
1 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi tubuh yang sehat merupakan salah satu persyaratan utama yang penting bagi 

manusia dalam menjalankan aktivitas dengan baik. Untuk mencapai kondisi tubuh yang 

sehat maka keberadaan gizi yang cukup dan seimbang sangat penting adanya, dengan 

cara pemenuhan kebutuhan pangan yang teratur. Dalam Pasal 60 Undang - Undang No. 

18 Tahun 2002 dibahas bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya semata 

– mata diukur secara kuantitas atau berapa banyak yang kita konsumsi, namun juga secara 

kualitas makanan yang dikonsumsi Aspek kualitas yang dimaksudkan adalah dalam hal 

jenis dan tingkat keberagaman makanan yang dikonsumsi. Akan tetapi hal ini masih 

belum banyak disadari, sehingga masyarakat hanya mementingkan jumlah yang mereka 

makan saja. Padalah berdasarkan teori dari Andadari dan Mahmudiono (2017) dikatakan 

bahwa pentingnya mengkonsumsi makanan yang beragam adalah untuk meningkatkan 

kecukupan gizi pada tiap individu. Ditambahkan lagi menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Christina (2011) tentang status gizi pada balita di Ghana didapatkan hasil yang cukup 

rendah, oleh karena mengkonsumsi satu jenis makanan saja yang menyebabkan 

kekurangan gizi. 

 

Penentuan kualitas konsumsi pangan yang baik dapat ditunjukan dengan pengaplikasian 

skor pola pangan harapan (PPH). Pola pangan harapan sendiri merupakan alat atau 

instrumen yang biasa digunakan dalam penilaian suatu kondisi konsumsi pangan 

masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah pangan yang disajikan sudah seimbang 

dalam hal keberagamannya yang biasa dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor 

PPH yang dicapai maka semakin beragam makanan yang dikonsumsi sehingga gizi yang 

didapat juga seimbang (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015). Skor 

PPH maksimal yang dapat dicapai adalah 100. Tercapainya skor PPH ini sudah 

ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan juga 

tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi. 

 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang perlu untuk dipenuhi sehingga 

dapat menghasilkan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Oleh 
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karena itu pemenuhan kebutuhan makanan ini sangatlah penting perannya dalam menjaga 

kesehatan masyarakat, tanpa terkecuali narapidana. Narapidana merupakan suatu 

kelompok masyarakat yang melakukan suatu kejahatan tertentu yang melanggar hukum 

dan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sendiri 

merupakan instansi yang dimiliki oleh pemerintah dan dikhususkan untuk menahan serta

membina warga negara yang telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana 

tertentu. Terdapat dua jenis lembaga pemasyarakatan yang menjadi fokus penelitian ini, 

yaitu lembaga pemasyarakatan kelas IIA dan kelas IIB. Perbedaan yang paling terlihat 

dari keduanya adalah pada jenis kegiatan yang dilakukan, pada lembaga pemasyarakatan 

kelas IIA memiliki kegiatan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelas IIB. 

 

Lembaga pemasyarakatan baik kelas IIA dan IIB di Kendal telah membagi tingkatan 

kejahatan narapidana dari yang ringan hingga tingkat kejahatan yang paling berat. Namun 

meski begitu, setiap dari narapidana tetap mendapatkan perlakuan yang sama terkait 

dengan hak yang diterimasnya sesuai dengan yang sudah tercantum pada Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, termasuk jenis makanan yang 

mereka konsumsi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. MH 

– 01. PK.07.2 Tahun 2009 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi 

warga binaan permasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. 

Peraturan ini juga telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA dan IIB Kendal, 

yaitu bahwa pada Lapas tersebut telah menerima daftar makanan harian yang sudah 

terhitung jumlah energinya serta bahan – bahan makanan yang diperoleh juga sudah dapat 

terjamin mutu dan kualitasnya. Dengan ini dapat diketahui bahwa kebutuhan gizi dan 

energi dari narapidana melalui makanan yang dikonsumsi sudah diatur dengan baik.  

