CASCADING DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019
VISI

Merangin MANTAP Unggul Bidang
Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023

MISI

Mengembangkan Sumber Daya Manusia
yang berdaya saing

TUJUAN

Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS

SASARAN

1.1.2

Tersedianya data Neraca Bahan
Makanan (NBM)
Jumlah Neraca Bahan Makanan
(NBM) yang disusun
Meningkatnya kemampuan pengurus
kelembagaan pangan masyarakat
Frekuensi pembinaan kelembagaan
pangan masyarakat
Tersedianya data kondisi ketahanan
pangan daerah

1.1.3

IK1 :

Frekuensi pertemuan koordinasi
Dewan Ketahanan Pangan

Meningkatnya stok cadangan pangan daerah

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Tersedianya stok cadangan pangan
pemerintah
Jumlah Penambahan Cadangan Beras
Pemerintah Daerah
Meningkatnya kemampuan kader desa
mandiri pangan
Jumlah desa mandiri pangan yang
dikembangkan
Tersedianya dokumen database rentan
rawan pangan (FSVA)
Jumlah dokumen data base desa rawan
pangan yang disusun
Tertanganinya daerah rawan pangan
Frekuensi Penanganan daerah rawan
pangan
Tersedianya data analisis sistem
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

1.2.5

Peningkatan kualitas konsumsi pangan

Angka Ketersediaan Energi
(Kkal/Kapita/hari)

Prosentase Cadangan Pangan
Daerah

Tersedianya informasi ketersediaan kelompok
bahan pangan

1.1.1

Peningkatan Ketersediaan Pangan (food
availability)

Meningkatnya cadangan pangan daerah

IK1 :

Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)

Jumlah dokumen analisis sistem
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) yang
disusun

IK2 :

Meningkatnya konsumsi pangan non
beras

Meningkatnya akses pangan masyarakat

IK2 :

Nilai Coefisien Variasi (CV)

Tersedianya informasi akses dan pengendalian
harga bahan pangan

1.3.1

IK3 :

Meningkatnya penganekaragaman pangan lokal

Terbinanya kelompok pengembangan
usaha pangan masyarakat

1.3.2

1.3.3

Konsumsi Beras
(Kg/Kapita/Tahun)

Termanfaatkannya pekarangan untuk
pengembangan pangan

Bertambahnya jenis hasil olahan
pangan lokal yang dikembangkan
1.4.1

Jumlah kelompok PUPM yang dibina
Terpantaunya akses pangan
masyarakat oleh satgas pangan
Frekuensi pemantauan akses pangan
masyarakat oleh satgas pangan
kabupaten
Terpantaunya keluar masuk bahan
pangan
Frekuensi pemantauan keluar masuk
bahan pangan

Angka Konsumsi Energi
(Kkal/kapita/hari)

1.5.1
Jumlah jenis hasil Olahan Pangan
Lokal yang dikembangkan

Terbinanya kelompok
pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan

Meningkatnya kualitas pangan yang
aman

IK4 :

Tersedianya pangan yang aman

1.6.1

Jumlah Kelompok Pemanfaatan
Pekarangan Yang Dibina

Bertambahnya jumlah kader pangan
1.4.2
Jumlah penambahan kader pangan
Tersebarluasnya produk olahan
pangan lokal/unggulan
1.4.3

Tersebarluasnya produk olahan
pangan lokal/unggulan

Prosentase sampel pangan
yang aman

1.6.2

Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang pangan yang
aman
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi penanganan
keamanan pangan
Tersedianya pangan untuk
masyarakat yang bebas dari
residu pestisida
jumlah sampel yang diuji residu
pestisida produk pangan segar
asal tumbuhan

