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KATA PENGANTAR
Analisis Hasil Kajian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan di Kawasan Heart of Borneo
merupakan hasil analisis dari kegiatan survei ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang
dilakukan di 20 Desa di 4 provinsi yang bersinggungan dengan Kawasan HoB. Analisis ini bertujuan
untuk mendeskripsikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan masyarakat lokal di sekitar dan di
dalam Kawasan Heart of Borneo yang menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya hutan dan
ekosistem lainnya. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk memunculkan data dan informasi yang
konsisten yang diperlukan untuk bahan pengembangan program dan advokasi.
Laporan ini merupakan laporan yang dikerjakan dalam kolaborasi antara WWF Indonesia
wilayah Kalimantan Tengah, dengan Fakultas Pertanian melalui PILAR (Palangka Raya Institute for
Landuse and Agricultural Research). Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang
kondisi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di kawasan HoB sehingga rekomendasi yang
dirumuskan di dalam laporan ini dapat menjadi bahan bagi langkap peningkatan dan pemantapan
ketahanan pangan di kawasan HoB di masa yang akan datang.

Tim Penulis,
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kalimantan (Borneo) merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang menjadi tempat hutan
tropika terbesar yang masih tersisa. Borneo memiliki kira-kira 6% dari keanekaragaman hayati dunia;
sedikitnya ada 13 spesies primate, 350 spesies burung dan 15.000 spsies tanaman yang hidup di
Borneo.
Dari 18 juta jiwa yang mendiami Borneo, masyarakat pribumi yang mempunyai hubungan
dekat dengan lingkungan adalah masyarakat Dayak. Kebanyakan dari masyakarat ini masih melakukan
perladangan berpindah untuk menanam padi. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam dari
hutan, lahan dan sungai memegang peranan penting bagi indentitas dan nilai masyarakat Dayak
(Sellato, 1994).

© HoB Library
Gambar 1. Kawasan Heart of Borneo yang melintasi tiga negara: Indonesia, Malaysia dan Brunai Darusalam

Heart of Borneo (HoB) adalah suatu kawasan di tengah-tengah pulau Borneo (Kalimantan)
yang melingkupi lebih dari 22 juta hektar hutan hujan tropika di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia
dan Brunai Darusalam. HoB mencakupi kurang lebih 30 % luas pulau Borneo dan merupakan kawasan
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hutan hujan tropis lintas negara yang terbesar di Asia Tenggara. HoB merupakan salah satu harta
karun terkaya di muka bumi, yang didiami oleh setidaknya satu juta jiwa, terutama suku Dayak; yang
hidup di dalam kawasan HoB serta menggantungkan hidupnya dari hutan untuk bahan pangan, mata
pencaharian pendapatan, air dan budaya.
Ancaman terbesar terhadap HoB adalah deforestasi yang disebabkan terutama oleh konversi
lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pembukaan hutan untuk lahan untuk pertanian/perkebunan
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Lebih lanjut, meningkatnya
dominansi perkebunan besar dan pemilik modal menyebabkan hilangnya lahan masyakarat local yang
mengelola lahan secara tradisional sebagai tulang punggung ketahanan pangan masyarakat local di
kawasan HoB. Pertambangan yang dikelola secara tradisional di kawasan hutan juga menjadi
penyebab degradasi hutan. Kedua ancaman tersebut mengurangi nilai-nilai jasa ekosistem dan sosial
di kawasan HoB, dimana hubungan antara masyarakat dan hutan merupakan inti dari ketahanan
pangan, mata pencaharian, pendapatan dan identitas budaya masyarakat lokal.

Eksploitasi

sumberdaya alam telah diperparah oleh kondisi sosial dari ketidaktahanan tenurial, kerapuhan, konflik
dan distribusi tidak adil manfaat dan peluang.
Dari sudut pandang hubungan antara ekosistem. Keanekeragaman hayati dan mata
pencaharian; debat tentang ketahanan pangan menjadi sangat relevan dalam hal ini. Lebih jauh,
dengan adanya perubahan iklim dan tekanan/ancaman yang ada, maka risiko kerapuhan pangan dan
menurunnya kedaulatan pangan di masyarakat lokal kawasan HoB menjadi nyata.

Hilangnya

keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai hilangnya system pangan dan system
budaya/spiritual, yang merupakan bagian integral matapencaharian beberapa masyarakat. Hal lain
juga menyebabkan hilangnya pengetahuan dan praktek tradisional yang berhubungan dengan
agroforestry dan system pertanian tradisional.
Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana semua orang, pada setiap waktu, memiliki
akses secara fisik dan ekonomi secara cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan
preferensi pangan untuk hidup yang aktif dan sehat (FAO, 2016). Berdasarkan definisi ini, ketahanan
pangan dapat dipandang dari tiga dimensi: ketersediaan pangan, akses pangan, penggunaan dan
stabilitas serta kualitas pangan. Sustainable Development Goal (SDG) No.2 (mengakhiri kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan) juga
menekankan pada dimensi yang sama dengan ketahanan pangan.
WWF Indonesia sebagai organisasi konservasi yang berkarya dalam perlindungan
keanekaragaman hayati, tertarik untuk mengkaji dinamika antara pangan, varietas local dan
keragaman sumberdaya alam. WWF Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas
2

Palangka Raya telah melakukan kerjasama untuk memetakan status ketahanan pangan dan peranan
keanekaragaman hayati pada masyakarat di dalam kawasan HoB. Asumsi kegiatan tersebut adalah
bahwa kondisi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, serta jaminan akses ke sumberdaya;
menjadikan masyarakat local menikmati ketahanan pangan yang cukup, aman dan berkualitas, serta
sesuai dengan budaya setempat.
Banyak tumbuhan yang dapat dimakan berasal dari hutan dan ekosistem lainnya. Tanaman
tersebut telah didomestikasi oleh leluhur dan petani local sejak dahulu. Dengan pengalaman dan
praktek oleh masyarakat local dalam waktu yang cukup panjang, sering terbentuk varietas dan
keragaman tanaman pangan.
Keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan ciri yang menonjol dari system pertanian
tradisional, hal ini sering disebut sebagai agrobiodiversitas. Agrobiodiversitas (berdasarkan definisi
FAO) adalah bagian keanekaragaman hayati yang mencakup semua varietas dan keragaman tanaman,
kewan dan mikroorganisme yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk pangan
dan pertanian. Agrobiodiversas sebagai keragaman di dalam tanaman tertentu (seperti berbagai
varietas padi) atau antar tanaman (seperti penyisipan tanaman lain ke pertanaman padi) dapat
dianggap sebagai salah satu strategi penting ketahanan pangan (mengurangi risiko). Di dalam
agrobiodiversitas, komponen gender menjadi hal penting juga, karena perempuan biasanya terlibat
di dalam menanam spesies asli ke dalam tanaman sisipan.
Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan
masyarakat lokal di sekitar dan di dalam Kawasan Heart of Borneo yang menggantungkan hidupnya
kepada sumberdaya hutan dan ekosistem lainnya.

Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk

memunculkan data dan informasi yang konsisten yang diperlukan untuk bahan pengembangan
program dan advokasi.
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METODOLOGI
Analis kajian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di kawasan Heart of Borneo (HoB) ini
merupakan kompilasi dari hasil survei ketahanan pangan di empat provinsi pada bulan September
2015 – Pebruari 2016. Ada 20 desa yang dipilih dari 14 Kecamatan, 9 kabupaten dan 4 provinsi di
Kawasan HoB. Kriteria pemilihan desa yang disurvei adalah
a) Desa di kawasan HoB yang masyarakatnya diasumsikan masih sangat tergantung dari
sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
b) Desa di kawasan HoB yang mewakili tipologi masyarakat Kalimantan (on farm dan off farm).
Tabel 1 Nama desa di kawasan Heart of Borneo (HoB) yang menjadi lokasi survei ketahanan pangan

Provinsi
Kalimantan Barat

Kabupaten
Kapuas Hulu

Katingan

Kecamatan
Batang Lupar
Batang Lupar
Kalis
Nanga Pinoh
Manukung
Marikit

Gunung Mas

Miri Manasa

Barito Utara

Gunung Purei

Kutai Barat

Malinau

Nyuatan
Long Iram
Laham
Long Pahangai
Kayan Hilir

Nunukan

Krayan Induk

Melawi
Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Mahakam Ulu
Kalimantan Utara

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Desa
Labian
Labian Iraang
Nanga Raun
Kebebu
Balaban Ella
Kuluk Leleng
Keruing
Harowu
Hatung
Muara Mea
Payang
Lakan Bilem
Kelian LUar
Long Gelawang
Liu Mulang
Sempayang
Data Dian
Long Metun
Binuang/Ba’Liku
Wa’ Yagung

Suvei dilakukan dengan menggunakan pendekatan ‘action survey.’ Protokol yang digunakan
dirancang oleh Tim Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya. Data dikumpulkan oleh lembaga
konsultan dengan menggunakan kuesioner, transek, focused group discussions and in-depth
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interviews dengan berbagai kelompok (perempuan, laki-laki, tetua desa, pemuda). Secara umum
protokol digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:
a) Ketersediaan pangan (sumber pangan) rumahtangga
b) Konsumsi pangan rumahtangga
c) Ketahanan pangan di tingkat rumahtangga (termasuk strategi untuk menghadapi rawan
pangan).

Gambar 2. Peta situasi desa-desa sampel survei ketahanan panga di kawasan Heart of Borneo (HoB)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data terkait dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di 20 desa
Kawasan HoB menunjukkan bahwa desa-desa sampel merupakan desa-desa kecil hingga sedang
dengan jumlah KK antara 25 - 600 KK. Desa-desa sampel umumnya didominasi oleh suku-suku Dayak
yang menggantungkan sumber penghidupannya dari pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan
dari hutan dan ekosistem sekitarnya.
Masyarakat di desa sampel menerapkan cara pertanian tradisional dengan sistem pertanian
berbasis padi (rice-based farming system). Intensitas tanam sistem pertanian ini dicirikan oleh
ketergantungan kepada distribusi curah hujan, panjangnya musim tanam dan ketersediaan air irigasi
(Dixon et al., 2001). Sumber mata pencaharian utama adalah tanaman padi, dengan tanaman
tambahan karet, rotan, sayuran-sayuran; serta kegiatan off-farm.
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Tabel 2. Profil Umum Desa-Desa di wilayah kajian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Kawasan Heart of Borneo

No

Desa

Kalbar
1. Labian
2. Labian Iraang
3. Nanga Raun
4. Kebebu
5. Balaban Ella
Hulu

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kalteng
Kuluk Leleng
Keruing
Harowu
Hatung
Muara Mea
Payang
Kaltim
Lakan Bilem
Kelian Luar
Long
Gelawang
Liu Mulang
Kaltara
Sempayang
Data Dian
Long Metun
Binuang/
Ba’Liku
Wa’ Yagung

Jumlah KK/
Jumlah Jiwa

Suku dominan

215/779 Dayak Tamambaloh, Daya Iban
123/446 Dayak Tamambaloh, Dayak
Iban
NA/1.127 Dayak Pangin Orung Da’an
353/1.138 Dayak Kebahan Kubing
588/1.396 Dayal Limbai, Dayak Ransa,
Dayak Kenyilu, Dayak
Kanayant
39/126
150/568
71/293
134/311
98/300
80/248

Dayak Ngaju
Dayak Ngaju
Dayak Ot Danum
Dayak Ot Danum
Dayak Taboyan
NA

117/428 NA
90/356 Dayak Bahau
102/437 Dayak Bahau
50/175 NA
NA/NA
93/368
26/124
247/1.009

Matapencaharian
dominan
Petani, PNS, Pedagang
Petani, PNS, Pedagang
Petani, PNS, Pedagang
Petani, PNS, Pedagang
Petani, PNS, Pedagang

Petani
Nelayan, Petani
Penambang, Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani, Pedagang

Lundayeh
Kenyah
Kenyah
Lundayeh

Petani, PNS, Pedagang
Petani, PNS
Petani, PNS
Petani, PNS, Pedagang

35/319 Lundayeh

Petani, PNS, Pedagang

Kajian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Kawasan HoB ini, dilandasi pada definisi
Ketahanan Pangan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Ketahanan pangan adalah “kondisi
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Mengacu kepada definisi ini, ada empat dimensi

ketahanan pangan yang menjadi perhatian, yaitu ketersediaan pangan, stabilitas pangan, akses
pangan dan penggunaan pangan.
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Kotak 1 Konsep Ketahanan Pangan
“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient,
safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and
healthy life”. (World Food Summit, 1996)
Ketersediaan pangan (food availability): ketersediaan jumlah yang cukup dan kualitas pangan yang
baik, yang diperoleh dari produksi lokal dan impor (termasuk bantuan pangan).
Access by individuals to adequate resources (entitlements) for acquiring appropriate foods for a
nutritious diet. Entitlements are defined as the set of all commodity bundles over which a person
can establish command given the legal, political, economic and social arrangements of the
community in which they live (including traditional rights such as access to common resources).
Stability: To be food secure, a population, household or individual must have access to adequate
food at all times. They should not risk losing access to food as a consequence of sudden shocks (e.g.
an economic or climatic crisis) or cyclical events (e.g. seasonal food insecurity). The concept of
stability can therefore refer to both the availability and access dimensions of food security.
Utilization: Utilization of food through adequate diet, clean water, sanitation and health care to
reach a state of nutritional well-being where all physiological needs are met. This brings out the
importance of non-food inputs in food security.
FAO. 2006. Food Security. Policy Brief. Issue 2

Ketersediaan Pangan
Pada bagian ini akan disajikan analisis ketahanan pangan di kawasan HoB berdasarkan dimensi
ketersediaan pangan. Dari 20 desa yang disurvei ketahanan pangan, penyediaan pangan bagi
rumahtangga diperoleh melalui 3 cara (Gambar 3). Ketersediaan pangan rumahtangga pada umumnya
diperoleh dari kegiatan budidaya tanaman (on-farm) dengan sistem pertanian berbasis padi (Ricebased Farming System). Pemenuhan lainnya melalui pengumpulan bahan pangan dari hutan dan
ekosistem lainnya (seperti rawa, danau dan sungai); serta pemenuhan dari luar rumahtangga/desa
melalui pembelian, bantuan pangan ataupun barter.