 

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan 

memerlukan banyak energi, akan tetapi hal ini bukan berarti narapidana perlu untuk 

mengkonsumsi makanan yang sebanyak mungkin. Seperti yang dinyatakan oleh 

Departemen Kesehatan (2009), bahwa pada usia dewasa apabila terjadi kekurangan atau 

kelebihan gizi maka mempengaruhi tingkat dari derajat kesehatan dan produktivitas kerja 

dewasa tersebut. Masih belum ditemukan penelitian mengenai efek negatif yang dialami 

oleh narapidana oleh karena kelebihan mengkonsumsi makanan selama berada di 
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lembaga pemasyarakatan, namun menurut teori dari Andari (2017) dikatakan bahwa 

semakin banyak kalori yang dikonsumsi dari makanan, maka semakin banyak energi yang 

tersimpan, dan energi yang tersimpan tersebut, jika tidak dikeluarkan, maka lama – lama 

akan menimbulkan kenaikan berat badan hingga obesitas. 

 

Beberapa penelitian mengenai analisa tingkat konsumsi pangan dengan mengaplikasikan 

skor pola pangan harapan (PPH) juga sudah dilakukan sebelumnya, seperti contoh 

penelitian yang dilakukan oleh Aneftasari (2016), mengenai determinasi pola pangan 

harapan pada rumah tangga buruh pengasin ikan di Lampung. Pada penelitian tersebut 

didapatkan kesimpulan bahwa skor PPH buruh pengasin ikan adalah sebesar 74,38 dan 

masih berada dibawah skor PPH Kota Bandar Lampung yang sebesar 80,60. Selain itu 

pernah dilakukan juga penelitian mengenai status gizi pada lapas oleh Andari (2017), 

didapatkan hasil penelitian pada lembaga pemasyarakatan kelas I Cirebon bahwa asupan 

energi dari narapidana berada pada kisaran 852,30 sampai 1918,30 kkal dengan rata – 

rata asupan energi keseluruhan adalah 1285,02 kkal. Bila dibandingkan dengan angka 

kecukupan energi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu 2150, maka 

asupan energinya tergolong rendah. Namun belum pernah dilakukan penelitian dalam 

pengukuran skor PPH pada lembaga pemasyarakatan secara langsung. Meskipun dari segi 

penyelenggaraan pangan sudah diterapkan oleh Peraturan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, namun belum dapat dipastikan tingkat keberagaman jenis makanannya. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat keberagaman jenis makanan 

dengan menggunakan skor pola pangan harapan untuk kemudian dibandingkan dengan 

skor pola pangan harapan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pola Pangan Harapan (PPH) 

Pola pangan harapan merupakan suatu susunan yang terdiri dari beberapa jenis kelompok 

pangan yang penentuannya didasarkan pada proporsi dari energi tiap kelompok pangan 

terhadap total energi yang mencangkup kebutuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat 

baik dari segi kuantitas dan dari segi kualitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan cita rasanya (Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian, 2015). PPH dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan 
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dalam segi kuantitas dan kualitas ini memiliki tujuan agar dapat memperoleh gizi yang 

seimbang. Sehingga gizi seimbang yang dicapai tidak hanya sekedar dari jumlah yang 

dikonsumsi saja namun juga dilihat dari keragaman pangan yang dikonsumsi.  

 

Pola Pangan Harapan (PPH) pertama kali dikenalkan oleh Food and Agricultural 

Organisation-Regional Office for Asia and Pacific (FAO-RAPA) tahun 1989 sebagai 

suatu komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi 

kebutuhan energy dan zat gizi lainnya. Kemudian mulai dikembangkan lebih lanjut oleh 

Departemen Pertanian hingga sekarang masih terus diaplikasikan. Sekarang PPH telah 

disepakati di tingkat nasional berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

(WKNPG) X tahun 2012 yang juga ditetapkan sebagai suatu acuan dalam pembangunan 

pangan dan gizi masyarakat.  

