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pangan pokok strategis. Berdasarkan prognosa 

pangan nasional, hingga Desember 2021 dapat 

dipastikan dalam kondisi yang aman dan cukup.  

Memang ada kenaikan permintaan dan dinamika 

harga beberapa komoditas di lapangan, namun 

pemerintah terus berupaya agar kita semua 

dapat melalui momentum ini dengan aman dan 

terkendali.  

 

Kenaikan harga dua komoditas yaitu minyak 

goreng dan cabai kita upayakan dengan 

menggencarkan gelaran pangan murah di 

seluruh Pasar Mitra Tani. Tentunya dengan 

harapan stabilitas pasokan dan harga dua 

komoditas tersebut serta komoditas pangan 

lainnya tetap terjaga.  

 

Gelaran pangan murah yang dilaksanakan Pasar 

Mitra Tani di seluruh Indonesia menjadi upaya 

yang sangat konstruktif dalam kerangka 

mengamankan paoskan pangan dan 

menstabilkan harga. Kami terus berkoordinasi 

dengan seluruh dinas pangan di provinsi dan 

kabupaten/kota untuk terkait hal ini.  

 

Selain itu, kita juga terus mendorong 

pemanfaatan lahan sekecil apapun sebagai 

sumber pangan. Seperti di pekarangan pangan 

baik di perkotaan maupun perdesaan.  

Model urban farming menjadi contoh yang baik 

bagi masyarkaat di perkotaan untuk mendorong 

seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

pangannya secara mandiri di tengah tantangan 

pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. 

 

Selamat Tahun baru 2022  

 

Dr. Sarwo Edhy, S.P, M.M.  

 

Menjelang momentum Natal 

dan Tahun Baru 2022, BKP 

Kementan terus melakukan 

pemantauan terhadap 

pasokan stabilitas pasokan 

dan harga pangan 

khususnya 12 komoditas 

SAMBUTAN  
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Stok Beras Aman Menghadapi Natal dan 

Tahun Baru 2022 

Kementerian Pertanian memastikan stok 

beras menghadapi Natal dan Tahun Baru 

2022, sampai masuk musim panen 2022 

dalam kondisi yang aman. 

"Produksi beras nasional kita tahun ini 

mengalami peningkatan dari tahun lalu, 

jadi kita tidak perlu khawatir kekurangan 

stok," ujar Kepala Pusat Distribusi dan 

Akses Pangan, Risfaheri saat dimintai 

keterangan di Jakarta, Kamis 

(23/12/2021). 

 Berdasarkan data KSA BPS produksi 

beras tahun 2021 ini mencapai 31,68 juta 

ton meningkat 0,35 juta ton dari produksi 

beras tahun 2020 sebesar 31,33 juta ton, 

dengan surplus pada tahun berjalan 

sampai dengan Desember mencapai 1,65 

juta ton. 

Bila ditambahkan dengan stok awal tahun 

2021 (carry over tahun 2020) yang 

mencapai 7,32 ton sesuai perhitungan 

Badan Ketahanan Pangan, maka total 

surplus beras tahun ini yang berasal dari 

surplus tahun berjalan dan carry over tahun 

2020 dapat memenuhi kebutuhan beras 

minimal tiga bulan ke depan karena 

kebutuhan beras hanya sekitar 2,5 juta ton 

per bulan. 

BPS memprediksi produksi-konsumsi pada 

bulan Januari 2022 masih negatif, 

sedangkan produksi-konsumsi bulan 

Februari 2022 sudah surplus. Perkiraan 

produksi beras dalam negeri pada bulan Jan-

Feb 2022 sekitar 3,4 juta ton. 

"Artinya surplus kita pada tahun sebelumnya 

sangat lebih dari cukup untuk menutup 

kekurangan produksi pada bulan Januari 

2022,” ungkap Risfaheri. 

 Berdasarkan data Monitoring Stok 

(Simonstok) Badan Ketahanan Pangan 

hingga Minggu kedua Desember 2021, stok 

beras diperkirakan mencapai 7,5 juta ton 

dengan rincian stok di Bulog 1,1 juta ton, 

rumah tangga 4 juta ton, penggilingan 1,3 
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dapat melaksanakan natal dan tahun baru 

dengan tenang dan aman," ungkapnya. 

juta ton, pedagang 723 ribu ton, PIBC 32 ribu ton, horeka 

323 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 

12 ribu ton. 