Gambar 3. Cara pemenuhan pangan oleh masyarakat lokal di desa sampel kawasan HoB
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a. Penyediaan Pangan dari Kegiatan Budidaya (on-farm)

Masyarakat Lokal di kawasan HoB pada umumnya memenuhi kebutuhan pangan utamanya
dari perladangan. Perladangan ini dilakukan secara tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan
padi secara subsisten (untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga).

Di Kalimantan Tengah,

perladangan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di desa Kawasan HoB untuk memenuhi
kebutuhan akan beras. Penyiapan lahan dilakukan secara sederhana dengan dengan cara tebas-bakar.
Penggunaan pupuk hampir jarang digunakan karena harganya tidak terjangkau dan ketersediaannya
yang terbatas di desa-desa terpencil.
Luas lahan yang dikembangkan untuk perladangan berkisar 1 – 2 ha. Dengan menggunakan
varietas padi gogo lokal, petani biasanya hanya mendapatkan gabah sebanyak 1 – 2 ton per hektar
Gabah Kering Giling (GKG) setara dengan 600 – 1.200 kg beras per hektar. Hasil panen padi ini diyakini
oleh masyarakat mampu untuk mencukupi kebutuhan beras selama satu tahun pada masing-masing
rumahtangga.

Namun di Desa Harowu yang masyarakatnya sudah kurang menggantungkan

matapencahariannya pada perladangan, maka pengembangan ladangnyanya dilakukan seadanya
dengan luasnya yang terbatas. Oleh karenanya, hasil panen hanya mampu mencukupi kebutuhan
akan beras hanya 3 – 4 bulan, selebihnya dipenuhi dengan pembeliaan dari luar rumahtangga.
Disamping mengembangkan tanaman padi gogo di ladang sebagai sumber pangan utama,
petani juga menanam sayuran di sela tanamaan padi atau di sekitar pondok. Pada umumnya tanaman
yang ditanam adalah jagung, ubijalar, singkong, kacang panjang, kecipir, terong asam, dan tanaman
rempah/bumbu (kunyit, lengkuas, serai). Pada sebagian desa sampel, lahan pekarangan rumah
ditanami dengan buah-buah, sayuran lokal dan tanaman rempah/bumbu.
Luas ladang yang dikelola oleh petani pada umumnya cukup kecil dibandingkan dengan
kepemilikan yang ada. Penggunaan lahan di Kalimantan Tengah antara 5 – 50%. Disamping lahan
yang dimiliki dikembangkan untuk ladang, sebagian besar dikembangkan dengan tanaman karet.
Ciri utama sistem pertanian di provinsi selain Kalimantan Tengah yang berada di kawasan HoB,
menunjukkan kesamaan. Namun memperhatikan tingkat komersialisasi, petani di kawasan HoB di
Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia, membagi hasil padinya
untuk dijual ke pasar-pasar Malaysia.
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Tabel 3. Gambaran umum sistem pertanian di desa sampel Kawasan Heart of Borneo

HoB di Provinsi
Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Ciri utama
 Perladangan tradisional
 Penyiapan lahan dengan tebas-bakar (slash & burn)
 Tanaman utama padi gogo lokal berumur 6 – 8 bulan, tanpa
pemupukan
 Produktivitas 1 – 2 ton/ha GKG
 Tanaman sela di ladang : palawija (jagung, ubijalar, singkong),
sayuran lokal dan tanaman bumbu
 Subsistens (untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga)
 Tingkat komersialisasi < 25% (non komersial/subsistens)
 Luas kepemilikan lahan 1 - 20 ha, namun yang dikelola untuk
perladangan 1 - 2 ha
 Sebagian kecil ada lahan pekarangan ditanami dengan buah-buahan,
sayuran dan tanaman bumbu
 Perladangan tradisional – semi tradisional
 Penyiapan lahan dengan tebas-bakar (slash & burn) & penggunaan
herbisida
 Tanaman utama padi gogo lokal berumur 6-8 bulan, ada beberapa
yang menanam padi sawah tadah hujan dengan varietas unggul umur
4 bulan
 Tanaman sela di ladang terdiri dari sayuran lokal dan tanaman
sayuran dikembangkan di bedengan tersendiri (bukan tanaman sela)
terutama pada lahan di bantaran sungai.
 Subsistens – semi komersial
 Tingkat komersialisasi 25 – 50% (komersial sebagian)
 Perladangan tradisional berpindah dengan rotasi 2 tahun
 Penyiapan lahan dengan tebas-bakar (slash & burn)
 Tanaman sela dengan palawija dan sayuran lokal
 Tanaman utama padi gogo lokal dengan produktivitas rendah (0.45 –
0.50 ton GKG per ha)
 Subsistens
 Luas kepemilikan lahan 1 – 6 ha, yang terbagi 1-2 ha untuk ladang;
sisanya untuk kebun karet dan kakao
 Tingkat komersialisasi < 25%
 Perladangan tradisional di lahan kering dan sawah tadah hujan
 Penyiapan lahan dengan tebas-bakar (slash & burn)
 Tanaman sela dengan palawija dan sayuran lokal
 Tanaman utama padi gogo dan sawah lokal dengan pemupukan
terbatas
 Subsistens – semi komersial
 Luas kepemilikan lahan lebih dari 1 ha untuk ladang/sawah
 Tingkat komersialisasi 25 – 50 % (komersial sebagian)

Catatan: Tingkat komersialisasi berdasarkan Ruthenberg (1971): subsistens <25%; komersial sebagian 25-50%; semi
komersial 50-75%; sangat komersial >75%.
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Penanaman biasanya dilakukan pada bulan September – Oktober setelah persiapan lahan
dengan cara tebas-bakar pada bulan-bulan kering Juli – Agustus (Tabel 4). Varietas padi yang ditanam
adalah padi gogo lokal yang diperoleh dari pertanaman tahun sebelumnya.

Tabel 4. Kegiatan dan Kalender Tanam yang dilakukan oleh masyarakat local di dalam dan sekitar kawasan HoB

Kegiatan
J
P
M
A
M
J
Perladangan subsistens
Penanaman sayuran
Mengayam & kegiatan off-farm
Berburu hewan
Memanen buah-buahan
Mengumpulkan sayuran/ikan
hutan dan ekosistem lainnya
 tebas-bakar  periode tanam padi  waktu panen  off-farm

J

A

S

O

N

D

Varietas padi local yang dikembangkan oleh petani di kawasan HoB Kalimantan Tengah cukup
banyak, namun dengan berubahnya pola mata pencaharian maka di beberapa desa terjadi kehilangan
varietas lokal. Gambar 4 menampilkan status keberadaan varietas padi di desa sampel Kawasan HoB
Kalimantan Tengah. Jumlah varietas yang hilang cukup signifikan terutama pada desa-desa yang
mengalami perubahan mata pencaharian dari petani perladangan menjadi penambang emas (Desa
Harowu dan Hatung) dan nelayan (Desa Keruing).

Harowu
Hatung
Kuluk Leleng

27

16

28

2

Keruing

17

11

Muara Mea
Payang

31

13

18

9
16

6

Dikenal

Punah

Gambar 4. Status keberadaan varietas padi gogo local di desa sampel Kawasan HoB wilayah Kalimantan Tengah

11

Dalam pengembangan tanaman padi, petani pada umumnya menggunakan varietas lokal
(lanras) dengan produktivitas rendah. Di beberapa desa di Kalimantan Barat sudah menggunakan
varietas unggul (Tabel 5). Penanaman varietas unggul ini dilakukan di daerah persawahan tadah hujan
di sepadan sungai.

Penggunaan varietas unggul ini bisa menjadi dasar bagi peningkatan produksi

padi baik untuk mencukup ketersediaan pangan rumah tangga ataupun untuk dijual.

Tabel 5. Perbandingan penggunaan varietas lokal dan varietas unggul dalam penyediaan padi bagi pangan rumahtangga
di kawasan HoB

No

Desa

1. Kalimantan Barat
Labian & Labian Irang
Nanga Raun & Kebebu
Balaban Ella Hulu
2. Kalimanttan Tengah
Kuluk Leleng & Keruing
Harowu & Hatung
Muara Mea & Peyang
3. Kalimantan Timur
4. Kalimantan Utara

Jumlah Varietas lokal
(lanras)

Jumlah Varietas unggul

11
17
17

5
0
3

11
6
12
NA
NA

0
0
0
NA
NA

Kelebihan produksi gabah jarang dijual sehingga tingkat komersialisasi sistem pertanian di
Kawasan HoB Kalimantan Tengah hampir kecil. Kelebihan produksi gabah dahulunya disimpan di
dalam lumbung-lumbung desa. Namun kelembagaan lumbung desa pada saat ini sudah mulai hilang,
sehingga penyimpanan stok gabah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing rumahtangga.

b. Penyediaaan Pangan dari Koleksi Tumbuhan dan Hewan dari Alam
Ketergantungan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan HoB terhadap hutan dan ekosistem
lainnya ditunjukkan dari ketergantungan mereka untuk melengkapi pangannya dari tumbuhan dan
hewan di kawasan HoB. Tabel 6 memberikan gambaran jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang
dikumpulkan dari hutan dan ekosistem lainnya (danau, rawa dan sungai) untuk memenuhi pangan
rumah tangga.
Hasil dari FGD menunjukkan bahwa ketersediaan jenis tumbuhan dan hewan yang dikoleksi
sudah mulai berkurang dan sulit diperoleh. Hal ini disebabkan:


Jarak lokasi pengumpulan dari kawasan pemukiman sudah jauh,
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Habitat tempat jenis tumbuhan/hewan sudah banyak yang rusak karena konversi hutan
ke perkebunan dan pertambangan,



Jumlah jenisnya sudah mulai berkurang, terutama jenis hewan buruan dan ikan.