 

Pengaplikasian pola pangan harapan (PPH) ini memiliki kegunaan untuk menilai situasi 

tingkat konsumsi pangan masyarakat yang dinyatakan dalam skor pola pangan harapan 

(PPH). Semakin tinggi skor PPH yang didapatkan berarti semakin beragam dan bergizi 

seimbang makanan yang dikonsumsi dengan skor 100 sebagai skor maksimal yang paling 

ideal (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2015). Grafik perkembangan 

Pola Pangan Harapan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Realisasi / Capaian Skor PPH Nasional 

 (Sumber : Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2017 (2018)) 
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Pada Gambar 1 ditunjukan grafik fluktuasi kondisi skor PPH di tingkat nasional. Dapat 

dilihat secara keseluruhan, skor PPH di Indonesia lebih sering mengalami kenaikan dari 

pada penurunan. Pada tahun 2009 hingga 2010 terjadi peningkatan skor PPh secara drastis 

dari 75,7 hingga 85,7. Kemudian terjadi penurunan skor PPH dimulai pada tahun 2010 

hingga tahun 2013, yaitu dari 85,7 hingga 81,4. Namun setelah itu mengalami 

peningkatan lagi yang berkelanjutan hingga tahun 2017, yaitu dari 81,4 hingga 88 

 

1.2.2. Kelompok Pangan dalam Pola Pangan Harapan (PPH) 

Susunan pola pangan harapan (PPH) terbagi menjadi 9 kelompok pangan yang masing – 

masing kelompok pangan memiliki kategori jenis pangannya masing – masing. Berikut 

merupakan pengelompokan pangan menurut standar PPH pada Tabel 1 dan susunan pola 

pangan harapan di tingkat nasional pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Pengelompokan Pangan 

No Kelompok Pangan Jenis Komoditas 

1 Padi Beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandung 

dan olahannya. 

2 Umbi – umbian Ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas, dan 

sagu (termasuk pangan berpati) 

3 Pangan Hewani Daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, serta 

susu dan olahannya 

4 Minyak dan Lemak Minyak kelapa, minyak sawit, margarin, dan lemak 

hewani 

5 Buah / biji berminyak Kelap, kemiri, kenari, dan coklat 

6 Kacang – kacangan Kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang 

merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, 

kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, 

kecap 

7 Gula Gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam 

botol / kaleng. 

8 Sayur dan Buah Sayur segar dan olahannya, buah segar dan olahannya, 

termasuk emping 

9 Lain – lain Aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, 

cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, 

teh, dan kopi 
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (2015). 

 

Pada Tabel 1 ditunjukan bahwa pola pangan harapan terbagi menjadi 9 kelompok pangan 

yang perlu untuk dipenuhi demi tercapainya gizi seimbang, yaitu kelompok padi – padian, 

umbi – umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang – 
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kacangan, gula, sayur dan buah, serta kelompok lain - lain. Masing - masing dari 9 

kelompok pangan ini memiliki jenis komoditas bahan makanannya sendiri. 

 

Tabel 2. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional 

No 
Kelompok 

Pangan 

% AKG 

(FAO-RAPA) 

Pola Pangan Harapan Nasional 

Berat 

(Gram) 

Energi 

(kkal) 
%AKG Bobot 

Skor 

PPH 

1 Padi – padian 40 – 60 275 1075 50 0,5 25 

2 Umbi– umbian 0 – 8 100 129 6 0,5 2,5 

3 Pangan Hewani 5 – 20 150 258 12 2 24 

4 
Minyak dan 

Lemak 
5 – 15 20 215 10 0,5 5 

5 
Buah/Biji 

Berminyak 
0 – 3 10 64,5 3 0,5 1 

6 
Kacang – 

kacangan 
2 – 10 35 107,5 5 2 10 

7 Gula 2 – 15 30 107,5 5 0,5 2,5 

8 Sayur dan Buah 3 – 8 250 129 6 5 30 

9 Lain - lain 0 – 5 - 64,5 3 0,0 0,0 

 Jumlah   2150 100 - 100 
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (2015). 

 

Pada Tabel 2 dijelaskan lebih rinci mengenai proporsi yang paling ideal dalam mencapai 

skor PPH yang ideal, yaitu 100. Dapat dilihat perbedaan range persentase Angka 

Kecukupan Gizi (%AKG) dari FAO-RAPA dengan %AKG yang ditetapkan Nasional, 

yaitu %AKG nasional masih memasuki range yang ditetapkan oleh Food and 

Agricultural Organisation-Regional Office for Asia and Pacific (FAO-RAPA). 

