BUPATI KEBUMEN

SAMBUTAN BUPATI KEBUMEN
PADA
UPACARA BENDERA TANGGAL
17 OKTOBER 2019
DAN PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA
Kamis, 17 Oktober 2019
Assalamu’alaikum wr. wb.
Ysh. Camat, Danramil dan Kapolsek;
Ysh. Para Kepala UPT Dinas beserta Staf;
Ysh. Para Kepala Desa beserta Perangkat;
Segenap peserta upacara yang berbahagia.
Puji syukur algamdulillah marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan
nikmat-Nya, kita dapat mengikuti Upacara Bendera
17an Bulan Oktober 2019 sekaligus Peringatan
Hari Pangan Sedunia Tahun 2019.
Peserta upacara yang berbahagia.
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Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap
tanggal 16 Oktober. Sesuai tanggal dibentuknya
Food

and

Agriculture

Organization

(FAO).

Penyelenggaraan HPS bertujuan untuk menstimulasi
dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian
masyarakat

dan

para

stakeholder

terhadap

pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan
bergizi.
Tema Peringatan Hari Pangan kali ini adalah:
“Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju
Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”. Tema ini
mendorong kita bersama untuk menuju kepada
kemandirian pangan yang kuat. Ini kita lakukan
melalui optimalisasi sumber daya lokal sebagai
pondasi

utama

dalam

memperkuat

kedaulatan

pangan bangsa dan negara kita.
Peserta upacara yang saya hormati
Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang
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bermuara

pada

upaya

pemantapan

ketahanan

pangan. Namun kita masih harus berupaya lebih
keras lagi. Karena masih banyak tantangan untuk
mencapai status Ketahanan Pangan yang mantap.
Bagi

kita

upaya

yang

harus

ditempuh

untuk

memantapkan Ketahanan Pangan mencakup aspek
kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya, pola
konsumsi

pangan

penduduk

masih

terdominasi

beras. Padahal ketergantungan yang berlebihan
terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan.
Upaya

pendayagunaan

diversifikasi

pangan

telah kita lakukan. Diversifikasi adalah salah satu
cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi resiko
produksi, akibat perubahan iklim dan kondusif untuk
mendukung

perkembangan

industri

pengolahan

berbasis sumberdaya lokal.
Pada

sisi

konsumsi

diversifikasi

pangan

memperluas alternatif pilihan pangan dan kondusif
untuk

mendukung

terwujudnya

Pola

Pangan
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Harapan. Diversifikasi pangan dapat meningkatkan
Ketahanan

Pangan

sehingga

dapat

dipandang

sebagai salah satu pilar pemantapan Ketahanan
Pangan.
Pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten
Kebumen memerlukan kesatuan kerja multisektor
dalam satu pemahaman yang sama. Penanganan
yang tepat dan bersifat holistik. Kuncinya adalah
Keterlibatan seluruh stakeholder. Keterlibatan seluruh
stakeholder merupakan cara efektif untuk mengelola
peluang

maupun

meminimalkan

biaya,

resiko

yang

sekaligus

dihadapi,
optimalisasi

pencapaian tujuan. Apalagi, kondisi yang dihadapi
semakin kompleks dan tidak akan terselesaikan oleh
satu sektor saja.
Karenanya, dengan Peringatan Hari Pangan
Sedunia ke-39 ini, mari kita satukan kesadaran dan
komitmen untuk perwujudan Ketahanan Pangan di
Kabupaten

Kebumen.

Bersama

membangun

5

kemandirian pangan dan meningkatkan daya saing
berbasis sumberdaya lokal.
Beberapa cara yang bisa ditempuh di antaranya:
1. Meningkatkan

produksi

pangan

pertanian,

perkebunan, kehutanan, budidaya peternakan,
perikanan, dan pemanfaatan hasil laut secara
optimal.
2. Aktif

mempromosikan

pangan

berbasis

produksi

sumberdaya

aneka
lokal

ragam
dengan

menyertakan masyarakat dan dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan
masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman

sesuai

dengan

anjuran

Pola

Pangan

Harapan.
4. Menjaga sumber-sumber air agar lestari secara
berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran aktif Ibu-ibu Tim Penggerak
PKK di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa,
agar

menjadi

pelopor

gerakan

percepatan
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penganekaragaman

konsumsi

pangan

di

Kabupaten Kebumen.
6. Mengembangkan upaya pemberdayaan keluarga
yang memungkinkan setiap keluarga memiliki daya
tahan dalam mencegah berbagai pengaruh dari
luar yang tidak kondusif, serta keluarga yang
mampu

melakukan

pembangunan

diri

dan

lingkungannya sesuai potensi yang dimiliki.
Semoga dengan dukungan dari segenap pihak,
pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten
Kebumen dapat memenuhi harapan kita semua.
Terakhir, saya dan kita bangga dan bersyukur ,
karena Kabupaten Kebumen meraih Juara I pada
Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan
Aman (LCM B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal
Tingkat

Provinsi

Jawa

Tengah

tahun

2019.

Selanjutnya berhak mewakili Jawa Tengah untuk
maju di ajang Festival Pangan Lokal B2SA yang akan
dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara
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pada tanggal 2-5 November 2019. Semoga dapat
meraih prestasi terbaik.
Hadirin yang saya hormati,
Demikian yang perlu saya sampaikan pada
upacara kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf
yang setulus-tulusnya.
Sekian, terimakasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum wb. wb.
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KH. YAZID MAHFUDZ