Tabel 6. Pemenuhan pangan pleh masyarakat di kawasan HoB yang diperoleh dari hutan dan ekosistem sekitanya

Provinsi
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Barat

Kalimantan
Timur

Kalimantan
Utara

Kecamatan (Desa)
 Katingan (Kuluk Leleng, Keruing)
 Barito Utara (Payang, Muara Mea)
 Gunung Mas (Harowu, Hatung)
 Kapuas Hulu (Labian, Labian
Iraang, Nanga Raun)
 Melawi (Kelebu & Nalaban
Sungkup)
 Mahakam Hulu (Long Gelawan &
Liu Mulang)
 Kutai Barat (Lakan Bilem & Kelian
Luar)
 Nunukan (Sempayan, Long
Metun, Data Dian, Wa Yagung,
Binuang)

Jumlah spesies yang diambil dari alam
 36 spesies hewan (Vertebrata & ikan)
 75 spesies tumbuhan (sayuran, bumbu,
buah, jamur)
 23 spesie hewan (vertebrata & ikan)
 31 spesies tumhuhan (sayuran, bumbu,
buah)
NA




19 spesies hewan (vertebrata, moluska,
ikan, madu)
27 spesies tumbuhan (sayuran, bumbu,
buah, jamur)

Sumber: kompilasi dari desa sampel; NA = data tidak tersedia

Meskpiun di beberapa desa sampel jumlah jenis dan jangkauan untuk mendapatkan
tumbuhan/hewan untuk pangan dari hutan dan ekosistem lainnya sudah mulai berkurang, ada
beberapa usaha untuk melakukan domestikasi terhadap jenis tumbuhan yang diperlukan.
Domestikasi ini dipandang diperlukan untuk menjaga agar komposisi pangan masyarakat di dalam dan
sekitar kawasan HoB tetap bisa beragam, bergizi dan berimbang (B3). Hasil penelitian Chotimah et al.
(2013) menunjukkan bahwa beberapa jenis tumbuhan lokal yang dijadikan sebagai sayuran
merupakan sumber pemasok vitamin.

c. Penyediaan pangan dari luar
Ketersediaan pangan bagi rumahtangga disamping diperoleh dari hasil budidaya (produksi
sendiri) dan koleksi dari alam; juga diperoleh dari pembelian, bantuan/subsidi pemerintah dan barter.
Pembelian pangan dari luar pada umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat di dalam dan sekitar
kawasan HoB yang mempunyai akses ke pasar. Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa desadesa yang berdekatan dengan ibukota kecamatan dengan akses yang mudah mempunyai
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kecenderungan untuk memenuhi pangan rumahtangga dari pembelian di took atau warung ataupun
penjual-penjual pangan yang dating dari luar desa.
Sementara desa-desa yang memiliki akses sulit ke pasar, pada umumnya menggantungkan
pemenuhan pangan dari produksi sendiri dan koleksi dari alam. Kalaupun ada dari luar biasanya
diperoleh dari bantuan/subsidi pemerintah melalui beras miskin (Raskin).
Pada kondisi tertentu, pertukaran pangan antar warga dapat terjadi khususnya di desa-desa
yang terpencil dengan akses terbatas ke luar desa. Pertukaran atau barter pangan biasa terjadi jika
ada kelebihan buruan atau tangkapan ikan.,

Akses dan Stabilitas Pangan
Akses pangan adalah kemampuan rumahtanggata atau individu untuk mendapatkan pangan
yang cukup untuk komposisi pangannya.

Sementara stabilitas pangan adalah kemampuan

rumahtangga atau individu untuk mendapatkan akses pangan sepanjang waktu.
Kemampuan masyarakat desa untuk mengakses pangan sepanjang waktu pada saat ini sudah
mulai terbatas. Hal ini disebabkan:


Produksi pangan utama yang dihasilkan sudah tidak mampu menyediakan pangan secara cukup
untuk satu tahun sambil menunggu proses produksi di tahun selanjutnya.



Pendapatan masyarakat cukup rendah, sehingga untuk mendapatkan pangan yang cukup,
beragam, berimbang dan bergizi sepanjang tahun makin terbatas. Sebagai contoh di Kalimantan
Utara, Rata-rata pendapatan rumahtangga per tahun sebagai berikut Desa Long Metun
Rp.17.992.857; Desa Data Dian Rp.22.500.000; Desa Wa’Yagung Rp.17.255.172; dan Desa Binuang
Rp 16.700.000.



Koleksi pangan dari hutan dan ekosistem sekitarnya sudah mulai terbatas dalam hal jumlah dan
jenisnya.



Kondisi iklim yang berubah yang menyebabkan kegagalan panen.

Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa pada umumnya desa-desa sampel pernah
mengalami kondisi paceklik. Dari 20 desa sampel yang disurvei, tercatat ada 13 desa yang pernah
mengalami kondisi paceklik (kekurangan pangan). Penyebab kekurangan pangan disebabkan oleh
kemarau yang panjang (62% responden) dan hama/penyakit tanaman (46% responden).
Strategi yang dilakukan oleh rumahtangga untuk menghadapi kekurangan pangan dilakukan
dengan beberapa cara. Sumber pangan pada kondisi paceklik diperoleh dari:
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Mencari/membeli dari desa terdekat

46 %



Mengambil dari hutan

23 %



Mengambil dari cadangan pangan rumahtangga

15%

Data di atas menunjukkan bahwa sumberdaya hutan menjadi salah satu alternatif untuk
menjaga akses pangan yang cukup bahkan pada kondisi rawan pangan (paceklik). Sumber pangan
pemasok karbohidrat alternatif selain beras yang bisa digunakan antara lain singkong, ubi jalar, sagu.
Bentuk-bentuk olahan pangan yang digunakan sebagai sumber karbohidrat selain beras
disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Olahan pangan sebagai sumber karbohidrat selain beras

Nama olahan
Kopu (singkong/Ubi kayu)

Pakong

Lengayau

Cara Pengolahan
Keterangan
Singkong direndam selama 1 minggu hingga
hancur lalu dijemur untuk dijadikan tepung.
Olahan makanannya dapat dicampur dengan
kelapa dan gula dengan melalui pengukusan
Singkong dibersihkan dan dicuci, lalu dijemur
hingga kering. Selanjutnya ditumbuk dan diolah
menjadi tepung kering dan dapat digunakan
untuk berbagai penganan.
Cara memasak beras yang dicampur
Desa Muara Mea
dengan singkong, sehingga menjadi nasi
singkong.

Konsumsi Pangan
Pada bagian ini disajikan analisis situasi ketahanan pangan di kawasan HoB berdasarkan aspek
konumsi pangan dengan indicator kecukupan energy dan Pola Pangan Harapan.
Kuantitas
A.

HoB Kalimantan Tengah
Ketahanan pangan rumahtangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik

rumahtangga (meliputi ukuran rumahtangga, pendidikan kepala dan ibu rumahtangga, dan akses
pangan termasuk dukungan sosial dan pengetahuan gizi), food coping strategy, jaringan sosial
masyarakat, dan konsumsi rumahtangga. Konsumsi energi merupakan sejumlah energi pangan yang
dinyatakan dalam kilokalori (kkal) yang dikonsumsi per orang per hari. Berdasarkan hasil survei
konsumsi pangan yang dilakukan di beberapa daerah HoB (Tabel 1), konsumsi energi di daerah HoB
Kalimantan Tengah berkisar antara 1643 – 2156 kkal/kapita/hari, atau mencapai 82,15% - 107,8% dari
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anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi VIII tahun 2005
sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Ditinjau dari Tingkat Konsumsi Energi (TKE) yang mengacu pada standar
yang ditetapkan Departemen Kesehatan tahun 1996, ternyata konsumsi energi daerah HoB
Kalimantan Tengah tergolong defisit ringan (TKE 80 – 90%) hingga normal (TKE 90 – 119%). Dalam
konteks ketahanan pangan, TKE 81 – 90% dikatagorikan sebagai rawan pangan ringan sedangkan TKE
> 90% dikatagorikan sebagai kondisi tahan pangan (FAO, 2003). Beberapa daerah yang termasuk
dalam katagori rawan pangan ringan adalah Desa Harowu (TKE 82,8%) dan Hatung (TKE 82,15%),
sedangkan daerah lainnya (Kuluk Leleng (TKE 92,6%), Karuing (TKE 96,15%), Muara Mea (TKE 107,8%)
dan Payang (TKE 105,9%) termasuk dalam katagori tahan pangan. Tingkat konsumsi merupakan salah
satu indikator tingkat ketahanan pangan. Bila tingkat konsumsi rumahtangga sudah terpenuhi maka
dapat diketahui tingkat ketahahan pangan suatu rumahtangga adalah tahan pangan, begitupun
sebaliknya. Bila tingkat konsumsi rumahtangga tidak terpenuhi maka rumahtangga tersebut
berpeluang mengalami kerawanan pangan bahkan ketidaktahanan pangan. Kerawanan pangan
adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga
pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu dan dapat
pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam dan bencana sosial. Kerawanan pangan
dapat berakibat langsung pada rendahnya status gizi dan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Tabel 8. Kontribusi Energi Konsumsi Menurut Kelompok Pangan di Daerah HoB Kalimantan Tengah

Desa Kuluk Leleng
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

1401
0
221
1
0
0
35
73
121
1852

75,05
0
11,93
0,05
0
0
1,89
3,94
6,53
100

70,05
0
11,05
0,05
0
0
1,75
3,65
6,05
92,6

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0
22,1
0,03
0
0
0,88
18,25
66,25
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Desa Karuing
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori
1428
0
368
2
0
4
36
35
50
1923

Hasil Survei Konsumsi
Standar
%
%AKE*)
Nasional
AKE**)
74,26
71,4
50
0
0
6
19,14
18,4
12
0,10
0,1
10
0
0
3
0,21
0,2
5
1,87
1,8
5
1,82
1,75
6
2,60
2,5
3
100
96,15
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0
24
0,05
0
0,4
0,9
8,75
59,1

Desa Harowu
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

1073
4
329
1
19
0
161
40
29
1656

64,79
0,24
19,87
0,06
1,15
0
9,72
2,42
1,75
100

53,65
0,2
16,45
0,05
0,95
0
8,05
2
1,45
82,8

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0,1
24
0,03
0,48
0
2,5
10
62,1

Desa Hatung
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

1263
0
216
2
0
0
18
51
93
1643

76,87
0
13,15
0,12
0
0
1,10
3,10
5,66
100

63,15
0
10,8
0,1
0
0
0,9
2,55
4,65
82,15

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0
21,6
0,05
0
0
0,45
12,75
59,85
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Desa Muara Mea
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

1514
27
478
3
2
0
33
48
51
2156

70,22
1,25
22,17
0,14
0,09
0
1,53
2,23
2,37
100

75,7
1,35
23,9
0,15
0,1
0
1,65
2,4
2,55
107,8

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0,68
24
0,08
0,05
0
0,83
12
62,63