Persentase AKG di tingkat nasional ini ditentukan berdasarkan energi (kkal) dari masing 

– masing kelompok pangan dibagi dengan energi totalnya.  

 

Selain itu juga dapat dilihat bahwa dalam mendapatkan skor PPH maksimum dari masing 

– masing kelompok pangan perlu mengkalikan terlebih dahulu %AKG yang didapat 

dengan bobot masing – masing kelompok pangan. Bobot ini didapatkan atas dasar dari 

Triguna Makanan, yaitu sumber karbohidrat atau sebagai zat tenaga, sumber protein atau 

sebagai zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Proporsi yang 

dimiliki ketiganya harus seimbang yaitu 33% masing – masing (dari 100% dibagi dengan 

3). Pembobotan dilakukan dengan cara : 
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a. Untuk kelompok pangan yang termasuk dalam kategori sumber karbohidrat atau 

zat tenaga adalah padi – padian, umbi – umbian, minyak dan lemak, biji / buah 

berminyak serta gula. Persentase total kontribusi energi (%AKG) mereka 

berdasarkan tabel 2 adalah 74%. Maka bobot untuk kelompok pangan ini adalah 

33% dibagi dengan 74% yaitu 0,5. 

b. Untuk kelompok pangan yang termasuk dalam kategori sumber protein atau zat 

pembangun adalah pangan hewani dan kacang – kacangan. Persentase total 

kontribusi energi mereka berdasarkan tabel 2 adalah 17%. Maka bobot untuk kedua 

kelompok pangan ini adalah 33,3% dibagi dengan 17 yaitu 2. 

c. Untuk kelompok pangan yang termasuk dalam kategori sumber vitamin dan 

mineral atau sumber pembangun adalah sayur dan buah. Persentase total kontribusi 

energinya berdasarkan tabel 2 adalah 6%. Maka bobot yang diperoleh adalah 33,3% 

dibagi 6% yaitu 5. 

d. Untuk kelompok pangan lainnya memiliki total kontribusi sebesar 3% dengan 

bobot yang dihasilkan adalah 0% dibagi dengan 3% yaitu 0.  

 

Pembobotan dalam kelompok pangan Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Pembobotan dalam kelompok pangan PPH 

(Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2015)) 
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1.2.3. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Dalam perhitungan skor PPH sendiri, data yang paling diperlukan adalah jumlah 

kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan yang dikalikan dengan 

pembobotnya masing – masing sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH. Untuk 

perhitugan secara lebih detailnya, berdasarkan panduan dari Badan Ketahanan Pangan 

(2015) mengenai prosedur perhitungan PPH, terdapat beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan sehingga diperoleh hasil akhir skor PPH, yaitu sebagai berikut : 

1) Pengelompokan bahan pangan 

Pengelompokan bahan pangan ini didasarkan pada 9 kelompok pangan yang 

masing – masing kelompok pangan memiliki jenis komoditas bahan pangannya 

masing – masing seperti yang tertera pada tabel 1. 

2) Konversi bentuk, jenis, dan satuan 

Setiap pangan yang dikonsumsi seringkali memiliki bentuk, jenis, dan satuan yang 

bisa berbeda – beda. Sehingga keseragaman satuan berat dari masing – masing 

pangan tersebut perlu dikonversikan akan dapat dihitung jumlah berat mentahnya. 

Dalam pengkonversian ini dapat digunakan beberapa data pendukung seperti data 

daftar ukuran rumah tangga (URT) dan data pendukung lainnya. 

3) Menghitung kandungan energi dari masing – masing kelompok pangan 

Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan kandungan energi dari tiap jenis 

bahan pangan tunggal yang telah dikonversikan sebelumnya dengan menggunakan 

bantuan dari data pendukung yaitu daftar komposisi bahan makanan (DKBM) 

sehingga didapatkan hasil akhir berupa kandungan energi per 100 gram bahan 

makanan yang dapat dimakan (%BDD). Perhitungan ini menggunakan rumus : 

Energi =
berat bahan makanan (gram)

100 gram
 x kandungan energi x %BDD  

Setelah didapatkan energi dari masing – masing bahan makanan selanjutnya 

dijumlahkan menurut kelompok pangannya yang sudah ditentukan pada tahap 1. 