Terkait dinamika harga beras, harga rata-rata beras di 

tingkat penggilingan dan eceran diprediksikan masih 

stabil hingga bulan Desember 2021, dengan tren 

kenaikan 0,01 hingga 0,03%. Tren sedikit kenaikan pada 

akhir tahun sampai masuk musim panen memang biasa 

terjadi. Stabilnya harga beras tidak terlepas dari 

pengaruh kondisi stok beras nasional yang cukup dan 

aman. 

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok dan 

ketersediaan beras menjelang perayaan natal dan tahun 

baru ini," tegasnya. 

Sementara itu pedagang beras di PIBC, Nellys 

mengatakan bahwa pasokan beras di PIBC aman. Dia 

menyebut stok beras di PIBC hari ini (23/12/2021) 

sebesar  33 ribu ton, di atas kondisi stok normal 30 ribu 

ton. 

"Pasokan beras ke PIBC saat ini aman, memang ada 

kenaikan permintaan untuk memenuhi pasokan Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan PPKM dari 

Kemensos yang dilaksanakan bulan Desember ini," 

ujarnya. 

Hal yang sama diungkapkan Agus Suplama ketua 

asosiasi LUPM jabar, bahwa terjadi peningkatan 

permintaan beras dari BPNT dan Horeka pada bulan 

Desember 2021. 

Terhadap kenaikan permintaan ini, Plt. Kepala Badan 

Ketahanan Pangan, Sarwo Edhy yang dihubungi terpisah 

mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan 

agar kenaikan permintaan tersebut tidak berdampak  

pada terjadinya lonjakan harga yang drastis. 

"Seperti arahan Pak Menteri Syahrul Yasin Limpo, kita 

terus berupaya melakukan pemantauan agar masyarakat 



 

 

 

  

Pemerintah terus berupaya mendorong 

langkah stabilisasi harga dan pasokan, 

guna menurunkan harga beberapa bahan 

pangan yang mengalami tren kenaikan 

menjelang akhir tahun, terutama untuk 

komoditas minyak goreng, telur ayam ras 

dan cabai rawit merah. Pekan ini, secara 

nasional harga bahan pangan di tingkat 

konsumen mengalami kenaikan, tercatat 

harga minyak goreng kemasan rata-rata 

sebesar Rp 20.350,- per kg, telur ayam ras 

Rp 29.500,- per kg, dan cabai rawit merah 

Rp 96.400,- per kg. 

Sebagai langkah nyata dalam 

meringankan beban masyarakat terhadap 

pemenuhan kebutuhan sembako, 

khususnya dalam perayaan Natal 2021 dan 

Tahun Baru 2022, Pasar Mitra Tani/Toko 

Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) 

Kementerian Pertanian melakukan aksi 

gelar pangan murah untuk membantu 

masyarakat. 

PMT/TTIC ikut andil dalam kegiatan 

Operasi Pasar yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian di Pasar Cileungsi, 

Kabupaten Bogor pada Rabu 

(29/12/2021). Operasi Pasar khususnya 

minyak goreng, telur ayam ras, dan 

cabai merupakan langkah komprehensif 

dan holistik guna mengurai dan 

mengatasi berbagai persoalan di atas, 

baik melalui kebijakan maupun langkah 

taktis di lapangan dalam bentuk operasi 

pasar. Selain komoditas tersebut, 

PMT/TTIC juga menyediakan produk 

lain seperti beras, bawang merah, 

bawang putih, daging sapi, daging 

ayam, dan gula pasir. 

“Pemerintah terus berupaya 
menstabilkan pasokan dan harga, serta 

membantu masyarakat memenuhi 

kebutuhan sembako melalui operasi 

pasar terutama menjelang Tahun Baru 

Pasar Mitra Tani Kementan Gelar Pangan 

Murah Minyak Goreng dan Cabai 
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menyasar konsumen rumah tangga 

atau masyarakat luas tentunya,” jelas 
Risfaheri, Kepala Pusat Distribusi dan 

Akses Pangan, BKP Kementan. 

