikasi, perlindungan dan penggunaan secara optimal mata air terutama daerah 

pedesaaan di Kabupaten Bandung 

• Pengembangan sumber air untuk pengembangan industri Kecamatan Majalaya, 

Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Katapang, Kecamatan 

Dayeuhkolot, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Baleendah, 

Kecamatan Cikancung, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Cicalengka serta Kecamatan 

Rancaekek 

• Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta atau masyarakat dalam memperluas 

wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih di daerah-daerah 

yang belum terlayani PDAM dan air bersih perdesaan Wilayah Kabupaten Bandung. 

• Perbaikan jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan meningkatkan 

manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih di daerah-daerah 

terlayani air bersih wilayah Kabupaten Bandung. 

3.4.3. Sektor Transportasi 

• Membangun jalan baru, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana 

perhubungan darat, untuk memperlancar arus orang, barang dan jasa yang dapat 

menunjang kegiatan di berbagai bidang. 

• Meningkatkan daya dukung jalan untuk menunjang mobilitas barang, serta 

membangun jalan baru dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten 

Bandung 

• Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk mengurangi pergerakan ke 

arah pusat Kota Bandung. 

a. Program Peningkatan Kualitas Pergerakan 

Program peningkatan kualitas pergerakan jalan dikabupaten meliputi program peningkatan 

geometrik jalan dan pembangunan jalan baru baik Arteri Primer, Kolektor Primer 1, 

Kolektor Primer 2, Lokal Primer 1, dan Lokal Primer 2.  Adapun program tersebut adalah : 

1. Program Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara) dengan kelengkapan fasilitas 

jalannya: 
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• Cileunyi-Tasik 

• Cileunyi-Sumedang 

2. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan kelengkapan 

fasilitas jalannya: 

a. Moh. Toha-Dayeuhkolot 

b. Dayeuhkolot-Baleendah 

c. Baleendah-Pameungpeuk 

d. Baleendah-Banjaran 

e. Banjaran-Cimaung 

f. Cimaung-Pangalengan 

g. Buahbatu-Bojongsoang 

h. Bojongsoang-Baleendah 

i. Baleendah-Ciparay 

j. Ciparay-Majalaya 

k. Majalaya-Cijapati 

l. Nagreg-Lebakjero 

m. Soreang-Cihampelas 

n. Kopo-Katapang 

o. Katapang-Soreang 

p. Soreang-Pasirjambu 

q. Pasirjambu-Ciwidey 

r. Ciwidey-Rancabali 

s. Rancabali-Cidaun 

t. Bojongsoang-Dayeuhkolot 
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3. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan 

fasilitas jalannya: 

• Soreang-Cangkuang 

• Cangkuang-Banjaran 

• Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa 

• Andir-Rancamanyar 

• Rancamanyar-Katapang 

• Rancamanyar-Sayuran 

• Sayuran-Cibaduyut 

• Asem-Sukasari 

• Sukasari-Rancamanyar 

• Sayati-Cangkuang 

• Cangkuang-Palasari 

• Majalaya-Ibun 

• Gambung-Palayangan 

• Palayangan-Pintu 

• Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur) 

• Banjaran-Arjasari 

• Arjasari-Pinggirsari 

• Pinggirsari-Garduh 

• Cicalengka-Sawahbera 

• Ciwidey-Datarpuspa 

• Tugu-Kulalet-Munjul 

• Ciparay-Sapan 

• Sapan-Tegalluar 



 

109 
 

• Tegalluar-Solokanjeruk 

• Peundeuy-Bj.Salam 

• Bj.Salam-Tj.Laya 

• Tanjunglaya-Bojongemas 

• Bojongemas-Tegalluar 

• Majalaya-Bojong 

• Bojong-Rancaekek 

• Sp.Solokanjeruk-Rancaekek 

• Lingkar Majalaya 

• Ciparay-Pacet 

• Pacet-Kertasari 

• Kertasari-Santosa 

• Santosa-Cibatarua (Bts.Garut) 

4. Program Peningkatan Jalan Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten ) dengan 

kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Mengger-Sukapura 

• Sukapura-Cipagalo 

• Tonjong-Rancakole-Ciketut 

• Maruyung-Cibulakan-Babakan 

• Cangkring-Arjasari 

• Neglasari-Garduh 

• Biru-Neglasari 

• Maruyung-Padasuka 

• Andir-Mandalasari-Mekarjaya 

• Wangisagara-Ibun 

• Ibun-Dukuh 
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• Panundaan-Cibodas 

• Cibodas-Rancabolang 

• Cangkuang-Cikalong 

• Cikalong-Pataruman 

• Cimaung-Gunung Puntang 

• Banjaran-Sindangpanon 

• Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya 

• Kamasan-Tarajusari 

• Tarajusari-Bojongsereh 

• Kopo-Jatisari 

• Jatisari-Cantilan 

• Kawah Putih-Rancabolang 

• Citaman-Payadap 

• Panyadap-Bojong 

• Cikurutug-Narawita 

• Ciluluk-Cicalengka 

• Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa 

• Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku 

• Bojong-Sukamanah 

• Sukamanah-Cipaku 

• Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana 

• Cipaku-Loa-Patrol-Walahir 

• Pintu-Wates 

• Cicalengka-Sindangwangi 

• Ciririp-Bangsaya-Buninagara 
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• Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler 

5. Program Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Negara) dengan kelengkapan 

fasilitas jalannya: 

• Cicalengka – Nagreg 

6. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan 

kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Cirengit-Rancaketan 

• Rancaketan-Rancamanyar 

• Rancamanyar-Sayuran 

• Sayuran-Cibaduyut 

• Cigondewah-TKI 

• TKI-Soreang 

• Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk 

7. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan 

kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Gor-Soreang 

• Lingkar Tengah Soreang 

• Terusan Lingkar Majalaya 

• Lingkar Majalaya-Biru 

• Biru-Ciparay 

• Cipagalo -Tegalluar 

• Ciherang-Bojong 

• Bojong-Narawita 

• Narawita-Cikasungka 

• Jaksanarata-Bojongmalaka 
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• Bojongmalaka-Katapang 

• Katapang-Stadion 

• Akses Barat Stadion 

• Bojong-Bojongwaru 

• Cebek-Gor Soreang 

• Cebek-Lkr.Tengah 

• Sangkali-Ds.Cingcin 

• Bojong-Cembul 

• Citeureup-Ciodeng 

• Gandasari-Citaliktik 

• Soreang-Sekarwangi 

• Murugul - Parungserab 

• Balahuni - Sekarwangi 

• Lembur Tegal-Sukarame 

• Lingkar Selatan Soreang 

• Lingkar Tengah Soreang - Panyirapan 

• CPI-Cincinkolot-Citaliktik 

• Gd.Tutuka-Gandasari 

• Bojongemas-Cibulukadu 

• Lingkar Utara Soreang 

• Lingkar tengah Utara Soreang 

8. Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten) dengan 

kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati 

• Bojongmalati-Cibiruhilir 
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• Rancaekek-Cileunyi 

• Cileunyi-Cibiruhilir 

• Cibiru-Babakan 

• Ciburial-Galumpit 

• Taraju-Langonsari 

• Langonsari-Bojongsereh 

• Sekeawi-Bojongwaru 

• Cipeer- CPI 

• Rencana Jalan TKI 

• Sadu-Lingkar Tengah Soreang 

9. Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan 

kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Sindangsari-Cibiruhilir 

• Sekebulu-Maribaya 

• Padamulya-Balekambang 

• Cileunyi Terpadu 

10. Program Pembangunan Jalan Tol dengan kelengkapan fasilitas jalannya: 

• Rencana Jalan Tol Soroja 

• Rencana Jalan Tol Ujungberung - Gedebage - Majalaya (Tol Tegalluar) 

• Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang – Dawuan 

b. Program Pengembangan Jaringan Jalan Ring-Road, meliputi : 

• Pembangunan jalan lingkar luar Kabupaten Bandung dengan peningkatan jalan lokal 

dan peningkatan kualitas jalan kolektor meliputi Jalan Lingkar Soreang (Timur, 

Selatan, Utara dan Tengah), Jalan Sekunder Cibiru - Cileunyi; Banjaran - Baleendah, 

ruas Alun-alun Soreang - GOR Soreang serta ruas terusan Lingkar Majalaya – Ciparay. 
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c. Program Pemeliharaan Jalan, meliputi : 

• Pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor, lokal dan 

sekunder 

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, meliputi : 

• Penataan angkutan umum yang akan dilakukan untuk Angkutan Kota Antar Provinsi 

(AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan 

perdesaan di Wilayah Kabupaten Bandung. 

 

 

e. Program Pengembangan Terminal, meliputi : 

• Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan cileunyi 

• Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang, Padalarang, Majalaya 

dan Kecamatan Cicalengka, Banjaran, Ciparay, Pangalengan, Ciwidey , dan Rancaekek 

(antar moda).  

• Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan Patengan-Rancabali, 

Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg dan Kertasari 

f. Program Pengembangan Sistem Angkutan Masal, meliputi : 

• Peningkatan double track Kereta Api pada Koridor Kiaracondong – Rancaekek, 

Koridor Rancaekek – Cicalengka serta Koridor Cicalengka – Nagreg. 

• Peningkatan jalur kereta api dan stasiun pada Koridor Bandung – Dayeuhkolot – 

Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang – Ciwidey serta Koridor Rancaekek – 

Tanjungsari. 

• Perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage- Cicalengka. 

• Perbaikan dan penambahan  sarana KRD di Seluruh ruas KA. 