4) Menghitung total energi aktual dari seluruh kelompok pangan 

Pada tahap ini dilakukan penjumlahan total energi dari masing – masing kelompok 

pangan yang sudah didapatkan dari perhitungan di tahap 3. Perhitungan ini 

menggunakan rumus :  

Total energi aktual = energi kelompok padi – padian + ... + energi kelompok lainnya 
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5) Menghitung persentase kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan 

terhadap Angka Kecukupan Energi (%AKE) 

Pada tahap ini hampir sama dengan tahap ke 5, namun perbedaannya adalah 

menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebagai pembaginya. Angka 

Kecukupan Energi (AKE) konsumsi yang digunakan adalah 2150 kkal/kap/hari. 

%AKE =  
Energi kelompok pangan

AKE konsumsi
 x 100%  

6) Menghitung skor AKE 

Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus : 

Skor Aktual = %AKE setiap kelompok pangan x bobot 

7) Menghitung skor PPH 

Skor PPH dihitung dengan cara membandingkan skor AKE yang didapatkan 

dengan skor PPH maksimun setiap kelompok pangan seperti pada tabel 1. Terdapat 

dua ketentuan yang perlu diperhatikan dalam membandingkan skor AKE dan skor 

maksimum sehingga didapatkan skor PPH aktual, yaitu : 

a. Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang dipilih sebagai 

skor PPH aktual adalah skor PPH maksimum. 

b. Jika skor AKE dari setiap kelompok pangan yang didapatkan lebih rendah 

dibandingkan dengan skor PPH maksimumnya maka yang dipilih sebagai 

skor PPH aktual adalah skor AKE. 

8) Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Total skor didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor PPH aktual dari masing 

– masing kelompok pangan. Perhitungan ini menggunakan rumus : 

Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain. 

 

1.2.4. Status Gizi 

Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh seseorang yang sehat oleh karena penyerapan 

dan konsumsi zat gizi makanan, sehingga terjadi keseimbangan antara makanan yang 

masuk ke dalam tubuh dengan makanan yang diperlukan oleh tubuh (Anthonie, 2013). 

Status gizi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jenis kelamin, usia, 

aktivitas yang dilakukan, nutrisi, dan lain – lain (Ruslie & Darmadi, 2012). Ditambahkan 

juga oleh Setiati et al., (2015) bahwa status gizi dari masing – masing individu dapat 
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berbeda satu sama lain, tergantung dari tingkat asupan (absorbsi) dan tingkat penggunaan 

zat – zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika terdapat ketidakseimbangan, maka 

akan memicu terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi didalam tubuh. 

 

1.2.5. Status Gizi dalam Lembaga Pemasyarakatan 

Menurut Departemen Kesehatan (2009), Lembaga pemasyarakatan atau yang Lapas 

adalah salah satu unit pemasyarakatan yang merawat dan membina narapidana di bawah 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sedangkan narapidana adalah warga negara yang melakukan suatu tindakan yang 

melanggar hukum dan yang telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu 

lembaga pemasyarakatan. Oleh karena salah satu fungsi dari lembaga pemasyarakatan 

adalah sebagai tempat pembinaan, maka sudah menjadi tanggung jawab dari petugas di 

dalam Lapas untuk memperlakukan para narapidana dengan baik sesuai dengan peraturan 

yang berlaku (Dewi et al., 2017). Dinyatakan juga dalam Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan dituliskan bahwa narapidana berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan pangan 

narapidana berdasarkan aspek kualitas atau tingkat keragaman jenis bahan pangan yang 

dikonsumsi oleh narapidana serta berdasarkan aspek kuantitas atau tingkat kecukupan 

energi dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB di Kabupaten 

Kendal dengan menggunakan standar pola pangan harapan. 