Kegiatan ini mendapat antusiasme 

yang tinggi dari masyarakat. Terbukti 

hanya dalam waktu 2 jam, sebanyak 3 

ribu liter minyak goreng habis terjual. 

Harapannya, kegiatan ini dapat 

berlanjut dan menjadi pilihan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan 

komoditas pangan dengan harga yang 

lebih terjangkau, khususnya saat terjadi 

kelangkaan pasokan atau tingginya 

harga pangan. 

Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo menyebutkan bahwa 

kenaikan harga sejumlah komoditas 

merupakan dinamika yang biasa terjadi  

pada momentum Natal dan Tahun Baru 

di penghujung 2021. Meski begitu 

Mentan SYL memastikan bahwa stok 

komoditas pangan pokok strategis 

dalam kondisi aman dan cukup. 

2022. Harapan kami, operasi pasar ini 

dapat membantu masyarakat untuk 

membeli sembako dengan harga 

khusus yang lebih murah,” tutur 
Menko Perekonomian, Airlangga 

Hartarto saat meninjau mobil 

PMT/TTIC. 

Khusus dalam operasi pasar tersebut, 

harga minyak goreng yang ditawarkan 

14 ribu rupiah per liter, cabai rawit 

merah 74 ribu per kilo, dan telur 

26.500 per kilo. Beras medium hanya 

8.800 per kilo, bawang merah 20 ribu 

per kg, bawang putih 20 ribu per kg, 

daging sapi 90 ribu per kg, daging 

ayam 30 ribu per kg, dan gula pasir 12 

ribu per kg. Antusias warga sangat 

besar, terbukti tak butuh waktu lama, 

sejak operasi pasar dibuka jam 1 

siang, seluruh komoditas tersebut 

ludes terjual. 

Sukses di kegiatan OP Pasar 

Cileungsi, kembali pada hari Kamis 

(30/12) PMT/TTIC dengan 

mengandeng PT. Sinar Mas 

melakukan kegiatan serupa yang 

dilaksanakan  di PMT/TTIC Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan 

gelar pangan murah khususnya 

minyak goreng, sebagai bagian dari 

program pemerintah dan produsen 

minyak goreng untuk stabilisasi 

pasokan dan harga. Dalam kegiatan 

tersebut, disediakan 3 ribu liter minyak 

goreng kemasan 1 liter dengan harga 

14 ribu rupiah per liter. 

“Kegiatan ini selain menjamin 

ketersediaan minyak goreng bagi 

masyarakat, juga realisasi dari 

program pemerintah untuk stabilisasi 

pasokan dan harga minyak goreng. 

Harapan kami kegiatan ini mampu 



 

 

Kementerian Pertanian terus mendorong 
tumbuhnya Lumbung Pangan 
Masyarakat (LPM)  sebagai penyangga 
pangan dan ekonomi masyarakat 
terutama di perdesaan. Koordinator 
kelompok cadangan Pangan, Badan 
Ketahanan Pangan (BKP) Kementan 
Nita Yulianis mengatakan, peran 
pemerintah daerah sangat penting dalam 
mendukung pengelolaan LPM, 

“Keberadaan LPM harus difungsikan 
sebagai terminal pangan  di tingkat 
masyarakat dalam rangka memenuhi 
penyediaan pangan strategis, nah peran 
pemda sangat penting artinya dalam 
kerangka tersebut,” ujar Nita dalam acara 
peresmian LPM Tani Maju Banyumas, 
Jawa Tengah, Senin (20/12/2021). 

Salah satu jenis beras yang diproduksi 
LPM Tani Maju yang terletak di Desa 
Karangduren Kec. Sokaraja, Kab 
Banyumas ini adalah beras Inpari IR 
NutriZinc. Beras varietas ini merupakan 
benih padi unggul yang memiliki banyak 

kandungan nutrisi tinggi yang bisa menekan 
gizi buruk atau stunting.   