• Perbaikan persilangan antara KA dan jalan di Seluruh ruas KA. 
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• Penggantian moda angkutan umum massal jalan raya pada ruas Bandung - Soreang, 

Bandung - Banjaran, Bandung - Majalaya, Bandung Cileunyi - Rancaekek. 

g. Program Pengembangan jalur LRT (Light Rail Transit), meliputi : 

• Pembuatan jalur LRT pada jalur Stasiun-Batununggal-Cicaheum (9,2 km), 

Batununggal-Soreang (24,2 km), Alun-alun-Dayeuhkolot (8,4 km), dan Stasiun-

Bandara Husein-Cipedes (6,8 km.  

h. Program Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Bagi Permukiman 

dan Industri, meliputi : 

• Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar jalan di 

Wilayah Kabupaten Bandung. 

• Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan Penerangan 

Jalan umum di Wilayah Kabupaten Bandung. 

i. Program Peningkatan Peran dan Kualitas Angkutan Umum, meliputi: 

• Pembangunan dan penataan sistem transportasi daerah di Wilayah Kabupaten 

Bandung. 

3.4.4. Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

• Mengembangkan objek wisata terutama mengembangkan wisata terkait dengan 

potensi alam dan budaya Kabupaten Bandung. 

• Mengembangkan sektor kepariwisataan yang potensial, misalnya wisata perairan di 

beberapa waduk. 

3.4.5. Sektor Perumahan dan Permukiman 

• Pembangunan dan perbaikan perumahan diupayakan lebih ditingkatkan dan 

diperluas sehingga makin merata dengan senantiasa memperhatikan rencana 

pengembangan dan keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. 

• Mulai diarahkan pengembangan perumahan vertikal pada kawasan-kawasan dengan 

penduduk padat, untuk tetap menjaga keseimbangannya dengan ruang terbuka hijau 

terutama pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. 



116 
 

Sistem Pengelolaan Sampah 

Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan yang 

merupakan pusat-pusat perkotaan dilakukan dengan melalui proses berikut : 

• Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilaksanakan secara terpilah 

• Proses pengumpulan sampah terpilah dilakukan baik secara individual maupun 

komunal melalui bak-bak penampungan terpilah yang disediakan di setiap unit 

lingkungan perumahan maupun unit kegiatan komersil dan perkantoran.  Proses 

pengumpulan sampah ini dapat dilakukan dengan sistem door to door dengan 

menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya dikumpulkan di bak-bak 

penampungan terpilah yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing 

unit lingkungan 

• Proses Pengangkutan Sampah ke TPS / FPS 

• Proses pengangkutan sampah dilakukan dari bak-bak penampungan terpilah ke 

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) transfer dipo, selanjutnya diangkut 

dengan menggunakan truck/dump truck menuju Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS). 

• Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan harus dilakukan 

secara reguler. 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan menyusun 

master plan pengelolaan air limbah domestik, meningkatkan jumlah tangki septic individual 

maupun komunal (on site sanitation), revitalisasi dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan 

Limbah Tinja dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik yang ada, pembangunan 

saluran penampung buangan air limbah rumah tangga dan pembangunan IPAL domestik.  

Sedangkan pengembangan pengelolaan air limbah industri industri dilakukan melalui 

pembangunan dan optimalisasi IPAL di masing-masing industri, pembangunan IPAL 

terpadu di zone industri, penerapan manager pengendali pencemaran (MPP), pembangunan 

IPAL industri kecil terpadu, serta penerapan manajemen produksi bersih. 

Sistem Jaringan Listrik 
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Sebagai bagian dari Kota Metropolitan, Kabupaten Bandung harus didukung oleh 

ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi 

sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan energi 

listrik. 

Untuk mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperlukan penambahan 

daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin 

meningkat sejalan dengan perkembangan Kabupaten Bandung sebagai pengaruh kemajuan 

teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Bandung ini dilakukan secara 

bertahap mengikuti perkembangan dan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan 

jaringan lainnya yang ada di Propinsi Jawa Barat.  

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah dengan meningkatkan kualitas dan 

jangkauan pelayanan telekomunikasi. 

Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 

Diarahkan melalui penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan 

WP dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya, melalui pemeliharaan fasilitas yang 

telah ada, dan melengkapi fasilitas yang kurang di wilayah belum atau kurang terlayani. 

Sehubungan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung Kabupaten Bandung, maka 

untuk menunjang rencana tata ruang yang ada, direkomendasikan bentuk-bentuk 

pengembangan khusus antara lain yaitu : pengembangan sistem blok di tepi jalan-jalan 

utama kota dan pembangunan bangunan secara vertikal, saluran samping jalan-jalan utama, 

pengembangan ruang tepi sungai-sungai besar, dan intensifikasi pemanfaatan ruang. 

1. Pengembangan Kawasan Agrowisata 

Besarnya potensi pertanian dan wisata di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung, 

serta potensi kemampuan lahannya sebagai kawasan berfungsi lindung harus 

dikembangkannya secara seimbang. Sektor yang dapat dikembangkan ke arah ini adalah 

pertanian dan pariwisata, sehingga lahan berfungsi lindung tersebut tetap terjaga fungsinya 

tanpa mengabaikan kemampuan ekonominya untuk dikembangkan. 
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2. Pengembangan Industri Di Luar Kawasan/Zona Industri 

Dalam rencana pemanfaatan ruang/ lahan diarahkan pengembangan industri dalam bentuk 

kawasan  industri yaitu di Kecamatan Margaasih dan di rencana Kota Baru Tegalluar.  

Namun ada kecenderungan pula berkembangnya industri secara sendiri-sendiri di luar 

kawasan/zona industri tersebut, terutama karena kecenderungan perkembangan industri 

yang telah berkembang saat ini. 

Untuk pengembangan industri secara sendiri-sendiri (bukan dalam bentuk kawasan/zona 

industri) direkomendasikan pada kawasan industri yang telah berkembang (Majalaya, 

Banjaran, Rancaekek dll) dengan pembatasan pada jenis industri ringan dan industri rumah 

tangga. Namun untuk itu harus dapat dipenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu : 

• Industri yang dikembangkan adalah industri yang tidak berdampak polusi 

(berdampak berat); 

• Pengembangan pola industrial estate untuk mengantisipasi perkembangan industri. 

• Mendorong perubahan dari zona industri yang ada ke dalam bentuk Kawasan  

Industri. 

3. Intensifikasi Pemanfaatan Ruang 

Sebagaimana karakter kota pada umumnya, di Kabupaten Bandung kecenderungan 

intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan yang berbatasan langsung dengan kota 

Bandung sebagai pusat wilayah Metropolitan Bandung. Kecamatan-kecamatan Margaasih, 

Margahayu, Dayeuh Kolot, Bojongsoang dan Baleendah akan berkembang lebih pesat 

dibandingkan kawasan lain bila  tidak dibatasi pengembangan terbangunnya. Terkait 

dengan fungsinya sebagai penyangga untuk membatasi pengembangan urban sprawl Kota 

Bandung, maka pengembangan kawasan terbangun di wilayah ini dilakukan melalui 

intensifikasi lahan dengan bangunan vertikal.  

Dengan upaya intensifikasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ruang, 

dan dapat memberikan ruang terbuka yang memadai. Dalam rencana detail hal ini dapat 
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dirumuskan dengan penetapan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai 

Bangunan) menurut blok-blok dalam wilayah perencanaannya. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam intensifikasi pemanfaatan ruang ini antara lain 

adalah: 

• keindahan kawasan/ kota (landscape), 

• kepadatan lalu lintas, 

• dukungan prasarana yang memadai, misalnya air bersih, pemadam kebakaran, untuk 

bangunan bertingkat. 

4. Pengembangan Sistem Blok 

Perkembangan yang terjadi sebelumnya di tepi-tepi jalan utama lazimnya cenderung 

kepada kegiatan perdagangan dan jasa, campuran antara hunian dan usaha. Ataupun 

perumahan dengan kapling besar dan mewah. Karena kapling-kapling di tepi jalan ini relatif 

menerus dan penuh, maka lahan yang terletak di belakangnya kurang akses ke jalan. 

Bahkan di bagian-bagian kota yang lama cenderung menjadi lingkungan kumuh dan nilai 

tanahnya relatif rendah. 

Di Kabupaten Bandung ada jalan-jalan utama yang lama, baru, atau direncanakan. Untuk 

mengantisipasi kemungkinan tersebut diatas, maka direkomendasikan pengembangan 

dengan sistem blok (block system). Dengan sistem blok ini, 'tekanan' terhadap jalan utama 

tersebut dapat dikurangi, misalnya kebutuhan parkir, ruang terbuka, pedagang bergerak, 

dan sebagainya. 

Pengembangan dengan sistem blok ini dapat pula diterapkan pada lahan/ruang di 

sekitamya pusat kota bila akan dilakukan renovasi atau renewal, misalnya pada kawasan-

kawasan kumuh. 

Melihat pergeseran fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung akibat pertumbuhan 

penduduk yang meningkat tiap tahun, dan ketersediaan lahan yang tidak mencukupi untuk 

pembangunan permukiman maka penting adanya pembangunan vertikal dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5. Pengembangan Ruang Tepi Sungai 
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Besarnya masalah keruangan di sekitar sungai-sungai di Kabupaten Bandung, diantaranya 

banjir, maka secara bertahap perlu dikembangkan pola/konsep water front city (bangunan 

hadap air), disertai pula dengan pembangunan tanggul (retaining wall), penataan sempadan 

sungai, dan pembangunan jalan (jalan inspeksi). 

