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GSMP SELARAS DENGAN STRATEGI PEMERINTAH PUSAT  

BANGUN KETAHANAN PANGAN DI DESA 

 

 

Sumber gambar:http//www.respublika.id/ 

 

Isi Berita: 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Abdul 

Halim Iskandar mengapresiasi Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah menginisiasi 

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini dinilai selaras dengan pemerintah 

pusat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. "Saya apresiasi inovasi yang sangat 

mementingkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasinya juga tidak main-main melibatkan 

semua pihak melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan," ungkap Mendes PDTT, Abdul Halim 

Iskandar. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Sumsel masuk 10 besar provinsi yang 

berhasil mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Prestasi tersebut lanjut dia dicapai salah 

satunya melalui GSMP. 

Terkait dengan upaya penurunan angka stunting di Sumsel, Herman Deru menegaskan 

penurunan stunting harus diawali dengan data yang akurat. "Tidak semua sumber bisa kita 

pakai untuk menggunakan atau mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi stunting, jadi 

datanya memang harus berul-betul tervalidasi dengan benar mulai dari desa terlenih dahulu," 

tegasnya. 

"GSMP memiliki  multi effect dimana kita tidak tergantung pada daerah lain, kita berusaha 

mengubah mindset masyarakat menjadi penghasil pangan sendiri," tegas Herman Deru lagi. 

Menurut Herman Deru, kebijakan Kemendes PDTT yang mengintruksikan 20 persen dana 

desa untuk ketahanan pangan merupakan kebijakan yang relevan dengan program GSMP. 

"Kebijakan yang lahir dari Kementerian Desa ini membuktikan bahwa memang program ini 

serius, dari 20 persen dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan dan itu relevan dengan 

GSMP," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumsel Herman Deru juga menyerahkan award CSR 

perusahaan pendukung Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Penghargaan diberikan 

kepada sejumlah bank seperti Bank Sumsel Babel dan perusahaan sektor perkebunan sawit 

yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera 
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Selatan. Berbagai perusahaan ini mendapatkan penghargaan karena peduli dan mendukung 

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP.  Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Hj. 

Nurseri Marwah mengatakan seminar tersebut diikuti oleh  400 orang yang terdiri dari 

perangkat desa se Sumsel dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi. "Kami 

berharap semua kepala desa turut andil memasifkan program ini sehingga menimbulkan efek 

yang lebih banyak," tandasnya. 

 

Sumber berita: 

1. http://globalplanet.news/kriminal/41138/hitmi-kabupatenkota-di-sumsel-diminta-lakukan 

-aksi-menggerakkan-gerakan-sumsel-mandiri-pangan, HITMI Kabupaten/ Kota di 

Sumsel Diminta Lakukan Aksi Menggerakkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, 11 

Desember 2022. 

2. http://globalplanet.news/sosial/41343/gsmp-selaras-dengan-strategi-pemerintah-pusat-

bangun-ketahanan-pangan-di-desa, GSMP Selaras dengan Strategi Pemerintah Pusat 

Bangun Ketahanan Pangan di Desa, 22 Desember 2022. 

 

Catatan: 

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sesuai 

amanat UUD 1945 tersebut dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. 

 

Berbagai upaya dan strategi dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak atas pangan yang 

diatur dalam ketentuan antara lain sebagai berikut: 

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

- Pasal 1 angka 1, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman. 

- Pasal 1 angka 3, Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam 

memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal 

secara bermartabat. 

- Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

Ketersediaan Pangan.  

http://globalplanet.news/kriminal/41138/hitmi-kabupatenkota-di-sumsel-diminta-lakukan%20-aksi-menggerakkan-gerakan-sumsel-mandiri-pangan
http://globalplanet.news/kriminal/41138/hitmi-kabupatenkota-di-sumsel-diminta-lakukan%20-aksi-menggerakkan-gerakan-sumsel-mandiri-pangan
http://globalplanet.news/sosial/41343/gsmp-selaras-dengan-strategi-pemerintah-pusat-bangun-ketahanan-pangan-di-desa
http://globalplanet.news/sosial/41343/gsmp-selaras-dengan-strategi-pemerintah-pusat-bangun-ketahanan-pangan-di-desa
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- Pasal 12 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. 

- Pasal 14 ayat (1), Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: 

a. Produksi Pangan dalam negeri; 

b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau 

c. Impor. 

- Pasal 14 ayat (2), Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya 

Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tarif. 

- Pasal 68 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. 

2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022  

- Pasal 5 ayat (1), Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas 

rincian: 

a. Anggaran Transfer ke Daerah; dan 

b. Dana Desa per kabupaten/kota. 

- Pasal 5 ayat (4) huruf b, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program ketahanan 

pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen). 

3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 

Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa 

- Lampiran Bab IV huruf A, Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, keterjangkauan, dan 

pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. 

- Lampiran Bab IV huruf B, Peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa 

Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain: 

1. Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa; 

2. Penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat; 

3. Penyewaan peralatan pertanian; dan 

4. Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan 

lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok 

ekonomi desa dan swasta. 