Ketua gapoktan Tani Maju, Slamet 
mengungkapkan, produktivitas Inpari 
Nutrizinc yang diperolehnya dari BPTP 
setempat mencapai 6,5 ton per hektar, 
dengan menggunakan pupuk organik yang 
didapat dari BUMDes. 

“Beras nutrizinc ini kami salurkan kepada 
keluarga anggota kelompok yang memiliki 
balita stunting,” ujar Slamet.   

Untuk memperluas jangkauan dari LPM ini, 
Nita mengatakan di samping fungsi 
utamanya sebagai Cadangan Pangan 
Masyarakat, LPM dapat dieskalasi 
fungsinya sebagai Badan Usaha Milik 
Petani (BUMP), Unit Usaha BUMDes, Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ), dan 
memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG). 

Upaya eskalasi ini selaras dengan 
kebijakan Menteri Pertanian (Mentan), 
Syahrul Yasin Limpo dalam menjamin 

Kementan Dorong Eskalasi LPM di Banyumas 
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ketersediaan pangan terutama di tengah pandemi yang 
masih berlangsung, dan agar setiap daerah terus menjaga 
dan memperkuat ketahanan pangannya. 

Karena itu, Nita juga mengusulkan agar penyaluran beras 
hasil gapoktan Tani Maju juga dapat disalurkan untuk zakat 
dan sebagai beras untuk pegawai (ASN). 

Menanggapi hal tersebut Bupati Banyumas, Achmad Husein 
yang hadir langsung meresmikan LPM Tani Maju tersebut 
menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Banyumas untuk segera menindaklanjuti 
hal tersebut, sebagai bentuk komitmen pemda dalam 
mendorong pengembangan LPM. 

“Saya sangat menyambut baik hal ini, dan saya harapkan 
gapoktan menjaga kualitas beras yang dihasilkan sehingga 
pengelolaan lumbung pangan ini dapat terus berkembang,” 
ujar Achmad.   

Dia juga mengapresiasi pelaksanaan pembangunan lumbung 
Gapoktan Tani Maju telah terintegrasi dengan kegiatan 
pertanian lainnya seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), 
Rumah Alsintan, Peternakan Sapi dan Perikanan yang 
melibatkan peran aktif semua lini masyarakat mulai dari 
petani, KWT, penyuluh, Karang Taruna, camat dan kepala 
desa. 

“Ke depannya, lokasi Desa Karangduren akan menjadi wisata 
edukasi pertanian yang terpadu, yang pada akhirnya akan 
berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa,” 
jelasnya 
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Pasar Mitra Tani Kementan Bagikan Paket 

Sembako 

Dalam acara ini, paket sembako terdiri dari 
Beras Sehat TTI 5 kg, Daging Ayam Ras 1 
ekor, Gula Pasir 2 kg, MInyak Goreng 1 
pouch, dan Bawang Putih 1 kg, senilai Rp 
150.000.  

Adapun yang menerima Paket antara lain 
55 orang yang berdomisili sekitar PMT,  25 
orang pengemudi ojek online dari Gojek 
Dan Grab, tenaga THl PMT dan lainnya.  

Paket sembako dihimpun dari  Partisipasi 
BRI paket, Bank Mandiri, PT. Gram dan 
PT. Indoguna (Vendor Daging).  

Salah seorang ojek online dari Grab,  
Andriandyah mengatakan 
kegembiraannya dengan bantuan Paket 
sembako.  

"Saya sangat senang sudah dibantu 
Kementan dengan Paket sembako ini. Ini 
sangat berarti dalam kondisi sekarang ini," 
ujar Andriansyah. 

Menutup akhir tahun 2021, Pasar Mitra 
Tani (PMT) Kementerian Pertanian, Senin 
(27-12-2021) membagikan 380 Paket 
sembako.  

"Sebagai rasa syukur kami dan para Mitra 
dalam penyediaan bahan pangan murah 
berkualitas melalui penjualan di PMT, hari 
ini kami berbagi Paket sembako untuk 
membantu masyarakat memenuhi 
kebutuhan pangan," ujar Pelaksana Tugas 
BKP Sarwo Edhy.  