Desa Payang
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

1478
0
472
6
3
16
37
71
35
2118

69,78
0
22,29
0,28
0,14
0,76
1,75
3,35
1,65
100

73,9
0
23,6
0,3
0,15
0,8
1,85
3,55
1,75
105,9

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
100

Skor
PPH
25
0
24
0,15
0,08
1,6
0,93
17,75
69,5

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2000 kkal/kap/hari
**) PPH Nasional 2020
Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah faktor ekonomi
(pendapatan dan harga), faktor sosiobudaya dan religi (Hardinsyah et al, 2002) serta preferensi dan
ketersediaan ( Badan Ketahanan Pangan RI, 2012). Dalam analisis pola konsumsi, faktor sosial budaya
didekati dengan menganalisa data golongan pendapatan rumah tangga. Sedangkan letak geografis
didekati dengan lokasi desa-kota dari rumah tangga yang bersangkutan. Pola konsumsi pangan juga
dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga yaitu jumlah anggota rumah tangga, struktur umur jenis
kelamin, pendidikan dan lapangan pekerjaan. Akses terhadap pangan penting dalam upaya
pemenuhan kebutuhan pangan rumahtangga. Akses pangan terdiri dari akses fisik, akses ekonomi dan
akses sosial. Akses fisik adalah kemampuan/ kemudahan rumahtangga dalam memperoleh pangan
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yang ada di suatu wilayah yang diukur berdasarkan ketersediaan pangan di warung dan jarak tempat
tinggal dengan pasar atau warung penjual kebutuhan pangan.
Harowu dan Hatung secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Masyarakatnya sangat tergantung dari hasil hutan. Perladangan dilakukan dengan cara membuka
hutan Buang atau Baliang. Pada tahun 2000 di Harowu terjadi kebakaran ladang masyarakat desa
yang menghanguskan lumbung padi sehingga sempat menimbulkan kerawanan pangan, sementara
itu kelangkaan pangan juga pernah terjadi di Hatung pada tahun 2007-2008 dikarenakan kemarau
panjang. Perubahan iklim yang ekstrim ditengarai akan menjadi masalah serius dalam penurunan
produktivitas pangan dikarenakan akan terjadi peningkatan ancaman organisme pengganggu
tanaman, mundurnya awal musim hujan hingga kekeringan dan kebanjiran (Haryono, 2010 dalam
Ariani, 2010). Selain terkait iklim, akses menuju Harowu dan Hatung juga relatif lebih sulit
dibandingkan dengan desa-desa yang masuk dalam katagori tahan pangan. Perjalanan dapat
ditempuh melalui darat dengan memanfaatkan sarana jalan perusahaan tepatnya HPH Domas Raya
yang sekarang ditetapkan menjadi jalan antar desa yaitu jalan yang menghubungkan desa Masukih,
Rangan Hiran dan Harowu. Untuk menuju desa ini hanya bisa menggunakan mobil double gardan
dengan jarak tempuh dari Kurun (ibukota kabupaten Gunung Mas) sekitar 9 jam jika musim kering,
namun jika musim hujan maka akan lebih sulit lagi karena kondisi jalan yang parah. Dari ibukota
provinsi (Palangka Raya), Harowu bisa ditempuh selama kurang lebih 12 jam tergantung kondisi alam,
sedangkan untuk jalur sungai, dari Kurun bisa ditempuh kurang lebih 11 jam perjalanan dengan
kelotok atau perahu ces. Seperti halnya Harowu, untuk sampai ke desa Hatung bisa menggunakan 2
alternatif jalur transportasi yaitu jalan darat dan jalur sungai. Waktu tempuh dari Kurun melalui darat
sekitar 8,5 jam sedangkan melewati jalur sungai kurang lebih 11 jam baru akan tiba di Hatung.
Kebutuhan pangan dipenuhi dari warung atau toko kelontong selain mengandalkan
pertanian lokal. Di Hatung tercatat ada 3 toko kelontong/warung yang menjual sembako. Untuk sayur
mayur, masyarakat masih mengandalkan hasil hutan seperti Ujau, Singkah, Bajei, Dawen Suna dll,
sedangkan untuk memperkaya jenis menu masakan, masyarakat lebih mengandalkan penjual sayuran
keliling yang datang membawa dagangannya dengan sepeda motor hingga ke desa walaupun tidak
setiap hari. Berbagai jenis bahan makanan yang diandalkan dari penjual sayuran keliling diantaranya
tempe, tahu, kentang, wortel, kacang-kacangan serta berbagai jenis ikan laut, ikan tambak dan ayam
broiler. Bahan makanan lain yang sangat tergantung pasokan dari luar desa adalah kopi, teh, gula,
garam, penyedap rasa, berbagai snack, kecap, sambal, cabe, susu dan lain sebagainya.
Banyaknya warung yang menjual berbagai jenis makanan ringan dan cepat saji seperti mie
instan juga mempengaruhi pola makan masyarakat. Mie instan yang juga merupakan sumber
karbohidrat menjadi makanan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga setelah nasi.
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Mie instan sangat digemari berbagai kalangan dikarenakan mie instan rasanya enak, praktis dan
tersedia dalam berbagai variasi rasa dan harga. Walaupun demikian, menurut mereka mie instan tidak
bisa menggantikan posisi nasi sebagai makanan pokok. Konsumsi mie instan menyebabkan lebih cepat
lapar dibandingkan dengan nasi. Hasil kajian Hasibuan (2001) juga menyimpulkan bahwa mi instan
berpotensi sebagai makanan sumber energi kedua setelah beras, tetapi belum berkedudukan sebagai
makanan sumber energi pengganti beras, sementara itu dalam Direktori Badan Ketahanan Pangan
(2009) terlihat bahwa rumahtangga yang tingkat pendapatannya di atas Rp.100 ribu/kapita/bulan,
pola konsumsi pangan pokoknya sudah pola beras+terigu (termasuk turunannya seperti mi instan).
Sebaliknya pada kelompok pendapatan di bawah Rp.100 ribu/kapita/bulan, masih ditemukan pola
pangan pokok yang menggunakan pangan lokal seperti jagung, ubikayu dan sagu. Mata pencaharian
masyarakat Harowu dan Hatung sebagian besar adalah menyedot emas, mendulang, bertani,
berdagang dan berburu. Bila dilihat dari TKE Harowu dan Hatung > 80% ada kemungkinan proporsi
pengeluaran pangan adalah sebesar ≥ 60%, dikarenakan katagori rumah tangga rentan pangan (TKE
80 – 90%) adalah rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan ≥ 60% dari total
pengeluaran rumah tangga dan konsumsi energinya cukup ( > 80% kecukupan energi).
Dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat (> 50%) tidak memiliki pendidikan tinggi
bahkan hanya mengantongi ijazah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini dikarenakan sekolah yang
ada di desa hanyalah Sekolah Dasar saja, sehingga apabila ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang
lebih tinggi maka harus keluar dari desa tersebut yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup
besar. Motivasi untuk bersekolah juga masih rendah. Kebanyakan orang tua menyarankan anaknya
untuk berhenti sekolah dan membantu usaha keluarga atau orang tuanya yaitu menyedot emas.
Tingkat pendidikan kepala rumahtangga mempengaruhi ketahanan pangan secara tidak langsung, hal
ini dapat dilihat jika kepala rumahtangga memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi maka
kemungkinan kepala rumahtangga tersebut memperoleh pekerjaan yang layak cukup besar. Tingkat
pendidikan yang lebih tinggi juga akan mempermudah dalam menerima inovasi teknologi baru.
Pendidikan akan berdampak pada perolehan pendapatan dan wawasan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan gizi keluarganya. Pengetahuan gizi juga terkait dengan keputusan ibu dalam memilih jenis
dan jumlah pangan yang akan dikonsumsi untuk anggota rumahtangga, semakin baik pengetahuan
gizi ibu maka ketahanan pangan rumahtangga dapat dicapai. Senada dengan penelitian Hidayati
(2011) dan Yuliana et al. (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi ibu rumah tangga
berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Selain itu, dukungan sosial yang baik
akan dapat memperkecil peluang suatu rumahtangga mengalami kerawanan pangan, karena adanya
bantuan dari tetangga dalam upaya pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan
emosional.
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Pada daerah-daerah yang termasuk katagori tahan pangan (Kuluk Leleng, Karuing, Muara
Mea dan Payang) akses menuju ke beberapa desa tersebut relatif lebih mudah dibandingkan akses
menuju Harowu dan Hatung. Dekatnya lokasi desa Payang dan Muara Mea dengan kecamatan Gunung
Purei dan mudahnya akses jalan ke ibu kota kecamatan Lampeong yang cuma berjarak beberapa
menit saja dari desa membuat akses masyarakat terhadap pasar juga semakin mudah. Kuluk Leleng
bahkan terletak diantara aliran sungai besar yaitu Sungai Katingan dan aliran sungai-suangai kecil
seperti Sungai Kalopai, Sungai Tutup Telep, Sungai Rentap, Sungai Lepis, Sungai Pandis, Sungai
Sangkalan Besar dan Kecil, Sungai Itik dan Sungai Dangu yang merupakan penghasil sumber pangan
hewani dari jenis ikan. Masyarakat sekitar memanfaatkan sungai-sungai tersebut untuk mencari ikan
serta mengembangkan pengelolaan ikan dengan sistem kolam dan keramba, walaupun pengelolaan
sistem keramba baru dilakukan oleh sebagian warga saja. Desa Kuluk Leleng dan Karuing juga tercatat
beberapa kali mendapatkan bantuan dari pihak luar untuk mempercepat pembangunan di desa
tersebut. Bantuan raskin dan pemberian bibit padi diberikan oleh BPMD melalui program Mamangun
Tuntang Mahaga Lewu (PM2L). Kegiatan PM2L adalah program untuk mempercepat pembangunan
desa/kelurahan tertinggal dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengentaskan
kemiskinan. Program tersebut memberikan bantuan berupa bibit sayur mayur seperti jagung, terong
dan timun serta bibit ikan nila kepada masyarakat. Di desa Karuing beberapa bantuan dari pihak luar
tercatat diantaranya : pembangunan sarana irigasi dari Dinas PU Kabupaten, program percetakan
sawah tadah hujan di tahun 2015 untuk menanam padi dengan memanfaatkan lahan sawah yang
terbakar oleh kemarau panjang, bantuan bibit itik dari CARE serta bantuan mesin penggiling padi,
bantuan bibit padi IR dari Dinas Pertanian Kabupaten serta bantuan program pemberdayaan dari
WWF dalam bentuk bibit ikan Nila dan Bapuyu (RPJMDes Desa Karuing, 2014). Kegiatan pertanian
yang dilakukan oleh masyarakat Kuluk Leleng dirasakan sangat membantu dan membuat mereka
survive pada kondisi-kondisi sulit seperti pada saat terjadi kelangkaan pangan. Masyarakat masih bisa
memenuhi kebutuhan pangan dari hasil berladang dan berkebun sayur-mayur yang dilakukan
bersamaan waktunya dengan penanaman padi. Hasil panen sayuran bahkan berlebih sehingga bisa
dijual hingga ke daerah-daerah tetangga seperti Jahanjang dan Tumbang Rumen. Beberapa jenis
sayuran yang dijual diantaranya Labu Kuning dan Timun Suri atau Timun Batu. Hasil panen beberapa
sayuran tersebut bahkan bisa mencapai hingga ± 150 kg per musim tanam dengan harga jual per
kilogramnya berkisar Rp. 7.000. Sistem produksi pangan di Barito Utara, terutama untuk desa Payang
dan Muara Mea masih mengandalkan sistem tradisional yakni perladangan berpindah. Kondisi alam
yang masih sangat subur dan luasnya lahan desa mendukung pola ini untuk tetap bisa bertahan.
Menurut Yuliono et al. (2011) ladang berpindah (shifting cultivation) adalah budaya tradisional
masyarakat yang terdapat hampir di setiap pulau di Indonesia. Sistem ladang berpindah memiliki ciri
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tingkat produksi rendah namun dengan sustainabilitas yang tinggi karena tidak menuntut input
produksi apapun. Ladang berpindah juga mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal beserta
pengetahuan lokal. Luasan ladang rata-rata di desa Payang ± 1 ha per keluarga, akan tetapi luasan
tersebut masih bisa bertambah tergantung dari kemampuan keluarga masing-masing dengan cara
membuka hutan untuk kegiatan berladang. Lahan di desa tersebut masih sangat subur sehingga
walaupun kepemilikan lahan hanya berkisar ± 1 ha, hasil yang diperoleh sudah bisa digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pangan (cadangan pangan) hingga 2 tahun. Selain keberadaan ladang, masingmasing masyarakat Payang juga mempunyai lahan pekarangan yang menjadi tempat tinggal mereka
sekaligus sebagai tempat untuk menanam tanaman buah-buahan. Selain menanam padi dan buahbuahan, masyarakat Payang dan Muara Mea juga menanam tanaman sayuran seperti jagung, ubi jalar,
singkong, tewu tanteloh, karawila, baluh putih, sawi pahit, bawang rambut dan lain-lainnya.

Tabel 9. Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Menurut Kelompok PPH

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan

Gram
275
100
150
20
10
35
30
250
-

Energi
1.000
120
240
200
60
100
100
120
60
2.000

PPH
% AKG
50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor PPH
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
-

Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total
Skor PPH
100
Sumber : Susenas 2011 Triwulan I ; BPS diolah Pusat PKKP – BKP
Keterangan : Angka Kecukupan Energi 2000 kkal/kapita/hari (Widya Karya Pangan dan Gizi VIII, 2004).
Energi : dalam kkal, Gram : Untuk berat jenis pangan menurut kelompok, AKG : Angka
Kecukupan Gizi
Di HoB Kalimantan Tengah, situasi konsumsi pangan secara kuantitas dan kualitas belum
memenuhi kondisi konsumsi energi menurut PPH (Pola Pangan Harapan) untuk memenuhi kecukupan
energi sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Pola konsumsi pangan masyarakat HoB Kalimantan Tengah
masih didominasi pangan sumber energi dan masih kurang konsumsi pangan sumber vitamin mineral,
serta kurang konsumsi buah-buahan atau belum memenuhi kaidah kecukupan gizi yang dianjurkan
dan konsep pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. Gambaran pola konsumsi masyarakat
tersebut sejalan dengan hasil penelitian Prihatini dan Jahari (2010) yang melaporkan bahwa peranan
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golongan bahan makanan terhadap konsumsi energi rumah tangga di Kalimantan Tengah adalah
sebesar 65,78% dari golongan padi-padian, 0,38% umbi-umbian, 21,12% pangan hewani, 4,26%
minyak/lemak, 2,88% kacang-kacangan, 0,38% buah/biji berlemak serta 4,02% dari golongan sayur
dan buah.
Sumbangan energi kelompok padi-padian terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) cukup besar
( Kuluk Leleng 70,05%, Karuing 71,4%, Harowu 53,65%, Hatung 63,15%, Muara Mea 75,7% dan Payang
73,9%) (Tabel 8), sedangkan proporsi idealnya sebesar 50% atau 1000 kkal/kapita/hari setara dengan
275 gram/kapita/hari (Tabel 9). Konsumsi pangan kelompok padi-padian didominasi oleh beras dan
menurut Roadmap Diversifikasi Pangan Tahun 2011 – 2015, tingkat konsumsi beras di Kalimantan
Tengah pada tahun 2011 mencapai >102,8 kg/kapita/tahun termasuk dalam katagori tinggi satu
kelompok dengan 15 provinsi lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, konsumsi beras harus diturunkan,
apalagi dengan tantangan kedepan untuk memproduksi beras. Menurut Hadi dan Sri (2010) dalam
Ariani (2010) rata-rata konsumsi beras dunia saja hanya 60 kg/kapita/tahun, sedangkan Malaysia dan
Thailand masing-masing hanya 80 kg dan 90 kg/kapita/tahun. Menurut laporan BPS Kalteng (2014) produksi
padi di Kalimantan Tengah pada tahun 2013 sebesar 812.652 ton GKG dan sentra produksi padi sawah berada pada dua
kabupaten, yaitu kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, sedangkan padi gogo berada di kabupaten Barito Timur, Barito
Utara, Lamandau, Katingan dan Murung Raya. Jika dibandingkan secara nasional, produksi padi di Kalimantan Tengah
hanya memberikan kontribusi 0,91% terhadap produksi nasional. Sebenarnya di Kalimantan Tengah kaya akan
pangan sumber karbohidrat dari kelompok padi-padian diantaranya Jagung, Cantel dan Sagu
(Chotimah, 2015) akan tetapi potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Pangan olahan
berbahan jagung sekarang bukan lagi menjadi produk yang ‘inferior’ terutama dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan kesehatan. Produk berbahan jagung seperti gula jagung dan minyak
jagung diyakini merupakan produk sehat dikarenakan rendah kolesterol dan dapat menurunkan kadar
gula dalam darah. Sumber pangan penghasil karbohidrat yang lain adalah sagu. Dibandingkan dengan
penghasil karbohidrat yang lain, keunggulan sagu adalah tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi
serta mampu tumbuh baik pada lahan-lahan marginal seperti gambut, rawa, payau atau lahan
tergenang di mana tanaman lain belum tentu mampu tumbuh. Kadar gizi cantel juga tidak kalah
dengan beras dengan kandungan energi 334 kkal; protein 9,7 g ; lemak 3,5 g ; serta karbohidrat 73,4
g (Chotimah, 2015).
Sumbangan kelompok pangan yang masih jauh dari proporsi idealnya adalah kelompok
pangan umbi-umbian. Dari semua desa yang menjadi obyek penelitian, hanya desa Muara Mea dan
Harowu yang terlihat bahwa kelompok umbi-umbian memberikan kontribusi energi bagi
masyarakatnya. Desa Harowu sebesar 0,2% dan Muara Mea 1,35% (Tabel 8) padahal seharusnya
sumbangan energi ideal adalah 6% dari AKE atau 120 kkal/kapita/hari setara dengan 100 g/kapita/hari
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(Tabel 9). Di Harowu sumber karbohidrat yang sering digunakan sebagai alternatif pengganti beras
adalah ubi jalar, singkong dan keladi (talas) sedangkan di Muara Mea hanya singkong yang menjadi
andalan pengganti beras. Padahal makanan umbi-umbian adalah sangat baik untuk kesehatan
dikarenakan umbi-umbian mempunyai indek glikemik yang rendah sehingga mampu mencegah
terjadinya penyakit diabetes melitus. Oleh karena itu perlu peningkatan konsumsi umbi-umbian
disertai dengan diversifikasi olahannya, promosi, advokasi dan edukasi terhadap keunggulan pangan
lokal sehingga tidak ada lagi image di masyarakat bahwa umbi-umbian adalah makanan orang miskin.
Selain ubi jalar, singkong dan keladi, di Kalimantan Tengah terdapat umbi yang potensial
dikembangkan dari sisi budidaya maupun kandungan gizinya yaitu Uwi turus atau Gembili (Dioscorea
esculenta L.) (Chotimah et al., 2013). Kelebihan dari Uwi turus ini dapat tumbuh di bawah tegakan
hutan tanpa perlakuan khusus, sehingga budidayanyapun dapat dilakukan dengan mudah.
Keunggulan yang lain adalah tingginya kandungan karbohidrat dan kandungan senyawa bioaktif
seperti polisakarida larut air, dioscorin dan diosgenin yang dapat dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh.
Kandungan senyawa bioaktif tersebut dapat berfungsi sebagai immunomodulator, pencegah penyakit
metabolik (hiperkolesterolemia, dislipidemia, diabetes dan obesitas ) peradangan dan kanker
(Prabowo et al, 2014). Selain Uwi turus, potensi lokal umbi-umbian adalah Ganyong, Garut, Suweg
dan Talas (Chotimah, 2015). Tanaman talas atau keladi juga mempunyai sulur yang juga kaya akan
kandungan zat besi (49,25 ppm) dan asam folat (16 ppm) serta vitamin C sebesar 15,34 mg/100g
(Irawan et al, 2006). Walaupun demikian, prioritas sasaran pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan
melalui Percepatan Program Diversifikasi Pangan (PPDP) adalah pada jagung, singkong dan ubi jalar
sebagai komoditas alternatif. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga tanaman
tersebut selain sudah banyak dikenal oleh masyarakat, metode bercocok tanam juga dianggap lebih
mudah, sehingga lebih mampu untuk disosialisasikan ke dalam program diversifikasi konsumsi
pangan.
Sumbangan energi kelompok sayur dan buah terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) masih
dibawah proporsi ideal sebesar 6% atau 120 kkal/kapita per hari setara dengan 250 g/kapita/hari (
Kuluk Leleng 3,65% ; Karuing 1,75% ; Harowu 2% ; Hatung 2,55% ; Muara Mea 2,4% ; Payang 3,55% ).
Buah-buahan umumnya dikonsumsi dalam keadaan mentah (tidak dimasak, matang dari pohonnya).
Buah-buahan mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh, menyeimbangkan menu
makanan, kaya protein, energi dan ada yang mengandung lemak. Kuluk Leleng merupakan desa yang
paling besar konsumsi sayur dan buah (3,65%) dibandingkan dengan desa lainnya. Di desa ini, musim
buah di hutan terjadi bersamaan dengan waktu terbaik untuk berburu yaitu berkisar bulan Agustus
hingga September dikarenakan pada bulan tersebut sedang musim buah Hampaning dan Karaso yang
juga disukai satwa-satwa liar di hutan. Hasil inventarisasi sayuran di Kuluk Leleng diperoleh beberapa
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jenis diantaranya Lepu, Teken Parei, Kanjat, Lampinak, Singkah, Genjer, Kulat, Bajei, Kalakai, Sepang,
Taya, Gabah, Rimbang dan Kangkung, sedangkan buah-buahan yang banyak dibudidayakan di
pekarangan adalah Mangga, Hampalam, Rambutan dan Jambu. Kekayaan buah-buahan lokal juga
banyak ditemukan di Kuluk Leleng seperti Lewangan, Uwei, Gandis, Rukam, Sangkuang, Punak, Gagas,
Tampang, Sakiar, Sagian, Bangkinang, Karipak, Tutup Kabala, Dango, Piais dan Kantalang. Hasil
penelitian Chotimah et al, (2013) melaporkan bahwa Teken Parei mempunyai kandungan karbohidrat
sebesar 10,10 g/100g ; protein 4,50 g/100g dan lemak 0,26 g/100g, Kanjat berguna untuk menetralkan
asam lambung dengan kandungan lemak 0,15 g/100g ; protein 0,77 g/100g ; serat 3,81 g/100g serta
vit C 9,72 mg/100g sedangkan Rimbang mempunyai kandungan vit C ( 1,43 g/100g) yang tidak kalah
dengan kandungan vit C pada tomat (17,8 – 19 mg/100g) dan Rimbang mengandung 0,30% solanin
dari total alkaloid. Jenis sayuran lain adalah adalah Kalakai. Kalakai bagus dikonsumsi bagi ibu-ibu
hamil serta menyusui dikarenakan tingginya kandungan asam folat ( 11,30 ppm) serta kandungan zat
besi ( 41,53 ppm) Irawan et al., (2006).
Di daerah Karuing, Harowu, Muara Mea dan Payang kelompok pangan hewani memberikan
sumbangan energi berlebih (18,4% ; 16,45% ; 23,9% ; 23,6%) dibandingkan dengan sumbangan energi
ideal yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (Tabel 9) sebesar 12% atau
sebesar 240 kkal/kapita/hari. Kelompok pangan sayuran buah serta pangan hewani sangat penting
peranannya dalam kesehatan manusia dan sekaligus pencapaian kualitas sumberdaya manusia.
Muhilal et al, (1993) menyatakan bahwa ditinjau dari aspek mutu gizi, ketergantungan yang tinggi
terhadap protein nabati kurang baik karena kurang lengkapnya kandungan asam amino. Lima asam
amino esensial yang sering defisit adalah lisin, treonin, triptofan dan asam amino yang mengandung
sulfur seperti sistin dan metionin. Di samping itu sisa-sisa racun dari protein nabati yang dikeluarkan
oleh ginjal lebih banyak daripada protein hewani, sehingga lebih memberatkan kerja ginjal. Untuk
mencapai mutu gizi konsumsi pangan yang baik, dari kecukupan konsumsi protein hewani rata-rata
per kapita per hari hendaknya 15 gram diantaranya dipenuhi dari pangan hewani, dengan perincian 9
gram dari protein ikan dan 6 gram dari protein ternak. Rekomendasi ini didasarkan pada keunggulankeunggulan yang dimiliki protein hewani dibandingkan protein nabati, yaitu: (1) mempunyai komposisi
asam amino yang lebih lengkap, (2) mengandung vitamin yang mudah diserap, (3) mengandung zat
besi yang mudah diserap, dan (4) nilai cerna protein dan zat besi lebih baik daripada bahan pangan
nabati (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V (LIPI, 1994). Berbagai jenis pangan sumber protein
hewani yang sering didapatkan di Harowu dan Hatung adalah Bawui Himba, Bajang, Karahau,
Palanduk, Ahem, Burung, Kelep dan ayam hutan. Sementara itu dari jenis ikan, daerah HoB Kalimantan
Tengah kaya akan koleksi jenis ikan diantaranya Salat, Komot, Kalampiat, Pondang, Banta dan Pomot,
Munin, Byuku, Ulat Uetei, Pantik, Bere, Balida, Undang, Tampahas, Kalawauw, Baung, Patin, Bakut,
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Manjuhan, Tangkalasa, Peang dan Kepiting. Hasil kajian Ariningsih (2002) menunjukkan bahwa
apabila dibandingkan antara Jawa dan luar Jawa, nampak bahwa tingkat konsumsi protein hewani di
Jawa jauh lebih rendah daripada di luar Jawa. Tingginya konsumsi protein hewani di luar Jawa tersebut
bersumber dari tingginya konsumsi ikan. Di Jawa, tingkat konsumsi protein ikan jauh lebih rendah
daripada di luar Jawa, sementara tingkat konsumsi protein hasil ternak (daging, telur, dan susu) lebih
tinggi di Jawa. Rendahnya konsumsi ikan di Jawa disebabkan penduduk Jawa menganut tradisi tani
yang hampir tak kenal ikan (Hardjana, 1994), di samping tingkat ketersediaan ikan di Jawa yang jauh
lebih rendah daripada di luar Jawa.
Komoditas minyak sawit dan kelapa merupakan jenis pangan dari kelompok minyak/lemak
serta buah/biji berminyak yang memiliki proporsi konsumsi cukup kecil dalam sumbangan energi pola
konsumsi masyarakat HoB Kalimantan Tengah dibandingkan dengan proporsi idealnya yaitu
minyak/lemak 10% dan buah/biji berminyak 3%. Konsumsi minyak dan lemak di Kuluk Leleng 0,05%
; Karuing 0,1% ; Harowu 0,05% ; Hatung 0,1% ; Muara Mea 0,15% dan Payang 0,3% sedangkan
konsumsi buah/biji berminyak hampir tidak ada kecuali di Harowu 0,95% ; Muara Mea 0,1% dan
Payang 0,15%. Standar konsumsi minyak dan lemak dan buah/biji berminyak berdasarkan komposisi
PPH sebanyak 20g/kapita/hari dan 10g/kapita/hari. Gambaran konsumsi minyak dan lemak yang di
bawah standar konsumsi rekomendasi dikarenakan berbagai bahan makanan yang dikonsumsi di HoB
Kalimantan Tengah sebagian besar diolah menjadi masakan dengan menggunakan sedikit atau bahkan
tanpa melibatkan minyak goreng. Berbagai bahan makanan dimasak dengan cara dikukus, direbus,
digarami, difermentasi, diasap dan dipanggang/dibakar. Sebagai pengganti nasi di masa paceklik,
misalnya, masyarakat biasanya membuat berbagai olahan dari ubi yakni Kopu dan Pakong. Cara
pengolahan Kopu dan dilakukan dengan cara merendam selama kurang lebih 1 minggu hingga hancur
lalu dijemur untuk dijadikan tepung dan diolah menjadi makanan yang dicampur dngan kelapa dan
gula melalui proses pengukusan. Pakong dibuat dengan cara singkong dicuci dan dijemur hingga kering
untuk selanjutnya ditumbuk dan diolah menjadi tepung kering yang digunakan untuk membuat
berbagai macam kue. Untuk sumber pangan ikan/hewani, cara pengolahan biasanya dibuat dendeng,
ikan asin, pais, dikukus dalam bambu, Wadi, Pakasem. Wadi dan Pakasem diawetkan dengan cara
diberi garam kemudian dimasukkan ke dalam belanga/toples lalu ditutup rapat. Untuk Pakasem bisa
dengan menambah nasi/beras ketan yang disangrai. Olahan ini bisa bertahan hingga berbulan-bulan.
Sukup merupakan jenis masakan ikan dengan cara dimasak di dalam daun pisang dicampur dengan
bumbu kemudian dibakar di atas bara api sedangkan Lulu adalah jenis masakan ikan dan sayuran yang
dimasak di dalam bambu. Hasil olahan sumber pangan nabati yang paling digemari oleh masyarakat
di HoB Kalimantan Tengah adalah Tempoyak, yaitu masakan dari buah durian yang difermentasi dan
biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi.
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Kacang-kacangan yang merupakan sumber protein nabati memberikan sumbangan sebesar
0,2% di Karuing dan 0,8% di Payang. Hasil tersebut masih jauh di bawah bila dibandingkan dengan
hasil penelitian yang dilakukan Prihatini dan Jahari (2010) di Kalimantan Tengah yang melaporkan
bahwa sumbangan kacang-kacangan terhadap konsumsi energi rumah tangga adalah sebesar 2,88%.
Hasil food recall memperlihatkan bahwa tahu dan tempe dari kedelai merupakan bahan makanan
yang paling sering menjadi lauk pauk pada menu masakan di rumah tangga masyarakat HoB. Tahu dan
tempe merupakan lauk-pauk sumber protein nabati yang harganya murah, mudah diperoleh, dan
tersedia terus menerus di pasar. Alasan inilah yang membuat masyarakat memilih tahu dan tempe
sebagai salah satu bahan pangan sumber protein. Cara pengolahannya pun mudah, rumah tangga
mengkonsumsinya dalam bentuk tahu dan tempe goreng.
Sebagian besar masyarakat juga menyajikan minuman teh dan kopi hangat yang manis dan
kental, terutama di Harowu. Di Harowu, sumbangan gula pada konsumsi energi rumah tangga sebesar
8,05% lebih tinggi dibandingkan sumbangan gula terhadap konsumsi energi di Kalimantan Tengah dan
tingkat nasional sementara itu di desa lainnya lebih rendah dibandingkan dengan proporsi ideal yang
direkomendasikan ( Kuluk Leleng 1,75% ; Karuing 1,8% ; Hatung 0,9% ; Muara Mea 1,65% dan Payang
1,85%). Pada tingkat nasional, sumbangan gula terhadap konsumsi energi rumah tangga hanya
berkisar 1,13% sedangkan di Kalimantan Tengah, sumbangannya mencapai sebesar 1,19% (Prihatini
dan Jahari, 2010). Sumbangan energi dari kelompok gula yang ideal adalah 5% atau 3g/kapita/hari.