Pengembangan ruang di tepi sungai dapat pula dikaitkan dengan pengembangan 

pariwisata. Pembangunan hotel, restoran, sarana rekreasi, dan lainnya dapat merupakan 

bentuk-bentuk pengisiannya.  

Perumusan struktur tata ruang Kabupaten Bandung di masa mendatang diarahkan untuk 

mengintegrasikan pengembangan kawasan budidaya dan pertimbangan limitasi dan 

kendala daya dukung lingkungan. Dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem kota-

kota di wilayah Kabupaten Bandung adalah : 

• Arahan kebijakan yang telah ada, baik dalam lingkup nasional, provinsi,  dan 

Metropolitan Bandung, maupun kebijakan RTRW Kabupaten Bandung sebelumnya, 

diantaranya : 

• Pengembangan kota – kota satelit dan fungsi khusus. Pengembangan kota satelit Kota 

Bandung mencakup Soreang, Banjaran, Majalaya dan Cicalengka.  

• Pembatasan perkembangan pada kawasan rawan lindung (penyangga) dan bencana 

(longsor dan banjir) yang menunjukkan perkembangan kegiatan relatif pesat. 

Pembatasan ini antara lain Dayeuh Kolot, Bojongsoang, dan Baleendah serta wilayah 

bagian selatan (antara lain Pangalengan dan Ciwidey). 

• Permasalahan yang terjadi dari tidak terwujudnya RTRW Kabupaten Bandung 2001-

2010, yaitu tidak efektifnya fungsi pusat-pusat pengembangan kawasan. 

• Kecenderungan perkembangan yang terjadi (menyangkut penduduk, ekonomi, dan 

fisik), yang mengindikasikan potensi kawasan tersebut untuk berkembang. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasikan kawasan yang memiliki fungsi  

kegiatan khusus, yakni : 

• Margaasih-Margahayu-Dayeuh Kolot – Bojong Soang- Baleendah (pusat pelayanan : 

permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fungsi khusus: penyangga, kawasan 

banjir) 



 

121 
 

• Soreang (pusat pelayanan : pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa)  

• Banjaran (pusat pelayanan : permukiman, perdagangan dan jasa, industri),  

• Majalaya (pusat pelayanan : permukiman, perdagangan dan jasa, industri) 

• Cicalengka-Rancaekek (pusat pelayanan : permukiman, perdagangan dan jasa, 

industri,) 

• Pangalengan (fungsi khusus : pariwisata serta agropolitan) 

• Ciwidey (fungsi khusus : pariwisata serta agropolitan).                                                     

• Keterbatasan daya dukung lingkungan terutama daya dukung lahan dan sumber daya 

air dalam mendukung perkembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan. 

• Sebagian besar wilayah utara dan selatan Kabupaten Bandung merupakan kawasan 

konservasi dan kawasan budidaya pertanian yang akan menjadi potensi 

pengembangan budidaya yang unggul.   

Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini menjadi dasar pertimbangan pengembangan 

wilayah Kabupaten Bandung, yaitu : 

• Kota-kota kecil di Kabupaten Bandung yang terletak di sekitar Kota Bandung yang 

difungsikan sebagai counter magnet dapat dikatakan tidak tercapai.  Hal tersebut 

diindikasikan dari tingginya ketergantungan perkembangan fisik, sosial dan ekonomi 

Kabupaten Bandung terhadap Kota Bandung. 

• Sistem transportasi belum mendukung, padahal peranannya sangat penting dalam 

menghubungkan Kota Bandung sebagai kota inti dengan kota-kota di Kabupaten 

Bandung, serta antar kota-kota di Kabupaten Bandung. 

• Keberadaan kawasan konservasi yang dimaksudkan untuk membatasi perkembangan 

Kota Bandungi ke kawasan pinggiran (Kabupaten Bandung) ternyata tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

• Strategi tata ruang yang dikembangkan belum memperkirakan keberlanjutan 

kegiatan industri dalam kaitannya dengan daya dukung sumberdaya air. Dengan 

demikian upaya untuk mengembangkan kota-kota kecil sebagai kawasan industri 
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seperti Majalaya, Rancaekek – Cicalengka tidak dapat dipertahankan dan memerlukan 

relokasi. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka konsep struktur tata ruang  

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangan pusat primer untuk Kabupaten Bandung (Soreang). Bentuk wilayah 

Kabupaten Bandung yang mengelilingi Kota Inti Bandung, kekompakan 

pengembangannya sulit diwujudkan, hal ini menyulitkan pemerataan pelayanan dan 

perencanaan sistem transportasi. Dengan adanya pusat primer dan dukungan 

pengembangan jaringan jalan yang akan menghubungkan wilayah-wilayah di 

Kabupaten Bandung menuju pusat ini, maka akan membantu pusat ini untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga  ketergantungan Kabupaten 

Bandung terhadap kota inti dapat dikurangi. 

2. Membagi wilayah kabupaten menjadi 6 (enam) wilayah pengembangan yang dilayani 

oleh Pusat Primer Soreang.  

3. Mengembangkan sistem kota-kota dengan hirarki sesuai pembagian jenjang 

pelayanannya (hirarki IIa, IIb, III dan IV). 

4. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di 

sekitar kota Bandung, yaitu pada pusat-pusat WP yang akan dikembangkan:  Soreang 

sebagai pusat utama Kabupaten Bandung, yang didukung oleh kota hirarki yang lebih 

kecil.  Pusat-pusat ini harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana 

perkotaan yang memadai, untuk mengalihkan pemusatan pergerakan ke kota inti. 

5. Pengembangan sistem transportasi terutama diarahkan untuk menata fungsi dan 

struktur jaringan jalan yang sesuai dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan 

sekunder, pada pembentukan struktur jaringan jalan dengan pola ring-radial, 

sehingga pusat-pusat WP yang akan terbentuk saling dihubungkan dengan jaringan 

jalan tersebut. 

Konsep pengembangan pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung diwujudkan dengan 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan dimaksudkan untuk 

menciptakan pola pemanfaatan ruang yang mampu menjadi wadah bagi berlangsungnya 
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berbagai kegiatan penduduk serta keterkaitan fungsional antar kegiatan, sehingga tercipta 

keserasian antara satu kegiatan dengan kegiatan lain serta tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. Dalam mengembangkan konsep pemanfaatan ruang kota ini disesuaikan 

dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung, dengan tetap 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

• Keserasian arahan pemanfaatan ruang Wilayah Pembangunan Kabupaten Bandung 

dengan arahan tata ruang Propinsi Jawa Barat, Metropolitan Bandung dan keserasian 

dengan tata ruang Kota Bandung. 

• Peran dan fungsi Kabupaten Bandung sesuai dengan struktur tata ruang Propinsi 

Jawa Barat. 

• Pola penggunaan lahan eksisting dan kecenderungan perkembangannya, baik fisik, 

sosial maupun ekonomi ke dalam konsep pemanfaatan ruang yang mudah 

dilaksanakan (realistis). 

• Potensi dan kendala fisik alam. 

• Mengamankan kawasan lindung guna menjaga kelestarian daya dukung lingkungan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka konsep pengembangan 

pemanfaatan ruang wilayah diarahkan sebagai berikut : 

1. Perkembangan wilayah terbangun diarahkan dan diprioritaskan ke arah barat dan 

timur serta bagian selatan-tengah.   

2. Dalam kaitannya dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, wilayah Kabupaten 

Bandung ini perlu didukung dengan pembatasan dan pengendalian perkembangan 

pada kawasan-kawasan yang berdasarkan aspek lingkungan perlu mendapat 

perlindungan (kawasan konservasi), terutama di bagian utara dan bagian selatan 

serta bagian tengah yang berada di sempadan sungai Citarum dan anak-anak 

sungainya. 

3. Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu kawasan di sekitar kota Bandung 

(Margaasih, Margahayu, Dayeuh Kolot, Bojong Soang, Baleendah) sebagai kawasan 

penyangga (bukan lagi sebagai kawasan konservasi). Pesatnya permintaan 



124 
 

perkembangan kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan 

kawasan terbangun vertikal.  

4. Pengembangan kegiatan industri dilakukan melalui relokasi industri-industri yang 

ada di kota inti dan kota-kota kecil lainnya yang menghadapi masalah ketersediaan 

air tanah ke kawasan yang dekat dengan sumber air permukaan 

5. Peningkatan keterkaitan pengembangan kawasan konservasi dengan kawasan 

budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam suatu kawasan 

agropolitan; di mana perlindungan terhadap kawasan konservasi menjadi lebih 

optimal di lain pihak  pengembangan budi daya menjadi lebih baik. Kawasan 

agropolitan ini terletak di selatan Kabupaten Bandung.  

Dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang, maka 

strategi pengembangan sektor-sektor dan bidang pembangunan dapat dilihat dari 2 (dua) 

pendekatan, yaitu pendekatan investasi infrastruktur dan pendekatan peletakannya pada 

ruang wilayah berupa rencana penggunaan lahan. 

Investasi pembangunan secara garis besar dibedakan atas Social Overhead Capital (SOC) 

atau investasi publik, dan Directly Productive Activity (DPA) atau investasi privat. Bentuk 

investasi publik adalah berupa prasarana kota dan sarana atau fasilitas sosial/umum, dan 

penanganannya oleh Pemerintah (baik pusat maupun daerah). Sementara investasi privat 

berupa kegiatan-kegiatan produktif langsung seperti : industri, perdagangan, jasa-jasa 

komersial, pengangkutan, perumahan dan bangunan-bangunan properti dan sebagainya ; 

yang umumnya merupakan investasi swasta atau masyarakat. Urutan yang ideal, atau 

lazimnya dalam pembangunan yang terencana, adalah investasi SOC (publik) mendahului 

investasi DPA (private).  Namun  dalam  kasus-kasus  khusus  dapat  saja  investasi  DPA  

diletakkan  tanpa menunggu investasi SOC terlebih dulu. 

