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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan Dinas 

Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dilihat dari 3 indikator dari berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 12/KPTS/KN.210/K/02/2016 tentang Gerakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ), bahwa peranan Dinas 

Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau terhadap peningkatan status 

ketahanan pangancukup baik karena Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riausudah melakukan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memeberdayakan 

perempuan dengan membentuk Kelompok – kelompok Wanita, 

memberikan bantuan berupa kebun bibit dan setiap Kelompok Wanita 

ditunjuk atau didampingi oleh seorang Pendamping/ penyuluh dalam 

meningkatkan partisipasi penyedian pangan dan gizi keluarga. Peranan 

Dinas Ketahanan Pangan dalam pengembangan pangan pokok lokal yang 

ada di Riau sudah cukup baik, dimana dengan menetapkan sagu sebagai 

pangan pokok lokal, lalu sukun dan talas. Dan dalam pengembangan 

pangan pokok lokal sagu yang ada di Riau juga didukung oleh Gubernur 

Riau yaitu melalui gebyar sagu dan Gubernur Riau juga mengeluarkan 

kebijakan Memasyarakatkan Pangan Lokal Sagu untuk mendorong dan 
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meningkatkan konsumsi pangan alternatif. Dan Dinas Ketahanan Pangan 

sudah berupaya mengadakan sosialisasi dan promosi dengan 

menyebarluaskan informasi melalui ajang Lomba Cipta Menu, penyebaran 

brosur, pembuatan banner dan poster serta kerjasama dengan Ibu – ibu 

anggota PKK. 

2. Tetapi sebaliknyamasih ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa 

Dinas Ketahanan Pangan provinsi Riau belum optimal dalam 

melaksanakan pengembangan pangan pokok lokal yaitu sukun dan talas. 

3. Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP yang dilakukan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Riau dimaksudkan untuk memasyarakatkan 

dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat 

melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi seperti brosur, banner dan 

poster ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi 

keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif sudah dilakukan 

hanya saja belum maksimal. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui bahkan belum pernah mendengar menegenai Gerakan 

P2KP 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Riau antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riauagar lebih 

memperhatikan peningkatan status ketahanan pangan Riau, dan lebih 
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ditingkatkan usahanya dalam Gerakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan di provinsi Riau dan masyarakat akan dapat 

meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga dan berhenti berpendapat 

seolah-olah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tidak melakukan 

tugasnya yang menyebabkan ketahanan pangan Provinsi Riau rawan. 

2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau seharusnya melakukakan 

sosialisasi dan promosi ke masyarakat lebih diperbanyak agar masyarakat 

tau bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan dan mau mengkonsumsi 

pangan pokok lokal Riau seperti sagu, sukun dan talas yang dapat 

dijadikan sebagai subtitusi penggiring beras. Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Riau seharusnya melakukakan sosialisasi dan promosimelalui 

kegiatan - kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menarik perhatian serta 

mendidik masyarakat dengan membentuk pola konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang, dan aman. 

3. Untuk masyarakat Provinsi Riau diharapkan kesadarannya untuk 

mengkonsumsi pangan pokok lokal Riau seperti sagu, sukun dan talas 

sebagai makanan substitusi beras. Dan disini peran masyarakat juga sangat 

penting dalam penyebarluasan informasi mengenai pemanfaatan 

pekarangan yang dapat memenuhi ketersediaan pangan dan gizi keluarga 

kepada masyarakat disekitar lingkungan. Dengan kesadaran masyarakat 

untuk memanfaatkan pekarangan dan mengkonsumsi pangan pokok lokal 

Riau sudah membantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam 
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peningkatan ketersediaan pangan bagi keluarga atau rumah tangga dan 

meningkatkan status ketahanan pangan di Provinsi Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