B. HoB Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil survei konsumsi pangan yang dilakukan di beberapa daerah HoB
Kalimantan Utara (Tabel 10), konsumsi energi berkisar antara 1107 – 3040 kkal/kapita/hari, atau
mencapai 55,4% - 152% dari anjuran Angka Kecukupan Enegi sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Tingkat
konsumsi energi (TKE) di Sempayang hanya sebesar 55,4% ; Long Metun 93,9% ; Data Dian 152% ;
Wa’Yagung 75,4% serta Binuang 87,1%. Ditinjau dari TKE yang mengacu pada standar yang ditetapkan
Departemen Kesehatan tahun 1996, ternyata konsumsi energi daerah HoB Kalimantan Utara
tergolong defisit berat ( TKE < 70%) untuk desa Sempayang, defisit sedang ( TKE 70-79%) di desa
Wa’Yagung, defisit berat ( TKE 80-89%) di Binuang serta katagori berlebih di desa Data Dian ( TKE ≥
120%). Kondisi tersebut menurut FAO (2003) masuk dalam katagori rawan pangan berat (TKE < 70%)
di Sempayang, rawan pangan sedang (TKE 70-80%) di Wa’Yagung, rawan pangan ringan (TKE 81-90%)
di Binuang serta tahan pangan (TKE > 90%) di kedua desa yaitu Long Metun dan Data Dian. Sebagai
gambaran awal bahwa desa Sempayang yang dalam hasil analisis masuk dalam katagori desa rawan
pangan berat, secara administrasi masuk dalam wilayah kabupaten Malinau dan mempunyai luasan
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ladang dan sawah yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang ada. Hal tersebut menyebabkan
sebagian besar warganya harus membeli beras pada bulan-bulan tertentu atau sekitar lima bulan
sebelum panen dikarenakan jumlah panen yang tidak mencukupi jumlah konsumsi. Kondisi tersebut
bahkan terjadi berulang kali. Beberapa strategi spesifik lokasi yang mungkin bisa dilakukan untuk
mengatasi kerawanan pangan di daerah-daerah HoB Kalimantan Utara terkait dengan sumber pangan
pokok diantaranya 1) penganekaragaman pangan 2) perlindungan lahan-lahan produktif 3)
peningkatan konsumsi pangan lokal 4) peningkatan produksi pangan dan 5) pemanfaatan lahan non
produktif untuk tanaman pangan.

Tabel 10. Kontribusi Energi Konsumsi Menurut Kelompok Pangan di Daerah HoB Kalimantan Utara

Desa Sempayang
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

512
36
417
36
0
18
17
64
7
1107

46,3
3,2
37,7
3,2
0
1,6
1,6
5,8
0,6
100

25,6
1,8
20,9
1,8
0
0,9
0,9
3,2
0,4
55,4

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
0
100

Skor
PPH
12,8
0,9
24
0,9
0
1,8
0,4
16
0
56,8

Desa Data Dian
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

839
28
741
24
1
1
38
588
780
3040

27,6
0,9
24,4
0,8
0
0
1,3
19,3
25,7
100

41,9
1,4
37,0
1,2
0,1
0
1,9
29,4
39
152

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
0
100

Skor
PPH
21
0,7
24
0,6
0
0,1
1
30
0
77,4
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Desa Long Metun
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

689
5
569
29
0
24
18
527
16
1878

36,7
0,3
30,3
1,6
0
1,3
1
28,1
0,9
100

34,5
0,3
28,4
1,5
0
1,2
0,9
26,3
0,8
93,9

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
0
100

Skor
PPH
17,2
0,1
24
0,7
0
2,4
0,5
30
0
74,9

Desa Wa’Yagung
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Total

Kalori

%

%AKE*)

Standar
AKE**)

617
0
250
154
0
0
204
270
12
1508

40,9
0
16,6
10,2
0
0
13,5
17,9
0,8
100

30,9
0
12,5
7,7
0
0
10,2
13,5
0,6
75,4

50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
0
100

Skor
PPH
15,4
0
24
3,9
0
0
2,5
30
0
75,8

Desa Binuang
Hasil Survei Konsumsi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelompok Pangan

Kalori

%

%AKE*)

Padi-padian
868
49,8
43,4
Umbi-umbian
1
0
0
Pangan Hewani
197
11,3
9,8
Minyak dan Lemak
213
12,2
10,7
Buah/Biji Berminyak
0
0
0
Kacang-kacangan
0
0
0
Gula
273
15,6
13,6
Sayur dan Buah
189
10,9
9,5
Lain-lain
1
0,1
0,1
Total
1742
100
87,1
Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2000 kkal/kap/hari
**) PPH Nasional 2020