Pendekatan peletakan pembangunan fisik dapat dibedakan, yaitu pada: 

- kawasan-kawasan yang telah terbangun (built up area), 

- kawasan-kawasan pengembangan baru (development area). 

Investasi SOC berupa prasarana dan sarana di kawasan terbangun biasanya berdasarkan  

prinsip memenuhi kebutuhan yang masih kurang menurut kebutuhan nyata. Sementara 



 

125 
 

investasi SOC di kawasan-kawasan pengembangan baru bertujuan untuk merangsang atau 

menarik agar sektor-sektor pembangunan lainnya, terutama investasi DPA, masuk ke 

kawasan tersebut. 

Investasi  DPA  di  kawasan  terbangun  pada  prinsipnya  adalah  memapankan kegiatannya 

atau bahkan meningkatkan kegiatannya, sehingga muncul prinsip intensifikasi kegiatan. 

Namun dengan keterbatasan-keterbatasan ruang, mungkin sesekali kawasan terbangun 

tersebut telah "jenuh" untuk investasi DPA yang bersangkutan. Oleh karena itu ada gejala 

pendorong untuk investasi DPA ini pindah ke luar kawasan terbangun, dan diharapkan 

masuk ke kawasan-kawasan pengembangan baru. Sementara untuk investasi DPA di 

kawasan pengembangan baru relatif akan mengikuti sejauh mana investasi SOC telah 

diletakkan di kawasan baru tersebut. Untuk kegiatan-kegiatan investasi yang sangat khusus 

mungkin saja investasi  DPA  mendahului  investasi  SOC.  Lazimnya  kegiatan  ini  sangat  

tinggi  tingkat komersialnya. 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bandung tentunya sangat dipengaruhi oleh 

dinamika perekonomian provinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang 

telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun 

faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan 

perekonomian di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2021.   

Pembangunan perekonomian  tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai 

wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan 

(sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil 

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan 

harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam 

suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang 

perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan 

regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat 

prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan 

di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral 

adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah sehingga hal tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terutama dalam hal penyebaran 
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investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam 

perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. 

Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan. 

Adapun beberapa isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan 

kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021), adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan jumlah kepemilikan lahan oleh petani, hal ini dapat ditempuh 

melalui:  

- Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, dan  

- Penerapan Teknologi Pertanian 

2.  Pencegahan penurunan kualitas lahan-lahan produktif, melalui : 

- Peningkatan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis; 

- Peningkatan pola pengawasan keamanan pangan dan pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) dalam penyediaan pangan secara mandiri; 

- Peningkatan pola pengawasan atas alih fungsi lahan produktif menjadi lahan 

non produktif.  

3. Perlunya peningkatan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pertanian 

terkait ketahanan pangan, hal ini dapat direalisasikan dengan: 

- Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan beserta 

kelembagaannya dalam penanganan akses menuju daerah rawan pangan dan 

transien pada berbagai tingkatan wilayah; dan  

- Meningkatkan akurasi dan konektivitas data/informasi  serta pemantauan 

infrastruktur pertanian terkait ketahanan pangan; 

- Meningkatkan jumlah irigasi serta memperbaiki debit dan kualitas air yang 

terhindar dari pencemaran pabrik    

4. Pendekatan penentuan kebijakan demi mendukung keberlanjutan sektor 

pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan melalui : 
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- Peningkatan kualitas regulasi ketahanan pangan sebagai landasan hukum 

pencapaian rencana aksi dan evaluasi penguatan ketahanan pangan yang 

aplikatif. 

- Pemberian pola insentif dalam rangka pengembangan  agribisnis yang 

memperkuat ketahanan pangan; 

- Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan jenjang  kewenangan guna menjamin 

kemudahan aksesibilitas kebutuhan pangan;  

- Optimalisasi lahan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi 

bernilai ekonomis dan layak konsumsi;  

- Optimalisasi keberlanjutan sinergitas penyebarluasan informasi serta 

kontribusi kinerja cepat tanggap rawan pangan dengan prinsip tepat sasaran, 

tepat waktu dan tepat jumlah; dan  

- Fasilitasi kompilasi, pengolahan dan analisis data dalam perumusan regulasi, 

agar dapat bersifat pro-aktif dalam ber-sinergis dengan penyelenggaraan 

penyuluhan guna menyikapi dinamika ketahanan pangan terkini 

5. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang mencakup: 

- Menurunkan jumlah penduduk yang belum mempunyai akses pangan memadai 

(sekitar 59.2% dari masyarakat kabupaten Bandung) yang disebabkan oleh 

angka kemiskinan yang masih tinggi (tahun 2015 mencapai hingga 21.6%). 

- Perbaikan jalur penghubung dan status gizi balita 

6. Terbukanya perdagangan bebas dan pertambahan jumlah penduduk yang 

harus diantisipasi dengan beberapa cara diantaranya: 

- Peningkatan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi 

pertanian 

- Diverisifikasi pangan dengan penggunaan teknologi dan mencari alternatif 

makanan lain untuk menurunkan ketergantungan pada pangan tertentu 
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(ketergantungan pada beras tercermin dari konsumsi beras yang mencapai 

90.56 kg/kapita/tahun). 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

4.1. Visi dan Misi 

Dinas Pangan dan Perikanan sesuai dengan fungsinya yaitu  perumusan kebijakan, 

pelayanan umum, pembinaan dan menyelenggarakan pembangunan ketahanan pangan 

dan perikanan  yang dilaksanakan dan  diarahkan untuk mengoptimalkan segenap 

potensi yang ada. Proses pembangunan tersebut tidak terlepas dari visi dan misi yang 

sudah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, adapun visi dan misinya. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat 

Daerah merupakan satuan unit  kerja yang melaksanakan tujuan dan sasaran 

pemerintahan daerah sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah.  

Visi yang ditetapkan merupakan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan 

oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih: 

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya 

Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan 

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan”. 

Adapun misi-misi yang dibuat sebagai turunan dari visi yang ada ialah sebagai berikut: 

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan 

2. Misi Kedua: Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Misi Ketiga : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang 

wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan 

4. Misi Keempat : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

5. Misi Kelima : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan 

kompetitif 

6. Misi Keenam : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup 

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan Kemandirian Desa 

8. Misi Kedelapan : Meningkatkan reformasi birokrasi 

9. Misi Kesembilan : Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah 



 

131 
 

Dimana Misi yang sejalan dan harus didukung oleh Dinas Pangan dan Perikanan sesuai 

dengan kewenangan dan TUPOKSI-nya ialah misi nomor 5 yaitu “Menciptakan 

Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”. 

Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan 

Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.  

Meningkatnya daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi 

kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan penjabaran dari 

misi tersebut, khusus untuk sektor pangan dan perikanan, pengembangannya lebih 

diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan perikanan serta penguasaan 

petani dan pembudidaya ikan terhadap teknologi pertanian dan perikanan guna 

menunjang ketahanan pangan.  

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen 

perencanaan daerah untuk mewujudkan tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

mendatang. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi juga mengarahkan pelayanan SKPD 

dalam bentuk rencana program/kegiatan disertai dengan pengelolaan alokasi sumber 

daya, strategi & kebijakan, pendanaan indikatif, kelompok sasaran dan indikator kinerja. 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dalam  mewujudkan visi  melalui pelaksanaan  misi  yang  telah  ditetapkan  tersebut  di  

atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai.  

Tujuan: Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya 

optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah 

Sasaran  

Sejalan dengan Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten 

Bandung Tahun 2016-2021, terdapat sasaran pembangunan yang berkaitan dengan 

Tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan, yaitu :  Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan 

dan meningkatnya daya saing komoditas perikanan. 
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Sebagaimana Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yang tercantum 

dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran Dinas Pangan 

dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran Tahun ke- 
Kondisi 

Akhir 
1 2 3 4 5 

Meningkatkan 
daya saing 
perekonomian 
Kabupaten 
Bandung 
sebagai upaya 
optimalisasi 
kontribusi 
sektor ekonomi 
terhadap 
pembangunan 
daerah 

Tercapainya 
Kondisi 
Ketahanan 
Pangan 

 Persentase 
ketersediaan 
pangan utama 
(Skor PPH) 

81,3 83,6  86,0 88,3 90,6 92,7 92,7 

Produksi Ikan 
Konsumsi 
(ton) 

12.970 13.218,02 13.746,74 14.296,61 14.868,47 15.463,21 15.463,21 

Meningkatnya 
daya saing 
komoditas 
pertanian dan 
perikanan 

Produksi 
Olahan ikan 
(ton) 

15.368 16.291 17.268 18.304 19.402 20.566 20.566 

 

4.3. Strategi dan Kebijakan 

Beberapa faktor baik internal/eksternal harus diidentifikasi untuk menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan 

analisis SWOT, salah satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats). Analisis SWOT memberikan informasi yang harus diperhatikan 

sebagai syarat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan/sasaran.  

Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai beberapa straregi dan kebijakan yang dapat 

dikembangkan berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 

Strategi I Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan sebagai upaya 
meningkatkan ketahanan pangan 

Kebijakan I Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan 

 

Strategi II Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian, 
peternakan dan perikanan 

Kebijakan II Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra 
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pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan 

 

Strategi III Meningkatkan taraf kesejahteraan petani 

Kebijakan III Peningkatan pendapatan petani dan pembudidaya ikan 

 

Analisis SWOT akan dibagi berdasarkan stretegi yang menjadi acuan dengan 

mempetimbangkan kondisi indikator yang telah ada sehingga terdapat 2 (dua) analisis 

SWOT. Berikut ini detail dari hasil analisis SWOT berdasarkan FGD (Focus Group 

Discussion) dan beberapa dokumen laporan yang berhasil dikumpulkan: 

 
STRATEGI  I - Mengembangkan kawasan pertanian dan perikanan unggulan 
sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan 

 

Strengths (Kekuatan) 

 Adanya  Undang-undang,  Permen, 
Pergub  dalam rangka pencapaian 
ketahanan pangan di tingkat daerah 

 Tersedia peta mengenai kerawanan 
pangan  

 Terbentuknya tim teknis SKPG  
(Sistem Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi) 

 Terdapat wilayah pengembangan 
berdasarkan komoditi unggulan 

 Terdapat beragam komoditi unggulan 
pada sektor budidaya maupun pada 
pasca panen 

 Dukungan dana/anggaran yang 
bersumber dari APBN/D 
 

Weaknesses(Kelemahan) 

 Belum adanya Perda ketahanan 
pangan 

 Distribusi bahan pangan 
terutama antar-daerah yang 
belum optimal  

 Lemahnya koordinasi antar-
lembaga terkait birokrasi 

 Rendahnya kesadaran pelaku 
usaha untuk menjaga mutu 
produk 

 Belum optimalnya fasilitasi 
promosi dan pemasaran 
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Opportunities (Kesempatan) 

 Permintaan produk pangan semakin 
meningkat 

 Mulai adanya kesadaran masyarakat 
akan kebutuhan produk pangan yang 
sehat serta halal 

 Timbulnya konsep “urban farming” 
dengan menanam/berkebun  di 
pekarangan rumah 

Threats (Ancaman) 

 Fluktuasi harga pasar produk 
pangan 

 Peredaran produk pangan yang 
tercemar oleh bahan berbahaya 
dan tidak halal 

 Tingginya laju pertumbuhan 
penduduk  

 Adanya produk pangan impor 
yang kompetitif 

 Konsumsi penduduk Kabupaten 
Bandung masih didominasi beras 

 Masih rendahnya pengetahuan 
masyarakat terhadap 
diversifikasi pangan 

 

Strategi Pertama berupa pengembangan kawasan pertanian dan perikanan sebagai 

upaya meningkatkan ketahanan pangan memiliki kekuatan, antara lain: pertama, adanya 

beberapa jaminan hukum seperti peraturan menteri dan peraturan gubernur yang 

mengatur terkait pencapaian ketahanan pangan di tingkat daerah. Kedua, tersedianya 

peta mengenai kerawanan pangan. Ketiga, terbentuknya tim teknis SKPG (Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi). Kempat, Terdapat beragam komoditi unggulan pada 

sektor budidaya maupun pada pasca panen. Kelima, Dukungan dana/anggaran yang 

bersumber dari APBN/D. 

Akan tetapi, pada strategi ini juga terdapat beberapa kelemahan internal, di antaranya 

meliputi : belum adanya Perda (Peraturan Daerah) mengenai ketahanan pangan, 

distribusi bahan pangan tertutama antar daerah belum optimal, dan lemahnya 

koordinasi anta lembaga terkait birokrasi, Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk 

menjaga mutu produk, dan Belum optimalnya fasilitasi promosi dan pemasaran. 

Meski demikian, strategi ini memiliki kesempatan yang dapat dimanfaatkan, yaitu : 

permintaan produk pangan semakin meningkat, mulai adanya kesadaran masyarakat 

akan kebutuhan produk pangan yang sehat serta halal, dan timbulnya konsep urban 

farming dengan menanam/berkebun di pekarangan rumah. 

Tentu kesempatan itu disertai dengan datangnya ancaman yang perlu diwaspadai dari 

sisi eksternal. Pada strategi ini, ancaman yang timbul di antaranya : fluktuasi harga pasar 

produk pangan, peredaran produk pangan yang tercemar oleh bahan berbahaya dan 
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tidak halal, tingginya laju pertumbuhan penduduk, adanya produk pangan impor yang 

kompetitif, konsumsi penduduk Kabupaten Bandung masih didominasi beras, serta 

masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap diversifikasi pangan. 

 

 

STRATEGI II & III - Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk- produk 
pertanian, peternakan dan perikanan & Meningkatkan taraf kesejahteraan 
petani dan pembudidaya ikan 

 

 

Strengths (Kekuatan) 

 Penyesuain SOTK baru dalam 
merespons kebutuhan ketahanan 
pangan 

 Sarana prasarana beserta fasilitas 
dalam menunjang tujuan 

 Terdapat beragam komoditi 
unggulan pada sektor budidaya 
maupun pada pasca panen 

 Terdapat wilayah pengembangan 
berdasarkan komoditi unggulan 
 

Weaknesses(Kelemahan) 

 Sistem  alih teknologi masih 
lemah dan kurang tepat sasaran 

 Kebijakan makro yang masih 
belum berpihak kepada para 
petani 

 Terbatasnya adopsi teknologi 
yang menunjang peningkatan 
kualitas produksi usaha 

 Lambat dalam mengantisipasi 
penyaluran bantuan pangan 
untuk daerah yang terkena 
bencana 

 Rendahnya manajemen usaha 
kelompok perikanan 

 Proses usaha budidaya umumnya 
masih bersifat tradisional  

 Rendahnya pengetahuan petani 
untuk pola & waktu tanam 

 Belum adanya regulasi pada sub 
sektor produksi 
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Opportunities (Kesempatan) 

 Penetapan regulasi secara nasional 
dalam upaya mereduksi tingkat alih 
fungsi lahan 

 Pasar produk pangan semakin 
meningkat 

 Tingginya pertumbuhan industri ritel 
modern 

 Maraknya usaha kuliner dalam skala 
kecil dan menengah 

 Belum tersedianya sentra pemasaran 
produk pertanian skala besar 

 Berkembangnya media sarana 
promosi produk unggulan 

 Dibangunnya Infrastruktur jalan 
memudahkan akses transportasi  

 Dukungan dana/anggaran yang 
bersumber dari APBN/D 

Threats (Ancaman) 

 Belum meratanya penggunaan 
bibit unggul yang berkualitas 

 Perubahan iklim 
 Adanya daerah rawan bencana 
 Alih fungsi lahan semakin besar 
 Polusi/pencemaran yang 

semakin tinggi 
 Terbatasnya jenis pengembangan 

usaha dan belum menggali 
potensi yang dimiliki oleh 
kelompok 

 Tumbuhnya pembangunan 
regional menyebabkan sulitnya 
tenaga kerja dan daya saing 
investasi  

 Tingginya inflasi dan fluktuasi 
harga komponen usaha budidaya 

 

Strategi kedua & ketiga, memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk 

pertanian, peternakan dan perikanan & meningkatkan taraf kesejahteraan petani 

memiliki kekuatan dari sisi internal, meliputi : Penyesuain SOTK baru dalam merespons 

kebutuhan ketahanan pangan, Sarana prasarana beserta fasilitas dalam menunjang 

tujuan, terdapat beragam komoditi unggulan pada sektor budidaya maupun pada pasca 

panen, terdapat wilayah pengembangan berdasarkan komoditi unggulan, dan dukungan 

dana/anggaran yang bersumber dari APBN/D 

Namun, pada strategi kedua dan ketiga terdapat delapan kelemahan yang menjadi 

perhatian, di antaranya : Sistem  alih teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran, 

kebijakan makro yang masih belum berpihak kepada para petani, terbatasnya adopsi 

teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha, lambatnya 

mengantisipasi penyaluran bantuan pangan untuk daerah yang terkena bencana, 

rendahnya manajemen usaha kelompok perikanan, proses usaha budidaya umumnya 

masih bersifat tradisional, belum adanya regulasi pada sub sektor produksi. 

Kendati demikian, strategi kedua & ketiga memiliki beberapa kesempatan yang dapat 

dioptimalkan. Pertama, penetapan regulasi secara nasional dalam upaya mereduksi 

tingkat alih fungsi lahan. Kedua, pasar produk pangan semakin meningkat. Ketiga, 
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tingginya pertumbuhan industri ritel modern. Keempat, maraknya usaha kuliner dalam 

skala kecil dan menengah. Kelima, belum tersedianya sentra pemasaran produk 

pertanian skala besar. Keenam, berkembangnya media sarana promosi produk unggulan. 

Dan Ketujuh, dibangunnya Infrastruktur jalan memudahkan akses transportasi. 

Namun, kesempatan tersebut juga diiringi oleh ancaman dari faktor eksternal. 

Setidaknya terdapat 8 ancaman yang timbul pada strategi kedua & ketiga, yaitu : belum 

meratanya penggunaan bibit unggul yang berkualitas, perubahan iklim, adanya daerah 

rawan bencana, Alih fungsi lahan semakin besar, polusi/pencemaran yang semakin 

tinggi, terbatasnya jenis pengembangan usaha dan belum menggali potensi yang dimiliki 

oleh kelompok, tumbuhnya pembangunan regional menyebabkan sulitnya tenaga kerja 

dan daya saing investasi, dan tingginya inflasi dan fluktuasi harga komponen usaha 

budidaya.  