"Jika dilihat Perjalanan Selamat tahun 
2021, kondisi ketahanan pangan relatif 
aman. Hal ini karena terjaganya stok dan 
harga pangan," tambah Sarwo Edhy.  

Sarwo Edhy juga berharap memasuki 
tahun 2022 yang tinggal berapa hari lagi, 
kondisi ketahanan pangan tetap aman dan 
stabil.  

"Dari prognosa Dan data-data yang kami 
miliki, berapa komoditi pangan cukup dan 
harganya stabil," 
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Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 

mendorong tumbuhnya pertanian perkotaan 

yang mengoptimalkan teknologi dengan 

memanfaatkan keterbatasan lahan yang ada. 

"Kita menggerakkan pertanian kota. Di lorong, 

di kantor, di gang harus bertani. Kiri kanan kita 

apa lahan yang ada harus manfaatkan untuk 

memproduksi tanaman," ujar Mentan SYL 

saat meresmikan Urban Farming Milenial di 

Makassar, Kamis (30/12/2021). 

Ditambahkannya, Urban Farming Milenial ini 

juga sangat penting sebagai sarana edukasi 

bagi para milenial untuk terjun ke dunia 

pertanian, 

"Apa yang kita resmikan hari ini, manfaat 

edukasinya tinggi, pembelajarannya kuat, 

antara lain besok cuaca tidak menentu, 

climate change. Kita mengadaptasi 

perkembangan dimana pertanian bisa tumbuh 

di mana saja" ujarnya. 

Mentan SYL berharap Urban farming milenial 

ini terus dikembangkan sehingga skalanya 

menjadi lebih massif, 

"Tahun 2022 ke depan, saya harapkan 

pertanian perkotaan ini ada di setiap 

kecamatan," tegasnya.  

Dalam laporannya, Plt Kepala Badan 

Ketahanan Pangan, Sarwo Edhy 

mengungkapkan bahwa urban farming 

milenial ini menjadi sarana edukasi bagi 

generasi muda dan merupakan salah satu 

upaya mendorong milenial untuk bertani 

dalam rangka mendukung percepatan 

pembangunan dan pengembangan 

pertanian,  

"Saat ini Urban Farming Milenial ini sudah 

menjadi lokasi kuliah lapangan dan tempat 

penelitian oleh beberapa perguruan tinggi 

di Makassar. Ini tentu menjadi indikasi 

positifi bagaimana milenial dan generasi 

muda terus didorong untuk mencintai 

dunia pertanian dalam upaya 

meningkatkan ketahanan pangan 

nasional," ujarnya. 

Akbar pengelola urban farming milenial 

mengatakan selain sebagai sarana 



 

 

  

edukasi pertanian bagi generasi muda, 

pihaknya juga telah menerima berbagai 

pemesanan sayuran hasil pertanian  

“Permintaan pasar khususnya sayuran 

di Makassar ini cukup tinggi. 

Alhamdulillah sekarang sudah ada 

beberapa resto dan hotel yang standby 

ambil kita punya produksi,” ujarnya.  

Urban Farming Milenial Makassar yang 

terletak di Jalan Hertasning Makassar 

ini memiliki screenhouse dengan luas 

160 m². Dengan jumlah lubang tanam 

mencapai 6 ribu lubang, menggunakan 

teknologi Nutrient Film Technique 

(NFT). Proses pemupukan juga sudah 

menggunakan automatic controlling 

light intensity, serta penggunaan alat 

untuk monitoring suhu dan kelembaban 

sesuai kebutuhan tanaman. 
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Tangkapan Lensa  

Wakil Ketua Komisi IV 

DPR RI Budi Satrio 

Djiwandono bersama Plt 

Kepala BKP Sarwo Edhy 

panen bersama di lokasi 

P2L  

Meninjau kebun 

hidroponik milik 

kelompok P2L 

Dasawisma RT 28 

Sepinggan Raya  

Plt. Kepala BKP Sarwo 

Edhy bersama anggota 

Komisi IV DPR RI 

Suhardi Duka di rumah 

pembibitan P2L di 

Kaltim 

Kunker Komisi IV DPR RI di lokasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kel Sepinggan Raya, Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Sabtu (18/12/2021) 