Standar
AKE**)
50
6
12
10
3
5
5
6
3
100

Skor
PPH
Maks
25
2,5
24
5
1
10
2,5
30
0
100

Skor
PPH
25
0
19,7
5
0
0
2,5
30
0
82,2

29

Sumbangan energi kelompok padi-padian terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) termasuk
kecil ( Sempayang 25,6% ; Long Metun 34,5% ; Data Dian 41,9% ; Wa’Yagung 30,9% dan Binuang 43,4%
) (Tabel 10), sedangkan proporsi idealnya sebesar 50% atau 1000 kkal/kapita/hari setara dengan 275
gram/kapita/hari (Tabel 9). Sumbangan energi kelompok padi-padian yang jauh di bawah dari
sumbangan energi di HoB Kalimantan Tengah (Tabel 8) ini sejalan dengan situasi konsumsi pangan
wilayah yang telah dipetakan oleh Badan Ketahanan Pangan RI Tahun 2011 yang melaporkan bahwa
tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur (Kalimantan Utara dahulunya masih menjadi bagian dari
Provinsi Kalimantan Timur) hanya sebesar ≤ 95,7 kg/kapita/tahun satu kelompok dengan lima provinsi
lain di Indonesia yaitu Papua Barat, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau dan Maluku. Ratarata sumbangan golongan bahan makanan kelompok padi-padian di Kalimantan Timur yang lebih kecil
dibandingkan dengan Kalimantan Tengah juga dilaporkan oleh Prihatini dan Jahari (2010) sebesar
58,59% sedangkan di Kalimantan Tengah sebesar 65,78%. Hasil Focus Group Discussion (FGD) di
beberapa desa tersebut memberikan informasi sekaligus gambaran bahwa kecilnya sumbangan energi
dari kelompok padi-padian tersebut kemungkinan disebabkan karena terjadinya beberapa kali masa
paceklik yang disebabkan oleh faktor alam seperti kemarau panjang, banjir, tanah longsor dan tidak
adanya kesiapan irigasi. Faktor lainnya adalah bencana kebakaran yang menimpa lumbung padi milik
bersama serta serangan organisme pengganggu tanaman seperti hama ulat, tikus dan keong emas di
sawah-sawah petani. Walaupun demikian, masyarakat di daerah-daerah HoB Kalimantan Utara
tersebut mempunyai strategi lokal tersendiri ( food coping strategy) dalam menghadapi kondisi
paceklik atau ketiadaan bahan pangan diantaranya 1) saling membantu dalam hal mengatasi
kekurangan pangan (gotong royong) 2) mengganti bahan pangan pokok dengan ubi kayu, sagu, jagung
serta ubi-ubian yang diperoleh dari persediaan maupun dari hutan 3) menanam beberapa jenis
sumber pangan yang sudah mulai langka tetapi berpotensi untuk dikembangkan di daerah tersebut,
seperti Agun atau Jewawut 4) membuat lumbung pangan desa untuk menyimpan cadangan makanan
sebagai antisipasi krisis pangan (untuk point ke-4 ini masih dalam taraf rencana serta penjajagan
tentang mekanisme dan pengorganisasian lumbung pangan desa tersebut). Menurut Sumarno (2010)
ketersediaan pangan dapat diukur dengan menggunakan setara beras sebagai makanan pokok,
apabila persediaan pangan rumah tangga mencukupi selama 240 hari berarti persediaan pangan
rumah tangga cukup, apabila persediaan pangan rumah tangga mencukupi selama 1-239 hari berarti
persediaan pangan rumah tangga kurang cukup dan apabila rumah tangga tidak punya persediaan
pangan maka persediaan pangan rumah tangga tidak cukup.
Kontribusi kelompok pangan yang masih jauh dari proporsi idealnya adalah kelompok
pangan umbi-umbian. Tabel 10 menunjukkan bahwa dari semua desa yang menjadi obyek penelitian,
hanya desa Sempayang (1,8%), Data Dian (1,4%) dan Long Metun (0,3%) yang terlihat bahwa
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kelompok umbi-umbian memberikan kontribusi energi bagi masyarakatnya padahal seharusnya
sumbangan energi ideal adalah 6% dari AKE atau 120 kkal/kapita/hari setara dengan 100 g/kapita/hari
(Tabel 9). Sumbangan energi dari jenis umbi-umbian ini memang terlihat kecil nilainya yakni hanya
sebesar 0,62% di wilayah Kalimantan Timur (Prihatini dan Jahari, 2010). Hasil penelitian tersebut
diperkuat dengan hasil inventarisasi terhadap beberapa sumber pangan nabati di semua desa yang
menjadi obyek penelitian dan memang sedikit sekali ditemukan jenis-jenis umbi yang biasa
dikonsumsi oleh masyarakat. Hanya ada dua jenis umbi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yaitu
talas/keladi dan ubi kayu atau singkong. Oleh karena itu konsumsi umbi-umbian dari kelompok
sumber karbohidrat perlu ditingkatkan. Umbi-umbian juga bisa dijadikan sebagai bahan pengganti
beras seperti Beras Analog yang dibuat menggunakan berbagai jenis bahan baku lokal seperti ubi kayu,
ubi jalar, talas, sagu, sorgum, jagung dan lain sebagainya yang dengan proses fortifikasi, Beras Analog
ini sekaligus diperkaya dengan zat gizi sumber vitamin dan mineral sehingga kandungan gizinya tidak
kalah dengan beras asal padi.
Di daerah Sempayang, Data Dian, Long Metun, Wa’Yagung dan Binuang kelompok pangan
hewani memberikan sumbangan energi berlebih (20,9% ; 37%, 28,4% ; 12,5% dan 9,8%) ( Tabel 10 )
dibandingkan dengan sumbangan energi ideal yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional
Pangan dan Gizi (Tabel 9) sebesar 12% atau sebesar 240 kkal/kapita/hari setara dengan 150
g/kapita/hari. Seperti halnya di Kalimantan Tengah, hasil inventarisasi sumber pangan hewani
menunjukkan bahwa alam di Kalimantan Utara juga menyediakan sumber pangan hewani yang
melimpah, diantaranya Babi Hutan, Monyet, Kijang, Pelanduk, Siput, Biawak, Kura, Ikan Salab dan
berbagai jenis ikan sungai. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh sumber pangan hewani
tersebut dari hutan, sungai, dan di sekitar lahan pekarangan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan
keluarga, hasil tangkapan dari hutan tersebut juga memiliki peluang untuk dijual. Ikan besar (jenis
Lawid Luang) misalnya, dijual dengan harga Rp. 100.000 per ekor, ikan kecil dihargai hingga Rp. 10.000
per 10 ekor, daging mentah dihargai Rp. 25.000 per mangkuk sementara itu burung Punai bisa dijual
dengan harga berkisar antara Rp. 20.000 hingga Rp. 25.000 per ekor. Jenis bahan pangan lain yang
mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi adalah madu hutan. Semakin berkurangnya pohon
‘keramat’ tempat berkoloninya lebah liar (Apis dorsata) seperti Menggaris, Matodon, Kalajumi dan
Bicak akibat ditebang untuk perkebunan kelapa sawit dan batubara menyebabkan harga madu hutan
melejit. Di Long Metun dan Data Dian, madu hutan Apis dorsata dijual seharga Rp. 75.000 per botol
kepada yang membutuhkan atau tamu yang datang ke desa tersebut, sedangkan untuk jenis madu
hutan asal Apis cerana dijual dengan harga Rp. 100.000 per botol di daerah Data Dian.
Ada dua katagori sumbangan energi kelompok pangan sumber vitamin dan mineral terhadap
Angka Kecukupan Gizi (AKG) di HoB Kalimantan Utara. Sumbangan energi dari sayur buah di daerah
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Data Dian (29,4%), Long Metun (26,3%), Wa’Yagung (13,5%) masuk dalam katagori berlebih
sedangkan Sempayang (3,2%) dan Binuang 9,5%) katagori kurang dari proporsi ideal sebesar 6% atau
120 kkal/kapita per hari setara dengan 250 g/kapita/hari. Di daerah-daerah ini pemenuhan kebutuhan
akan sumber vitamin dan mineral umumnya dipenuhi hutan dan pekarangan. Dari hutan ditemukan
daun pakis, umbut rotan, sawi pahit, daun bekai, kecombrang dan beberapa jenis jamur (kulat).
Menurut Ayu (2012) Suku Dayak Kenyah sering memanfaatkan jamur (kulat) sebagai sayuran seperti
Kulat Long (Amanita sp), Kulat Tlengadok (Auricularia auricula-judae) dan Kulat Jap (Pleurotus sp).
Beberapa edible jamur (kulat) tersebut sangat banyak ditemukan pada bulan Mei hingga Juli untuk
jenis Pleurotus sp dan bulan November untuk jenis Auricularia sp (Nion et al., 2010). Jenis-jenis
sayuran yang diambil dari pekarangan diantaranya daun pepaya, bayam, pucuk labu kuning, kacang
panjang, kangkung, umbut nanas dan kemangi sedangkan jenis buah-buahan yang biasanya diambil
masyarakat baik dari hutan maupun dari pekarangan adalah durian, rambutan, cempedak, mata
kucing, langsat, mangga, pisang dan manggis. Dari semua jenis sayur dan buah yang dikonsumsi, daun
ketela pohon dan pisang merupakan jenis yang paling sering dikonsumsi yang biasanya diperoleh dari
pekarangan. Untuk itu potensi pekarangan harus lebih ditingkatkan lagi dalam pemanfaatannya serta
lebih dikembangkan lagi dalam budidaya tanaman sayuran dan buah-buahan untuk konsumsi pangan
sehari-hari. Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengamanatkan bahwa
komoditas sayur dan buah bukan hanya sebagai pendamping pangan pokok melainkan tergolong
sebagai panagn utama yang harus dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Pencapaian angka konsumsi
sayur dan buah per kapita setiap tahunnya didasarkan pada standar kesehatan sesuai dengan standar
komposisi PPH sebanyak 250 g/kapita/hari ( Badan Ketahanan Pangan, 2012). Seharusnya masyarakat
yang tinggal di Kalimantan tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sumber vitamin dan
mineral dikarenakan selain julukan Mega Biodiversity, Kalimantan juga merupakan ‘surga’ nya buahbuahan lokal. Eksplorasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Uji (2004) di Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menemukan bahwa terdapat 23 jenis mangga, 15 jenis durian,
9 jenis rambutan dan 20 jenis manggis yang memang betul-betul asli Kalimantan dan beberapa
diantaranya adalah endemik.
Tingkat konsumsi energi dari kelompok pangan minyak dan lemak di HoB Kalimantan Utara
sebesar 1,8% di Sempayang, 1,2% di Data Dian, 1,5% di Long Metun, 7,7% di Wa’Yagung dan 10,7% di
Binuang, sedangkan untuk konsumsi buah/biji berminyak hampir tidak ditemukan di semua daerah di
HoB Kalimantan Utara yang menjadi obyek penelitian. Bila dibandingkan dengan konsumsi minyak dan
lemak di HoB Kalimantan Tengah, konsumsi minyak dan lemak di HoB Kalimantan Utara lebih tinggi
bahkan ada satu daerah yang melebihi proporsi ideal untuk minyak dan lemak sebesar 10% yaitu di
Binuang (10,7%). Sumbangan energi dari kelompok minyak dan lemak yang diperoleh Prihatini dan
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Jahan (2010) untuk wilayah Kalimantan Timur juga hanya berada pada kisaran 4,57%. Hasil
pengamatan di lapangan, ada perbedaan sedikit mengenai cara pengolahan bahan makanan menjadi
masakan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara khususnya di
Wa’Yagung dan Binuang masyarakat jarang melakukan pengawetan makanan seperti halnya di
Kalimantan Tengah yang dilakukan dengan cara penggaraman ataupun difermentasi. Walaupun
demikian, cara pengolahan makanan dengan cara merebus juga paling sering dilakukan dengan alasan
mudah dan praktis, bahkan ada salah satu masakan favorit yang disebut dengan Biter untuk
masyarakat Lundayeh yaitu campuran sayuran seperti Tengayen, daun labu, daun timun, Dinudur,
Gidi, Riep, bayam merah, sawi pahit, daun singkong direbus kemudian ditambahkan sedikit beras pada
rebusan tersebut dan diaduk dengan sendok kayu dengan gerakan menumbuk agar sayuran hancur.
Selain direbus, cara memasak dilakukan dengan cara menumis dengan bumbu-bumbu sederhana
seperti Bawang Kenyah, serai dan tomat serta sebagai pengganti vetsin digunakan Daun Bekai. Untuk
kelompok daging dan ikan, pengolahan dilakukan dengan cara menggoreng. Menumis dan
menggoreng tersebut tentusaja menggunakan minyak goreng. Salah satu contoh masakan favorit yang
diolah dengan cara ditumis terlebih dahulu adalah Rica-rica atau dalam istilah setempat disebut RW.
Daging dipotong kecil-kecil lalu ditumis dengan bumbu serai, lengkuas, bawang merah, bawang putih
dan lombok dalam jumlah yang banyak, hal ini juga dilakukan di Long metun dan Data Dian. Kebiasaan
ibu-ibu yang lebih sering menyediakan menu camilan basah berupa gorengan juga disinyalir menjadi
salah satu faktor mengapa konsumsi minyak dan lemak tinggi.
Kacang-kacangan yang merupakan sumber protein nabati hanya memberikan sumbangan
energi di Sempayang sebesar 0,9% dan Long Metun sebesar 1,2%. Hasil food recall memperlihatkan
bahwa lauk nabati berbahan dasar kacang-kacangan yang ditemukan di Sempayang dan Long Metun
adalah tahu, tempe dan kecap. Kecap diperoleh dengan cara membeli dari luar desa, sedangkan tempe
diperoleh dari desa sendiri dikarenakan ada warga desa yang bisa membuat tempe walaupun
terkadang ketersediaannya sangat ditentukan oleh sediaan kacang kedelai yang bersifat musiman.
Sebagian besar masyarakat juga menyajikan minuman teh dan kopi hangat yang manis dan
kental. Di Sempayang konsumsi gula mencapai 0,9% ; Data Dian 1,9% ; Long Metun 0,9% ; Wa’Yagung
10,2% dan Binuang 13,6% (Tabel 3). Pada tingkat nasional, sumbangan gula terhadap konsumsi energi
rumah tangga hanya berkisar 1,13% sedangkan di Kalimantan Timur, sumbangannya mencapai
sebesar 1,83% (Prihatini dan Jahari, 2010). Sumbangan energi dari kelompok gula yang ideal ( sesuai
proporsi PPH) adalah 5% atau 100 kkal/kapita/hari setara dengan 30 g/kapita/hari. Berdasarkan hasil
analisis konsumsi pangan, konsumsi energi dari kelompok pangan gula di Wa’Yagung dan Binuang
menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut selain
disebabkan karena kebiasaan masyarakat menyajikan minuman teh dan kopi sebagai sajian menu

33

makanan juga kebiasaan dari ibu-ibu rumah tangga yang seringkali menyediakan camilan berupa kue,
roti, biskuit, donat, puding agar-agar, cake dll yang dalam proses pengolahannya menggunakan gula
pasir.
Energi dan protein digunakan sebagai indikator status gizi karena penggunaan kalori (energi)
dan nilai protein cukup untuk menggambarkan kecukupan pangan rumah tangga karena konsumsi
kalori terkait erat dengan kemampuan manusia untuk hidup secara aktif sedangkan konsumsi protein
dibutuhkan untuk memulihkan sel-sel tubuh yang rusak pada usia dewasa atau untuk menjamin
pertumbuhan normal pada usia muda (Malassis dan Ghersi (1992) dalam Irawan (2002). Pemenuhan
kebutuhan zat gizi dalam sehari dapat dilakukan dengan mengonsumsi 3 kali makan besar (nasi, lauk
hewani, lauk nabati, buah dan sayur) dan 2 kali makanan selingan (camilan), atau dikenal juga dengan
gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam
jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan.
Secara umum menu makanan yang seimbang dengan komposisi energi dari karbohidrat 50% – 60%,
protein 10% - 20% dan lemak 20% - 30% (BPOM RI, 2014).

