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... Salam Bahagia ... 
Buletin “Rumah Pangan” edisi 1 tahun 2017 

yang ada di tangan bapak/ibu para pembaca,  hadir 
sebagai referensi (bahan informasi) tentang kerja 
pemerintah daerah (Dinas Ketahanan Pangan)  dalam 
membangun ketahanan pangan & memberdayakan 
petani di Kab. Luwu Utara. 
 Kami menyadari segala kekurangan yang ada, 

dan mohon masukan/saran dari para pembaca yang 

sifatnya membangun untuk perbaikan tampilan & isi 

buletin “Rumah Pangan” edisi mendatang. 

Menu Rubrik Edisi 1 Tahun 2017 

# Trending Topic: Hut Lutra ke-18 Tahun 2017 
dengan grand tema  ” LUTRAGA JIWAKU” 

# Rencana Aksi:  “Kios Pangan” di kantor DKP 
# Kerja Bidang Ketersediaan & Distribusi Pangan 
# Kerja Bidang Konsumsi & Keamanan Pangan 
# Kerja Bidang Penyuluhan Pertanian 
# Pangan & Gizi: B2SA untuk Generasi Sehat & 

Berkualitas 
 
 

PANGAN & GIZI 

Mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman 

(B2SA) adalah anjuran yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian dan 

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui berbagai 

kegiatan antara lain: Sosialisasi di sekolah- sekolah Dasar, kampanye melalui 

media elektronik, cetak, portal on-line dan action melaui rapat-rapat pemerintah. 

Kampanye B2SA pada hakekatnya adalah upaya nyata aparat pemerintah 

untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan daerah tahan 

pangan dengan memanfaatkan produksi pangan lokal.  Dinas Ketahanan Pangan 

Kab. Lutra berkomitmen untuk turut mengambil peran mengkampanyekan B2SA. 
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Tahun 2017 kabupaten luwu 

utara berusia 18 tahun, tepatnya  pada 

tanggal 27 April 2017.  Ibarat manusia, 

usia 18 tahun adalah usia remaja yang 

potensi produktifnya masih sangat 

tinggi. Usia 18 tahun menurut 

kebanyakan orang masih terbilang 

sangat muda.  Namun tidak sedikit juga 

diantara kita yang berpandangan bahwa 

usia 18 tahun adalah usia yang sudah 

cukup dewasa dan sudah saatnya bisa 

hidup mandiri, tidak tergantung dari 

pemberian orang tua. 

Kurang lebih 1 tahun sudah Bupati 

Indah Putri Indriani memimpin 

Kabupaten Luwu Utara bersama wakil 

bupati, bapak Muh. Tahar Rum.  

Pembangunan Infrastruktur khususnya 

di Masamba sebagai Ibu kota Kabupaten 

terus digenjot.      Suasana malam di kota 

 

masamba saat ini sudah terlihat “bersinar 
terang” hingga pagi menjelang.  
Pembangunan jalan lingkar selatan kota 
masamba juga telah dilakukan pada akhir 
tahun lalu.  Pembangunan fisik lainnya yang 
cukup menonjol adalah fasilitas 
“refreshing” warga Luwu Utara berupa 
Taman Pintar di bantaran sungai masamba. 

Selain pembangunan fisik 
infrastruktur,  Bupati Indah juga cukup 
consern  dengan upaya promosi destinasi 
wisata alam di Kabupaten Luwu Utara.  
Beberapa destinasi wisata yang 
dipromosikan antara lain: Wisata alam 
Tanah rongkong negeri berselimut awan, 
air terjun sarambu ala, air panas pincara, & 
air terjun bantimurung di bone-bone.  

“LUTRAGA JIWAKU” sebagai tema 
besar HUT Kabupaten Luwu Utara yang ke- 
18 pada tahun ini merupakan wujud 
komitmen Bupati Indah untuk terus 
berkarya membangun Kabupaten Luwu 
Utara dengan penuh semangat dengan 
mempersembahkan jiwa raganya untuk 
kemajuan daerah dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat luwu utara (Tam/RP).  

 TRENDING TOPIC 

HUT Kabupaten Luwu Utara ke -18 Tahun 

... “ LUTRAGA JIWAKU “ ... 
 

Kerja Bidang Penyuluhan/Kelembagaan 

 

Bidang Penyuluhan Pertanian & 

Kelembagaan Petani Dinas Ketahanan 
Pangan Kab. Luwu Utara telah 
memfasilitasi pelaksanaan penyusunan 
Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 
2018 di 12 kecamatan dalam kurun waktu 
2 bulan terakhir. 

Penyusunan programa tahun 2018 
dikemas dalam kegiatan peningkatan 
kemampuan lembaga petani Tahun 
anggaran 2017.  Penyusunan programa 
tingkat kecamatan tersebut dilaksanakan 
di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 
masing-masing kecamatan.  Peserta 
penyusunan programa terdiri atas 
perwakilan kontak tani/tokoh petani di 
masing-masing kecamatan, perwakilan 
pelaku usaha agribisnis, aparat desa, 
Camat, petugas Irigasi dan Tim 
Narasumber yang telah ditetapkan oleh 
Kadis Ketahanan Pangan. 

Teknis penyusunan programa 
Tahun 2018 merujuk kepada Peraturan 
Menteri Pertanian nomor 47 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Programa  

Penyuluhan Pertanian.   Berdasarkan 
Permentan tersebut, penyusunan 
programa pada tingkat Desa/Kecamatan 
di awali dengan pelaksanaan rembug tani 
Desa/Mimbar Sarasehan Kecamatan guna 
mengakomodir aspirasi para petani & 
pelaku usaha.  Hasil analisa keadaan & 
hasil evaluasi pelaksanaan programa 
tahun sebelumnya dijadikan bahan 
diskusi dalam rembug tani /mimbar 
sarasehan. 