4.4. Indikator Kinerja Umum (IKU) 

IKU (Indikator Kinerja Umum) bertujuan untuk mengukur serta meningkatkan kinerja 

dari suatu instansi pemerintah, sehingga penetapan IKU menjadi sesuatu hal yang 

penting untuk dilakukan. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi, agar mendapatkan informasi kinerja, peningkatan akuntabilitas 

kerja dan serta memperoleh perbaikan kinerja. Green (1992) memberikan pengertian 

mengenai Indikator Kinerja adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau 

rnernberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat 

digunakan untuk mengukur perubahan 

Selanjutnya, untuk menetapkan IKU pada suatu instansi/lembaga, terdapat beberapa 

langkah yang dapat ditempuh : Pertama, klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, 

pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Kedua, 

menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan. Ketiga, 

melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal 

indikator kinerja. Dan terakhir, memilih Indikator Kinerja Utama. 

4.4.1. IKU berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah merupakan target indikator daerah yang 

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Bab IX). Penetapan 



138 
 

indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir 

periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome 

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri 

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD, 

khususnya yang berkenaan dengan tupoksi Dinas Pangan dan Perikanan, dapat dicapai 

Indikator kinerja daerah tersebut dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh 

dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat 

capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah yang 

terdapat dalam RPJMD terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan 

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Sehubungan dengan hal 

tersebut,  dari ketiga aspek tersebut, yang berkaitan dengan Dinas Pangan dan Perikanan 

menunjang pada aspek Pelayanan Umum. Secara Umum Indikator tersebt disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.XX  Indikator Kinerja Utama Di Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan 

berdasarkan Peraturan Bupati 

NO 
Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/Indikator Kinerja 
Pembangunan Daerah 

Realisasi 
2015 

Proyeksi 

2016 2017 2018 2019 2020 

B ASPEK PELAYANAN UMUM       

II.1.   Fokus Layanan Urusan Wajib       

II.1.10. Ketahanan Pangan       

 Persentase ketersediaan pangan utama 

(Skor PPH Ketersediaan) 

81,30 83,6 86,0 88,30 90,60 92,70 

 Jumlah komoditas pertanian yang 

memiliki daya saing berskala nasional 

4 5 6 7 8 9 

 

4.4.2.  IKU Dinas Pangan dan Perikanan  

Apabila indikator kinerja utama Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang 

didasarkan pada Perbup terdapat dua sasaran strategis, maka pada indikator kinerja 

utama yang didasarkan pada standar pelayanan minimum hanya didapati satu sasaran 
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strategis. Sasaran itu adalah meningkatkan ketahanan pangan dan Meningkatkan 

kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Pada sasaran strategis terdapat tujuh indikator kinerja utama yang menjadi acuan. 

Indikator pertama adalah ketersediaan energi dan protein per kapita. Indikator tersebut 

menjadikan laporan analisis dan penyusunan ketersediaan pangan sebagai sumber 

datanya dengan Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian sebagai penanggung 

jawabnya. Indikator berikutnya adalah penguatan cadangan pangan yang sumber 

datanya diperoleh dari laporan bidang ketahanan pangan. Kemudian, Dinas Pangan dan 

Perikanan dan Dinas Pertanian bertindak sebagai penanggung jawab pada indikator 

kinerja utama tersebut. Lalu, indikator ketiga adalah ketersediaan informasi pasokan, 

harga dan akses pangan di daerah. Laporan Disperindag yang diolah oleh Dinas Pangan 

dan Perikanan (Enumelator) dijadikan sebagai sumber data pada indikator ini dengan 

penanggung jawab diemban oleh Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi indikator kinerja utama 

selanjutnya. Sumber data dari indikator ini diperoleh dari laporan Disperindag yang 

diolah oleh Dinas Pangan dan Perikanan. Posisi penanggung jawab pada indikator ini 

diisi oleh Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Distan. 

Indikator kelima adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sumber datanya 

diperoleh dari laporan analisis dan penyusunan ketersediaan pangan. Sebagai 

penanggung jawab pada indikator ini, hanya diisi oleh Dinas Pangan dan Perikanan. 

Berikutnya, indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan 

penanggung jawab meliputi Dinas Pangan dan Perikanan, Dinkes, dan BPOM. Sumber 

data indikator ini diperoleh dari laporan dinkes, BPOM, Dinas Pangan dan Perikanan, dan 

Distan dalam HBKN. Untuk indikator yang terakhir, yaitu Penanganan Daerah Rawan 

Pangan, sumber datanya diperoleh dari Laporan desa mandiri pangan dan SKPG dari 

Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas terkait. Bertindak sebagai penanggung jawab 

pada indikator kinerja utama ini meliputi Dinas Pangan dan Perikanan, Distan, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinkes.  

IKU Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana hasil reviu internal dan pendampingan 

KemenPAN dan RB dalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Perangkat Daerah, 

adalah sebagai berikut:   
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Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pangan dan Perikanan Sebelum dan Setelah Reviu 

 

 

Sebelum Reviu Setelah Reviu 
Kondisi 

awal 

Target 
Kondisi 

Akhir Tujuan Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatkan 
daya saing 
perekonomian 
Kabupaten 
Bandung 
sebagai upaya 
optimalisasi 
kontribusi 
sektor 
ekonomi 
terhadap 
pembangunan 
daerah 

Tercapainya 
kondisi 
ketahanan 
pangan 

Persentase 
jumlah 
ketersediaan 
Pangan 
Utama (skor 
PPH) (%) 

Meningkat
nya kondisi 
ketahanan 
pangan  

Meningkatny
a kuantitas 
produksi dan 
konsumsi 
pangan 

 

Ketersediaan 
energi per kapita 

2.149 2.233 2.261 2.288 2.316 2.344 2.344 

Ketersediaan 
protein  per kapita 

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

Persentase 
jumlah 
konsumsi 
Pangan 
Utama (skor 
PPH) (%) 

Konsumsi energy 
Perkapta 

2.083 2.000 2.025 2.050 2.100 2.150 2.150 

Terlaksanany
a cadangan 
pangan 
pemerintah 
daerah (ton) 

Konsumsi Protein 
Perkapita 

57 49 51 53 55 57 57 

Berkembangny
a usaha 
agrobisnis 
berbasis 
ekonomi lokal 
dan mampu 
berdaya saing 

Persentase 
Peningkatan 
Produksi Ikan 
Konsumsi (%) 

Produksi ikan 
konsumsi (ton) 

13.485,82 13.747 14.159 14.584 15.021 15.472 15.472 

  Meningkat
nya 
Kapasitas 
dan 
Kapabilitas 
Internal 
DISPAKAN 

Meningkatny
a tata kelola 
pemerintaha
n Dinas 
Pangan dan 
Perikanan  

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

62 67 70 73 76 79 79 

  Persentase asset 
dalam kondisi baik 

80 80 80 83 85 85 85 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – Dinas Pangan dan Perikanan 

No Bidang Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

Target Rencana Strategi  Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab -2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

  

 MISI 5: 
“MENCIPTAKAN 
PEMBANGUNAN 
EKONOMI YANG 
MEMILIKI 
KEUNGGULAN 
KOMPETITIF” 

Meningkatkan 
daya saing 
perekonomian 
Kabupaten 
Bandung 
sebagai upaya 
optimalisasi 
kontribusi 
sektor 
ekonomi 
terhadap 
pembangunan 
daerah 

Tercapainya 
Kondisi 
Ketahanan 
Pangan di 
Kabupaten 
Bandung 

Persentase 
Skor PPH 
ketersediaan 
pangan, Skor 
PPH 
Konsumsi 
Pangan, dan 
cadangan 
pangan 
pemerintah 
(Ton) 

Meningkatkan 
persentase 
ketersediaan pangan, 
konsumsi pangan dan 
cadangan pangan 
untuk mendukung 
terwujudnya 
ketahanan pangan 

Peningkatan 
produktivitas 
kawasan 
pertanian dan 
perikanan 

Program peningkatan 
ketahanan pangan 
Pertanian/Perkebunan Persentase 

Ketersediaan Pangan 
Utama (Skor PPH) 

81,3 83,6 

17,737,730,000 

86,0 

19,460,762,000 

88,3 

21,406,838,200 

90,6 

23,547,522,020 

92,7 

25,902,274,222 

BKP3 

Persentase Jumlah 
Konsumsi Pangan 
Utama (Skor PPH) 

69,9 73.6 74,4 75,2 76,8 77,9 BKP3 

jumlah sample pangan 
segar dan olahan 
pangan 

8 10 15 25 40 55 BKP3 

 in
k

o
n

sisten
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No Bidang Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

Target Rencana Strategi  Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab -2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

Terlaksananya 
Cadangan Pangan 
Pemerintah (Ton) 

76 87 100 100 100 100 
BKP3 dan 

Distanbunhut 

Meningkatnya 
kemampuan 
petani, pelaku 
usaha dan 
stakeholders 
sehingga  
memiliki daya 
saing tinggi  
dan mampu 
mencukupi 
kebutuhannya 

Jumlah 
Gapoktan 
yang terbina 
melalui 
pembinaan 
bimbingan 
teknis dan 
penyuluhan 

Penguatan 
kelembagaan petani 
melalui Bimbingan 
teknis dan penyuluhan 
terhadap Gapoktan 
dan Poktan 

Peningkatan 
jumlah dan 
kapasitas 
Gapoktan di 
Kabupaten 
Bandung 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Jumlah Gapoktan Yang 
Terbina 

220 222 

1,536,719,000 

255 

1,845,000,000 

262 

2,029,500,000 

275 

2,232,450,000 

288 

2,455,695,000 

BKP3 
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No Bidang Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

Target Rencana Strategi  Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab -2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

    