Kualitas
Dalam mengkonsumsi makanan, aspek yang diperhatikan tidak hanya masalah kuantitas
tetapi juga aspek kualitas pangan. Untuk mengukur kualitas pangan yang sekaligus juga
keragaman/diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan memperhatikan skor Pola Pangan
Harapan (PPH). PPH bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi zat gizi masyarakat dengan
berdasarkan pada skor mutu konsumsi makanan penduduk Indonesia. Salah satu pencapaian kualitas
konsumsi pangan adalah skor pola pangan harapan, rata-rata nasional yang diharapkan sebesar 88,1
pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2011 (Kerjasama Perguruan Tinggi dan Badan Ketahanan Pangan,
2010). PPH sangat berguna untuk merumuskan kebijakan pangan dan perencanaan pertanian di suatu
wilayah serta memberikan patokan untuk mengetahui kelompok pangan (keragaman pangan) yang
harus ditingkatkan sesuai dengan keadaan ekologi dan ekonomi wilayah setempat (Hasrawati, 2011
dalam Mailoa, 2013). Kualitas konsumsi pangan dianggap baik dan terdiversifikasi sempurna apabila
skor PPH mencapai 100 dan dapat dikatakan semakin tinggi skor, diversifikasi konsumsi pangan
semakin baik. Madanijah dan Baliwati (2002) dalam Puradisastra (2006) juga menyatakan bahwa
semakin tinggi skor mutu pangan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin
baik komposisi dan mutu gizinya.
Tabel 8 dan 10 memperlihatkan bahwa dari sisi kualitas, konsumsi pangan masyarakat HoB
di Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan dengan di Kalimantan Utara. Di HoB Kalimantan
Tengah skor PPH berkisar dari 59,1 – 69,5 (Tabel 8) sedangkan skor PPH di HoB Kalimantan Utara
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berkisar antara 56,8 – 82,2 (Tabel 10). Skor PPH di bawah 100 menunjukkan bahwa konsumsi pangan
masyarakat daerah HoB belum ideal, yaitu belum berimbang dan beragamnya konsumsi masyarakat
HoB diantara bahan makanan di kelompok pangan. Menurut Bimas Ketahanan Pangan RI (2002)
semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas
gizinya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa diversifikasi konsumsi pangan masyarakat HoB
Kalimantan Utara dan Tengah belum cukup baik dan masih perlu ditingkatkan lagi.
Bila kita tinjau dari TKE di Kalimantan Tengah ( 82,15% - 107,8%) maupun di Kalimantan
Utara ( 55,4% - 152%) tidak menjamin kualitas konsumsi pangan yang semakin baik, dikarenakan pola
konsumsi pangan sangat erat kaitannya dengan pola perilaku, pengetahuan gizi, preferensi maupun
budaya makan masyarakat. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kalimantan Tengah untuk
kelompok umbi-umbian, sayur dan buah serta kacang-kacangan masih di bawah target PPH. Sebagai
contoh, kontribusi kelompok pangan umbi-umbian (sebagai sumber karbohidrat) terhadap skor PPH
hanya terdapat di Muara Mea sebesar 0,68 sementara itu di Kalimantan Utara skor PPH 0,9 di
Sempayang ; 0,7 di Data Dian dan 0,1 di Long Metun. Angka tersebut masih jauh dibandingkan skor
idealnya sebesar 2,5. Kondisi tersebut mempunyai implikasi bahwa konsumsi pangan masyarakat yang
masih didominasi oleh beras atau padi mempunyai tingkat urgensi yang tinggi untuk diturunkan serta
meningkatkan konsumsi umbi-umbian dari kelompok sumber karbohidrat. Diperlukan peningkatan
ketersediaan pangan lokal sehingga dapat dijadikan bahan pengganti beras. Sementara itu di
Kalimantan Utara, peningkatan konsumsi umbi-umbian juga harus diimbangi dengan peningkatan
konsumsi beras semua daerah yang menjadi obyek penelitian kecuali Binuang.
Jenis pangan sumber protein yang dikonsumsi masyarakat HoB didominasi oleh pangan
hewani dibandingkan nabati. Hal ini mencerminkan tingginya preferensi masyarakat terhadap pangan
hewani dibandingkan jenis pangan sumber protein nabati. Tingginya preferensi tersebut didasari
pertimbangan bahwa pangan hewani lebih mudah diperoleh di HoB. Walaupun demikian, jika ditelisik
dari hasil food recall menunjukkan bahwa walaupun di semua HoB tingkat konsumsi energi dari
kelompok pangan hewani berlebih tetapi jenis pangan hewani yang dikonsumsi kurang beragam.
Seperti contoh, menu lauk daging hasil buruan dari hutan dikonsumsi hingga berhari-hari tanpa
divariasikan dengan menu lauk yang lain dengan pertimbangan bahwa lauk tersebut tidak akan habis
dalam waktu satu hari serta menghemat pengeluaran. Menurut Mustika (2008) dalam Mailoa (2013)
kelompok pangan tersebut baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan
yang sesuai dengan norma gizi. Oleh karena itu selain penganekaragaman sumber protein hewani,
diperlukan juga upaya lebih maksimal untuk meningkatkan konsumsi kacang-kacangan sebagai
sumber protein nabati dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan. Beberapa jenis kacang-kacangan
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yang berpotensi untuk dikembangkan adalah kedelai, kacang tanah, kacang hijau serta kacang mete
dan kacang kenari yang lebih mudah beradaptasi jika dibudidayakan di hutan.
Skor ideal PPH untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)
sebesar 30 sudah terpenuhi di sebagian besar daerah-daerah HoB di Kalimantan Utara kecuali di
Sempayang skor PPH hanya 16 (Tabel 10). Sementara itu di HoB Kalimantan Tengah hampir semua
daerah yang menjadi obyek penelitian masih jauh dari harapan skor PPH ideal (Kuluk Leleng 18,25 ;
Karuing 8,75 ; Harowu 10 ; Hatung 12,75 ; Muara Mea 12 dan Payang 17,75) (Tabel 8) padahal
ketersediaan sumber mineral dan vitamin di Kalimantan sangat melimpah dari buah-buahan,
terutama buah-buahan lokal yang kandungan gizinya tidak kalah dengan buah-buahan introduksi.
Dalam rangka mendorong mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar
pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian
sumberdaya alam maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Kebijakan
percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal, dibawah koordinasi
Dewan Ketahanan Pangan. Sasaran dari peraturan tersebut adalah tercapainya pola konsumsi pangan
yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata
nasional 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. Sasaran skor di setiap provinsi dan
kabupaten/kota mengacu pada sasaran nasional dengan tetap memperhatikan kondisi sosial,
ekonomi, budaya dan potensi sumberdaya pangan lokal. Namun kondisi aktual di lapangan
menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut sangat lambat sehingga dilakukan penyesuaian
target pencapaian skor PPH. Target pencapaian PPH dengan skor 95 kemudian dalam Widyakarya
Nasional Pangan dan Gizi ke X Tahun 2012 ditetapkan bahwa PPH 95 ditargetkan untuk dicapai tahun
2025 sehingga lebih realistis (Badan Ketahanan Pangan RI, 2012).
Dengan memperhatikan pola konsumsi pangan daerah HoB yang masih belum sesuai
harapan secara kualitas, pencapaian target PPH sebesar 95 di tahun 2025 bisa diusahakan melalui 1)
penganekaragaman konsumsi secara horisontal maupun vertikal. Konsumsi horisontal adalah
peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, gula
serta sayur dan buah. Konsumsi vertikal adalah konsumsi aneka ragam jenis pangan sumber
karbohidrat dan olahannya, aneka pangan sumber protein dan olahannya, serta aneka pangan sumber
vitamin dan olahannya 2) sosialisasi, promosi, kampanye dan advokasi tentang konsumsi pangan
beragam 3) pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada seluruh lapisan
masyarakat khususnya kelompok wanita/PKK untuk penganekaragaman pangan lokal 4) pemanfaatan
pekarangan dengan menanam sayur dan buah serta budidaya ternak kecil melalui pengembangan
Kawasan Rumah Pangan Lestari 5) internalisasi pangan lokal pada usia dini, salah satunya bisa
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dilakukan di sekolah-sekolah dan 6) pengembangan bisnis dan industri pangan lokal yang nantinya
akan menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan
Untuk menetapkan strategis penguatan ketahanan pangan di desa-desa di dalam dan sekitar
kawasan HoB, maka akan digunakan analisis SWOT. Berdasarkan deskripsi aspek ketahanan pangan
yang dijelaskan di atas, maka Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) serta Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threats) dapat dideskripsikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Identifikasi SWOT Penguatan Ketahanan Pangan Kawasan HoB

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Peluang (O)

Ancaman (T)

1. Sumberdaya lahan yang dimiliki masyarakat cukup besar (baik lahan
pekarangan dan ladang)
2. Hampir semua rumahtangga menggantungkan mata pencaharian pada
kegiatan pertanian
3. Hutan dan ekosistem sekitarnya menjadi sumber pangan rumahtangga
1. Pengetahuan masyarakat tentang ketahanan pangan masih rendah
2. Keterampilan untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk
kegiatan ekonomi masih terbatas
3. Sistem pertanian tradisional yang berbasis padi lokal
4. Pola Pangan Harapan masih rendah, artinya komposisi pangan
masyarakat masih belum beragam, berimbang dan bergizi
5. Pendapatan masyarakat masih rendah
1. Keanekaragaman hayati sangat tinggi
2. Ekonomi berbasis keanekaragaman hayati menjadi peluang
3. Kesadaran masyarakat perkotaan akan manfaat keanekaragaman hayati
semakin meningkat
1. Akses masyarakat ke sumberdaya hutan dan ekosistem sekitarnya mulai
terbatas
2. Keanekaragaman hayati mulai terancam keberadaannya.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka strategi yang ditetapkan
adalah:
1. Strategi S-O


Pengembangan sistem pertanian berbasis padi dengan memanfaatkan sumberdaya lahan
yang ada dan mengembangkan penganekaragaman tanaman lokal yang mempunyai potensi
pasar perkotaan (S1, S2; O1, O2)



Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peluang pengembangan
ekonomi berbasis keanekaragaman hayati (S2; O3)
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2. Strategi S-T


Peningkatan kesadaran bahwa tumbuhan/hewan dari hutan dan ekosistem sekitarnya dapat
memenuhi ketahanan pangan rumahtangga, sehingga kesadaran akan upaya konservasi
keanekaragaman hayati menjadi meningkat (S3; T1, T2)

3. Strategi W-O


Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan tentang potensi keanekaragaman
hayati hutan dan ekosisten sekitarnya untuk pemenuhan pangan rumahtangga yang beragam,
berimbang, dan bergizi (W1, W2, W4; O1, O2, O3)



Transformasi sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian menetap modern dengan
memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan pangan
rumahtangga dan masyarakat perkotaan sebagai sumber ekonomi berbasis keanekaragaman
hayati (W3, W5; O1, O2, O3)

4. Strategi W-T


Pengembangan sistem pertanian berbasis padi dengan penganekaragaman tanaman/hewan
yang berasal dari spesies lokal yang didomestikasi (W3; T1, T2)

Berdasarkan analisis SWOT dan strategi yang dirumuskan, maka program dan kegiatan yang dapat
dilakukan antara lain:
1. Pengembangan sistem pertanian menetap
Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah system pertanian berbasis padi dengan diversifikasi
tanaman lokal hasil domestikasi; pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan
spesies lokal hasil domestikasi.
2. Peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan
Kegiatan yang direkomendasikan promosi pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi
kebutuhan pangan beragam, berimbang dan bergizi, penyuluhan tentang ketahanan pangan
(termasuk pola pangan ideal); peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan spesies lokal
untuk peningkatan pendapatan rumahtangga.
3. Pengembangan ekonomi desa berbasis keanekaragaman hayati
Pengembangan industri pertanian berbasis pangan lokal (keanekaragaman hayati lokal).
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
1. Ketahanan pangan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Heart of Borneo belum sepenuhnya
tercapai secara mantap. Dari dimensi ketersediaan pangan, penyediaan pangan diperoleh dari
produksi pangan (khususnya padi) dengan sistem pertanian tradisional berbasis padi. Akhir-akhir
ini penyediaan pangan melalui produksi sendiri ini cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan
pangan (padi) bagi seluruh anggota rumahtangga karena produksi yang mulai menurun, luasan
yang dikembangkan menurun, dan gangguan perubahan iklim.
2. Untuk melengkapi konsumsi pangan rumahtangga selain produksi sendiri, masyarakat di di dalam
dan sekitar kawasan HoB mendapatkannya dari koleksi dari hutan dan ekosistem sekitarnya.
Spesies tumbuhan dan hewan yang dikoleksi dari hutan dan ekosistem sekitarnya cukup banyak,
namun akses terhadap sumberdaya tersebut sudah mulai berkurang karena jangkauan dari desa
jauh, jumlah spesies tumbuhan/hewan yang biasanya dikoleksi sudah mulai berkurang.
3. Dari dimensi akses dan stabilitas pangan, akses pangan yang cukup dan tersedia setiap waktu
cenderung akan menurun di masa yang akan datang. Kemampuan rumahtangga untuk mengakses
pangan yang dinilai dari tingkat pendapatan yang masih rendah menunjukkan bahwa di masa
yang akan dating, akses pangan menjadi tantangan. Dalam kasus paceklik, masyarakat di di dalam
dan sekitar kawasan HoB menghadapi kondisi tersebut dengan melakukan pengalihan pangan
beras ke non beras (sumber karbohidrat lokal), membeli pangan dari desa sekitarnya, mengambil
sumber pangan dari hutan dan mengambil dari cadangan pangan lokal.
4. Dari dimensi konsumsi pangan, meskipun masyarakat di di dalam dan sekitar kawasan HoB berada
di kawasan yang memiliki potensi pangan yang sangat beragam, namun pola konsumsi pangan
masih belum mencapai kondisi yang ideal.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis SWOT, rekomendasi strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan sistem pertanian berbasis padi dengan memanfaatkan sumberdaya lahan yang
ada dan mengembangkan penganekaragaman spesies tumbuhan/hewan lokal yang mempunyai
potensi pasar perkotaan,
39

2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peluang pengembangan ekonomi
berbasis keanekaragaman hayati,
3. Peningkatan kesadaran bahwa tumbuhan/hewan dari hutan dan ekosistem sekitarnya dapat
memenuhi ketahanan pangan rumahtangga, sehingga kesadaran akan upaya konservasi
keanekaragaman hayati menjadi meningkat,
4. Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan tentang potensi keanekaragaman hayati
hutan dan ekosisten sekitarnya untuk pemenuhan pangan rumahtangga yang beragam,
berimbang, dan bergizi,
5. Transformasi sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian menetap modern dengan
memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan pangan
rumahtangga dan masyarakat perkotaan sebagai sumber ekonomi berbasis keanekaragaman
hayati,
6. Pengembangan sistem pertanian berbasis padi dengan penganekaragaman tanaman/hewan yang
berasal dari spesies lokal yang didomestikasi.
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