Hasil kesepakatan rembug tani Desa 
atau mimbar sarasehan tersebut menjadi 
usulan indikatif dan kualitatif programa 
penyuluhan pertanian tahun 2018 dan 
selanjutnya diusulkan dalam forum 
musrembangdes dan Musrembang tk. 
Kecamatan. 

Melalui penyusunan programa 
tingkat kecamatan, telah dirumuskan 
keadaan wilayah kerja masing-masing 
BPP,  penetapan skala prioritas masalah 
yang akan diupayakan solusinya, serta 
penetapan tujuan /target kerja 
penyuluhan tahun 2018. 
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Bidang Ketersediaan dan 

distribusi pangan DKP Kabupaten Luwu 
utara telah selesai menyelenggarakan 
pelatihan pemanfaatan pekarangan  
“model vertikukltur” di 8 Desa Rawan 
Pangan se Kab. Luwu Utara.  Peserta 
pelatihan adalah ibu – ibu anggota 
Kelompok Wanita Tani (KWT).   

 
Pelatihan tersebut di awali di KWT 

Mawar Desa Pembuniang Kecamatan 
Malangke Barat pada tangal 29 -30 Maret 
2017.  Kepala Desa Pembuniang dan 
anggota KWT Mawar begitu antusias 
mengikuti kegiatan hingga akhir.  Mereka 
berterima kasih kepada pemerintah 
Daerah khususnya kepada Dinas 
Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara 
karena telah memfasilitasi dan 
memotivasi mereka untuk memproduksi 
sayur sehat dari pekarangan rumah 
sendiri.   

  

Tujuh desa lainnya yang menjadi 
sasaran penerima manfaat kegiatan yaitu: 
desa Wara,  Cenning,  Kalitata, Polejiwa (Kec. 
Malbar), desa Takkalala (Kec. Malangke), 
desa beringin Jaya dan desa Lembang-
Lembang (Kec. Baebunta).  Semua desa 
tersebut termasuk desa rawan pangan 
menurut studi Bappeda Lutra Tahun 2013.  

Tahun ini direncanakan akan dilakukan 
kembali pemetaan daerah rawan pangan se 
kab. Luwu Utara oleh Bidang Ketersediaan & 
Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan 
(DKP) Kab. Luwu Utara.  Melalui kegiatan 
tersebut, diharapkan diperoleh data up to 
date tentang daerah rawan pangan se-Kab. 
Luwu Utara. 

Sejauh ini (januari - April 2017), bidang 
Ketersediaan & Distribusi Pangan DKP Lutra 
juga telah melakukan pendataan harga pasar 
komoditi pangan strategis di 5 pasar se kab. 
Luwu utara.  Selain itu juga dilakukan  
pemantauan keluar masuk komoditi pangan 
strategis di 2 pos pemantau yakni di pos mari 
mari (Sabbang) dan pos bungadidi (Tana Lili). 

RENCANA AKSI 

 

 

“KIOS 
PANGAN” 

di Kantor DKP 

Bapak Armiadi sebagai Kepala 

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara 
sangat ingin “mem-Branding”  kerja Dinas 
Ketahanan Pangan (DKP) sehingga warga 
Luwu Utara menjadi familiar dan 
mengapresiasi kerja DKP.  Saat ini beliau 
tengah mempersiapkan rencana aksi 
menghadirkan “KioS Pangan” di 
lingkungan Kantor Dinas Ketahanan 
Pangan Kab. Luwu Utara.  Kios pangan 
yang digagas oleh beliau didorong oleh 
keinginan mulia membantu masyarakat 
memasarkan produk mentah dan olahan 
hasil pertanian mereka, baik yang di 
produksi secara individu maupun melalui 
KWT/gabungan poktan/Kelompok Usaha 
Bersama.  

KWT binaan teman-teman 
penyuluh pertanian yang menghadapi 
kendala dalam pemasaran produknya, 
seyogyanya kita mengupayakan agar ada 
solusinya. Kehadiran “Kios Pangan” di 
kantor DKP dapat dimanfaatkan sebagai  

sarana promosi dan jasa titipan untuk 
pemasaran produk pangan olahan KWT 
seperti: kripik pisang, aneka kue berbahan 
tepung jagung, camilan, dll.  

Gapoktan yang dapat bantuan dana 
penguatan LDPM juga bisa memanfaatkan 
keberadaan kios pangan di kantor DKP.  
Misalnya saja untuk menjual beras yang 
diproduksi bersama mitra, gapoktan 
LDPM menitip contoh produk di kios 
pangan DKP dan jika ada ASN yang 
memesan, maka pengelola Kios Pangan 
akan berkomunikasi dengan pengurus 
gapoktan untuk melayani 
pesanan/permintaan beras tersebut.  

Kehadiran kios pangan di kantor 
DKP sepertinya amat dinantikan oleh kita 
semua.  Semoga kehadirannya akan 
memberi manfaat kepada KWT dan 
Gapoktan binaan DKP dan juga kepada 
para pegawai di lingkungan kantor 
daerah/ kantor gabungan dinas 
pemerintah Kab. Luwu Utara. (Tam/RP) 
 
 
 
 

Kerja Bidang Ketersediaan & Distribusi  Pangan 
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