Jumlah Petani yang 
Terbina  

1952 2778 3028 3338 3612 3904   

Jumlah 
kelompok 
tani yang 
terbina 
melalui 
penyuluhan 
penerapan 
teknologi 
pertanian/ 
perkebunan 

Peningkatan 
jumlah 
Kelompok 
Tani yang 
terbina 
melalui 
penyuluhan 
penerapan 
teknologi 
pertanian/ 
perkebunan Program peningkatan 

penerapan teknologi 
pertanian/perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani 
yang terbina melalui 
penyuluhan 
penerapan teknologi 
pertanian/perkebunan 

720 740 

1,885,479,000 

763 

5,005,000,000 

778 

5,299,794,500 

785 

5,611,952,396 

870 

5,942,496,392 

BKP3 
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No Bidang Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

Target Rencana Strategi  Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab -2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

Meningktnya 
kapasitas 
penyuluh  

Peningkatan 
jumlah 
pemberdayaan 
penyuluh 
melalui 
bimbingan 
teknis  

Program 
pemberdayaan 
penyuluh pertanian/ 
perkebunan lapangan 

Jumlah Pemberdayaan 
Penyuluh (PNS, THL, 
Penyuluh Swadaya) 

263 263 

1,104,640,000 

274 

1,186,000,000 

300 

1,165,463,000 

313 

1,171,250,371 

331 

1,191,499,018 

BKP3 

Jumlah 
peningkatan 
kapasitas 
kelompok 
peternakan 

Peningkatan 
Jumlah 
Kelompok 
Peternakan 
yang Terbina 

Program peningkatan 
penerapan teknologi 
peternakan 

Jumlah kelompok 
peternakan yang 
terbina melalui 
penyuluhan 
penerapan teknologi 
peternakan 

308 318 369,520,000 329 2,510,000,000 341 2,657,839,000 354 2,814,385,717 368 2,980,153,036 BKP3 
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No Bidang Tujuan Sasaran Indikator Strategi Kebijakan 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

Target Rencana Strategi  Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab -2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

Terciptanya 
Kondisi 
kemandirian 
pangan di 
Kabupaten 
Bandung 

Jumlah 
peningkatan 
kompetensi 
kelompok 
tani 

Penguatan 
Kelembagaan petani 
melalui penyuluhan 
untuk meningkatkan 
daya saing petani 
dalam hal produksi 
pertanian/perkebunan 

Peningkatan 
jumlah 
kelompok tani 
yang dibina 

Program peningkatan 
produksi 
pertanian/perkebunan 

Jumlah Kelompok Tani 
(Poktan) yang terbina 
melalui penyuluhan 

780 740 300,000,000 763 345,000,000 778 396,750,000 785 456,262,500 870 524,701,875 BKP3 
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BAB V  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 

INDIKATIF 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 41 menyebutkan bahwa Program 

adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Pada ayat 2 disebutkan tentang definisi dari 

kegiatan, yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

Berikut adalah Program dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung untuk 

sepanjang tahun 2016-2021, sebagai beriut: 

5.1. Perumusan Program dan Kegiatan  

Dalam Penyusunan program dan kegiatan renstra SKPD Tahun 2016-2021 terdapat 

kekhasan, terutama kaitannya dengan perubahan Perangkat Daerah pada Tahun ke-2 

Renstra. Dalam penyajiannya program dan kegiatan terbagi ke dalam 2 periode, yaitu 

Tahun pertama (2016) dan periode tahun ke-2 sampai 5 (2017-2020).  

5.1.1. Program dan Kegiatan Tahun Pertama 

Pada tahun pertama Renstra (2016) program kegiatan dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) serta Dinas Peternakan 

dan Perikanan. 

A. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan: 

1) Penyediaan jasa surat menyurat 
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2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 

3) Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

4) Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan 

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

6) Penyediaan alat tulis kantor 

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

8) Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

10) Penyediaan peralatan rumah tangga 

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

12) Penyediaan makanan dan minuman 

13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

14) Penyediaan tenaga kerja pendukung administrasi teknis dan perkantoran 

15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 

16) Peringatan Hari-hari Bersejarah 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan: 

1) Pengadaan mebeleur 

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

Kegiatan: 

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran 

3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

4. Program Ketahanan Pangan 

Kegiatan: 

1) Kajian Rantai dan Posokan Pangan 

2) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 

3) Koordinasi Kebijakan Perberasan 

4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centere) 
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5) Pembangunan Lumbung Pangan Kelurahan 

6) Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien 

7) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Kegiatan: 

1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 

2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 

3) Peningkatan kemampuan lembaga petani 

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

Kegiatan: 

1) Penanganan Daerah Rawan Pangan 

2) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 

3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 

4) Pengembangan desa mandiri pangan 

5) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 

6) Pengajuan Bantuan Lumbung Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan 

(BANGUB) 

7) Pengajuan Bantuan Lumbung Desa Ciburial No. 98  Kecamatan Cimenyan 

Kab. Bandung (BANGUB) 

7. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 

1) Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenani Dampak 

Perusakan Hutan 

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) 

Kegiatan: 

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna 

2) Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 

3) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok 

tanam 

9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

1) Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 

Kegiatan: 
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1) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 

2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 

(Swadaya) 

3) BOP Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan (Bantuan Gubernur) 

11. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 

1) Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan 

tepat guna 

12. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 

1) Kegiatan Kajian sistim penyuluhan perikanan 

 

B. Dinas Peternakan dan Perukanan (Urusan Kelautan dan Perikanan)  

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Kegiatan: 

1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul 

2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 

3) Pembinaan dan pengembangan perikanan 

4) Pengendalian kesehatan dan lingkungan perikanan 

5) Pengembangan UPTD Pembenihan Ikan ( DAK ) 

6) Pengembangan Pembenihan Rakyat ( DAK ) 

7) Pengembangan Budidaya Ikan Hias ( DAK ) 

2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 

1) Kegiatan Pengembangan Pengolahan pemasaran dan pelayanan usaha 

5.1.2. Program dan Kegiatan Tahun ke-2 s/d Tahun ke-5 

Perencanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini adalah sebagai 

berikut 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, di dalamnya mengakomodir 17 

kegiatan untuk memfasilitasi pengadministrasian aparatur perkantoran. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, di dalamnya mengakomodir 

6 kegiatan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perkantoran. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,  di dalamnya mengakomodir 2 kegiatan 

untuk memfasilitasi pakaian aparatur perkantoran. 
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4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan,  di dalamnya mengakomodir 4 kegiatan untuk memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas. 

5. Progam Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

Program ini dimaksudkan  untuk menjaga dan memantau ketersediaan pangan 

utama dan perilaku dari konsumsi pangan utama serta menjaga stok cadangan 

pemerintah agar tidak terjadi kekosongan pangan di masyarakat. Program ini 

dilakukan melalui kegiatan pokok, sebagai berikut: 

1) Penanganan Daerah Rawan Pangan, guna memfasilitasi peramalan dan kegiatan 

pemantauan/pengamatan situasi pangan dan gizi serta pembuatan peta 

kerawanan pangan sebagai bahan informasi untuk sinergitas kebijakan 

pembangunan ketahanan pangan. 

2) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan, yang memfasilitasi 

penyediaan dokumen data base potensi produksi pangan di kabupaten 

bandung. 

3) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan,  yang memfasilitasi 

tersusunnya pola konsumsi pangan dan suplai pangan di kabupaten bandung. 

4) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah, yang memfasilitasi 

tersusunnya Laporan Ketahanan Pangan Daerah selama satu Tahun. 

5) Kajian Rantai dan Posokan Pangan, yang memfasilitasi tersusunnya Kajian 

Rantai Pasokan Pangan di Kabupaten Bandung. 

6) Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan, yang memfasilitasi 

Pembinaan dan fasilitasi permodalan Kawasan Rumah pangan Lestari untuk 

pengembangan pangan. 

7) Pemantauan dan anallisis akses pangan masyarakat, yang memfasilitasi 

pemantauan serta analisis akses pangan masyarakat. 

8) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok, yang memfasilitasi analisis 

harga pangan pokok di kabupaten bandung. 

9) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, yang memfasilitasi pemenuhan 

cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan Daerah Rawan 

Pangan. 
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10) Pengembangan desa mandiri pangan, yang memfasilitasi pengembangan desa 

mandiri pangan. 

11) Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pangan, yang memfasililtasi diversifikasi 

pangan bagi masyarakat serta pengembangan pangan lokal non beras non 

terigu. 

12) Pembangunan Lumbung Pangan Desa, yang memfasilitasi pembangunan 

lumbung pangan masyarakat. 

13) Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien, yang memfasilitasi 

pemenuhan distribusi pangan bagi masyarakat. 

14) Pengembangan Sistem Informasi Pasar, yang memfasilitasi penyediaan sistem 

informasi harga pangan. 

15) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, yang memfasilitasi 

pelaksanaan Peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 

dalam menangani keamanan pangan sesuai standar dan ketentuan. 

16) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan, yang memfasilitasi subsidi raskin 

selama 12 bulan bagi RTS. 

17) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, yang memfasilitasi memasyarakatkan 

Kawasan Rumah Pangan Lestari di Masyarakat. 

18) Dewan Ketahanan Pangan, yang memfasilitasi Koordinasi Dewan Ketahanan 

Pangan di Kabupaten Bandung. 

19) Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, yang memfasilitasi informasi 

Keamanan Pangan Bagi Masyarakat  dan Koordinasi penanganan Keamanan 

Pangan. 

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

Program ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan kapasitas pelaku 

usaha budidaya ikan di masyarakat guna menunjang pencapaian produksi ikan di 

Kabupaten Bandung. Pelaksanaan program ini diakomodasi melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul, yang memfasilitasi produksi benih unggul 

dan pelayanan UPTD Pembenihan Ikan. 
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2) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, yang memfasilitasi 

peningkatan produksi benih ikan di masyarakat. 

3) Pembinaan dan pengembangan perikanan, yang memfasilitasi peningkatan 

produksi pembesaran ikan di masyarakat. 

4) Pengendalian kesehatan dan lingkungan perikanan, yang memfasilitasi 

pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan, pelestarian ikan di perairan umum 

dan CKIB. 

5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan,  yang memfasilitasi peningkatan 

sarana dan prasarana budidaya ikan di masyarakat. 

6) Fasilitasi data base Perikanan, yang memfasilitasi tersedianya data dan 

informasi perikanan budidaya 

 

7. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 

Program ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan kapasitas pelaku 

usaha utama perikanan serta pelayanan usaha budidaya ikan di masyarakat guna 

meningkatkan daya saing produk perikanan di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan 

program ini diakomodasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengembangan Pengolahan Pemasaran Perikanan, yang memfasilitasi 

peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk 

perikanan. 

2) Promosi Produk Perikanan, yang memfasilitasi promosi produk perikanan dan 

sosialisasi konsumsi ikan. 

3) Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan, yang memfasilitasi sosialisasi dan 

pembinaan perizinan usaha perikanan. 

 

5.2.  Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Fungsional Hasil Reviu Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Bandung, dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Meningkatkan 
kondisi ketahanan 
pangan  

Meningkatnya 
kuantitas produksi 
dan konsumsi 
pangan 

 

Ketersediaan energi dan 
protein per kapita 

Konsumsi energi dan 
protein per kapita 

Produksi ikan konsumsi 
(ton) 

 

5.3.  Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa 

Barat adalah sebagai berikut : 

1.  Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin; 

2.  Untuk kestabilan harga bahan pokok; 

3.  Para ibu-ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK; 

4.  Pengrajin/pengolahan pangan lokal; 

5.  Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat; 

6.  Kelompok pembenih/UPR Kelompok budidaya ikan, dan kelompok pengolah 

hasil perikanan. 

5.4.  Pendanaan Indikatif 

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021 yang dibiayai oleh APBD 

Kabupaten Bandung, merupakan program prioritas Kabupaten Bandung (nomor 9), 

dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

65/Permenten/OT.140/12/2010). 

Rincian pendanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Bandung berdasarkan 

RPJMD adalah sebagai berikut: 
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Tabel 23.  Indikasi Program Dan Pendanaan 

Kode 
Rekening 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

(2014) 

Target RPJMD Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
2016 2017 2018 2019 2020 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

2.01.15 
Program peningkatan 
kesejahteraan petani 

(BKP3) 

Nilai Tukar Petani 
(NTP) 

 104,04 1.811.500.000  2.115.000.000  2.239.573.500  2.371.484.379  2.511.164.809 
BKP3 dan 

DIstanbunhut 

2.01.16 
Program peningkatan 

ketahanan pangan 

Jumlah lumbung 
pangan masyarakat 

(unit) 
73 unit 70 % 5.550.097.600  6.544.894.605  6.930.388.897  7.338.588.803  7.770.831.684 

BKP3 dan 
Distanbunhut 

2.01.18 

Program peningkatan 
penerapan teknologi 

pertanian/ 
perkebunan 

Jumlah UPJA 
pemanfaatan teknologi 

dalam 
pertanian/perkebunan 

(unit) 

 25 4.625.000.000         
BKP3 dan 

Distanbunhut 

2.01.18 
Program peningkatan 
penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

Meningkatnya SDM 
penyuluh pertanian 
pada penerapan 
teknologi (%) 

 

  4.625.000.000  5.005.000.000  5.299.794.500  5.611.952.396  5.942.496.392 BKP3 

2.01.17 

Program peningkatan 
pemasarana hasil 

produksi 
pertanian/perkebunan 

 

Jumlah unit-unit pasca 
panen dan pengolahan 

hasil pertanian/ 
perkebunan 

  1.400.000.000  1.522.500.000  1.612.175.250  1.707.132.372  1.807.682.469 BKP3 

2.01.19 
Program peningkatan 

produksi 
pertanian/perkebunan 

Produktivitas Padi 
(kuintal/Ha) 

64,14 65,16 2.722.969.400 66,20 4.935.745.829 67,25 5.226.461.258 68,32 5.534.299.826 69,41 5.860.270.086 
BKP3 dan 

Distanbunhut 
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Kode 
Rekening 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator 

Data 
Capaian 

Pada Awal 
Tahun 

Perencanaan 

(2014) 

Target RPJMD Kab.Bandung Tahun: 

SKPD 
Penanggung 

Jawab 
2016 2017 2018 2019 2020 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 

2.01.20 

Program 
pemberdayaan 

penyuluh 
pertanian/perkebunan 

lapangan 

Cakupan bina 
kelompok tani 

1680 Unit 
Kelompok 

(Tahun 
2013) 

1.730 
Unit 

Kelompok 
 

1.782 
Unit 

Kelompok 
 

1.836 
Unit 

Kelompok 
 

1.891 
Unit 

Kelompok 
 

1.948 
Unit 

Kelompok 
 BKP3 

2.01.20 

Program 
pemberdayaan 

penyuluh pertanian/ 
perkebunan lapangan 

Jumlah penyuluh dan 
sarana penyuluhan 

379 Orang 
107 

Orang 
601.000.000 

402 
Orang 

670.000.000 
414 

Orang 
709.463.000 

427 
Orang 

751.250.371 
439 

Orang 
795.499.018 BKP3 

2.01.22 
Program peningkatan 

produksi hasil 
peternakan 

Jumlah penyuluhan 
pengelolaan bibit 

ternak yang 
didistribusikan kepada 

masyarakat 
Meningkatnya 

kapasitas pelaku 
usaha pembudidaya 

ternak yang 
mendorong 

peningkatan produksi 
hasil peternakan 

100 % 100 % 4.029.800.000 100 % 3.770.000.000 100 % 3.992.053.000 100 % 4.227.184.922 100 % 4.476.166.114 BKP3 

2.01.24 
Program peningkatan 
penerapan teknologi 

peternakan 

Jumlah pelaku 
pemanfaatan teknologi 

peternakan (Org) 
88 Orang 

82 

93 Orang 
1.048.500.000 98 Orang 2.510.000.000 

103 
Orang 

2.657.839.000 
108 

Orang 
2.814.385.717 

113 
Orang 

2.980.153.036 

Dinas 
Peternakan 

dan 
Perikanan 
dan BKP3 
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BAB VI   

INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN DAN 
PERIKANAN PADA INDIKATOR KINERJA RPJMD 

 

Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung tercermin pada Indikator 

Kinerja Daerah di RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. Terdapat hanya 

tiga indikator yang relevan untuk indikator kinerja, yaitu Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan. 
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Tabel 24.  Indikator Kinerja Daerah di RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020 

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
REALISASI PROYEKSI   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

          Ketahanan Pangan                   

Ketersediaan Pangan Utama                   

Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton) 79,10 84,30 89,6 92,12 96,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

Regulasi Ketahanan Pangan                   

Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda : v v v v v v v v v 

Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada : v v v v v v v v v 

          II.2.1.3 Konsumsi daging, telur dan susu                   

Konsumsi Daging (kg/kapita/th) 14,85 16,55 18,21 21,55 24,58 28,05 32,01 36,52 41,67 

Konsumsi Telur (kg/kapita/th) 4,23 4,89 5,54 6,60 7,66 8,90 10,34 12,01 13,95 

Konsumsi Susu (kg/kapita/th) 9,1 9,14 9,19 9,58 9,80 10,03 10,27 10,51 10,76 

          II.2.5.  Perikanan                   

II.2.5.1 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan                   

Target Produksi Ikan (ton) 10.049 10.752 11.505 11,50 12,31 13,17 14,09 15,08 16,14 

Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 24,14 25,8 27,6 29,50 31,55 33,73 36,07 38,57 41,25 



158 
 

Sasaran 

Sejalan dengan Sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, terdapat sasaran pembangunan yang 

menjadi arah pembangunan Dinas Pangan dan Perikanan, yaitu :  meningkatnya 

kuantitas produksi dan konsumsi pangan serta Tata Kelola Pemerintahan Dinas 

Pangan dan Perikanan. 

Secara umum indikator sasaran utama yang hendak dicapai oleh Dinas Pangan dan 

Perikanan selama kurun waktu Tahun 2016-2021 hasil reviu internal adalah sebagai 

berikut: 
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TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

 
KONDISI 

AWAL 
(2016) 

 
TARGET 

 
 

 
 

KONDISI 
AKHIR 

2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatnya 
Kapasitas dan 
Kapabilitas 
Internal 
DISPAKAN 

Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan Dinas Pangan 
dan Perikanan  

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

62 67 70 73 76 79 79 

Persentase asset dalam 
kondisi baik 

80 80 80 83 85 85 85 

Meningkatnya 
kondisi ketahanan 
pangan 

Meningkatnya kuantitas 
produksi dan konsumsi 
pangan 
 

Ketersediaan energi per 
kapita 

2.149 2.233 2.261 2.288 2.316 2.344 2.344 

Ketersediaan protein 
per kapita 

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

Konsumsi energi per 
kapita 

2.083 2.000 2.025 2.050 2.100 2.150 2.150 

Konsumsi protein per 
kapita 

57 49 51 53 55 57 57 

Produksi ikan konsumsi 
(ton) 

13.485,82 13.747 14.159 14.584 15.021 15.472 15.472 
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