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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skor Pola Pangan Harapan (PPH) total dari 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA dan IIB di Kendal yang kemudian akan 

dibandingkan dengan skor PPH total di tiga tingkatan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi, 

dan nasional. Selain itu juga untuk mengetahui skor PPH pada masing – masing kelompok 

pangan yang kemudian juga akan dibandingkan dengan skor PPH pada masing – masing 

kelompok pangan di tiga tingkatan seperti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan 

jumlah populasi sebesar kurang lebih 220 narapidana di Lapas IIA dan 20 narapidana di 

Lapas IIB, dengan sampel yang diambil adalah tingkat konsumsi narapidana per harinya 

dalam jangka waktu satu bulan. Pemilihan sampel ini didasarkan pada data yang 

diperlukan sehingga dapat untuk membantu dalam perhitungan skor PPH pada Lapas. 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data sebanyak empat kali dalam waktu satu 

bulan, pengambilan data dilakukan sebagai berikut :  

 Pengambilan data pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019, dan didapatkan 

data menu makanan harian narapidana untuk hari yang ke tiga, empat, dan lima. 

 Pengambilan data kedua dilakukan pada tanggal 19 Januari 2019, dan didapatkan 

data menu makanan harian narapidana untuk hari yang ke enam, tujuh, dan delapan. 

 Pengambilan data ketiga dilakukan pada tanggal 24 Januari 2019, dan didapatkan 

data menu makanan harian narapidana untuk hari yang ke satu, dua, dan tiga. 

 Pengambilan data keempat dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019, dan didapatkan 

data menu makanan harian narapidana untuk hari yang ke delapan, sembilan, dan 

sepuluh 

 

Sehingga dari 12 hari pengambilan data ini didapatkan 10 hari siklus menu makanan 

harian narapidana beserta jenis bahan makanan dan jumlah proporsinya. Berdasarkan 

teori dari Departemen Kesehatan (2009), Lembaga Pemasyarakatan adalah adalah salah 

satu unit pemasyarakatan yang merawat dan membina narapidana di bawah Direktorat 

Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas sendiri 

terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu Lapas kelas I, Lapas kelas IIA, dan Lapas kelas 

IIB. Pembeda paling utama dari ketiga Lapas tersebut adalah jumlah narapidana yang 

menghuninya.
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4.1. Menu Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kendal 

Pada dasarnya segala pemilihan menu makanan di Lapas Kabupaten Kendal baik kelas 

IIA maupun kelas IIB sudah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

dan bahan – bahan  pangan yang diperlukan pun juga sudah disediakan, namun segala 

bentuk makanan olahan, dimasak sendiri oleh para narapidana secara bergantian tiap 

harinya yang kemudian masakan olahan tersebut ditempatkan dalam wadah makanan 

sesuai pada Gambar 3. Oleh karena itu cita rasa dan mutu dari makanan masih kurang, 

sebab tidak semua narapidana bisa memasak. Hal ini masih belum sesuai dengan Pasal 4 

ayat 1 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang hak dari narapidana untuk 

mendapatkan makanan yang layak.  

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat menu makanan para narapidana yang sudah dimasak 

dan ditempatkan dalam wadah makanan. Pada Gambar 3 juga dapat dilihat bahwa 

makanan sudah disiapkan dan terbagi menjadi tiga menu makanan, yaitu untuk makan 

pagi (sarapan), makan siang, dan makan malam, disertai dengan minumannya. Gambar 3 

juga menunjukan adanya variasi menu makanan yang disediakan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi et al., (2017) mengenai status gizi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Semarang, didapatkan hasil bahwa variasi menu makanan yang 

disediakan di Lapas Kelas I Semarang masih tergolong rendah sehingga sebagian besar 

dari narapidana memiliki status gizi kurang, yaitu sebesar 55,3%. 

 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, (2015) juga menyatakan bahwa 

kualitas dari makanan yaitu yang mencangkup keberangaman jenis makanan yang 

dikonsumsi sangat perlu diperhatikan agar tercapainya gizi yang seimbang. Pernyataan 

ini juga telah ditetapkan dalam Pasa 60 Undang – Undang No. 18 Tahun 2002 bahwa 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan perlu diperhatikan aspek kuantitas atau jumlah 

makanan yang dikonsumsi dan juga aspek kualitas atau tingkat keberagaman makanan 

yang dikonsumsi. Oleh karena itu berdasarkan Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa Lapas 

di Kendal sudah memenuhi dalam hal tingkat variasi makanannya. 

 

Berdasarkan pada Lampiran 1 dapat dilihat daftar menu makanan para narapidana 

hariannya, dari makan pagi hingga makan sore. Penentuan menu makan harian ini sudah 
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memiliki peraturannya sendiri, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan adanya peraturan ini maka semua 

yang termasuk dalam penyelenggaraan makanan di Lapas seperti anggaran, menu, 

perhitungan kebutuhan bahan makanan, pembelian bahan makanan, distribusi makanan, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan sudah termasuk didalamnya (Primawardani, 2017). 

 

Pada Lampiran 1 juga dapat dilihat bahwa menu makanan harian disediakan dalam 10 

hari siklus, dengan harapan agar menu yang disajikan bisa bervariasi sehingga narapidana 

tidak mudah merasa bosan dengan menu makanan yang selalu sama. Namun menu yang 

diterapkan juga sama persis dengan contoh menu yang diterapkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, padahal berdasarkan Primawardani, (2017) bahwa 

implementasi pemberian contoh menu makanan harian 10 siklus ini tidak diwajibkan 

untuk diterapkan, namun lebih kepada agar masing – masing dari Lembaga 

Pemasyarakatan dapat menentukan sendiri menu makanan yang pantas untuk narapidana 

sesuai dengan daerah maupun provinsi masing – masing selama makanan tersebut tidak 

menyimpang dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau energi yang sudah ditetapkan. Hal 

ini juga seringkali yang menjadi sumber masalah tentang berita yang mengatakan bahwa 

narapidana pada Lapas tertentu mengalami kekurangan gizi, padahal pada kenyataannya 

disebabkan karena implementasi menu makanan yang tidak sesuai dengan daerahnya. 

 

Oleh karena menu makanan harian yang diterapkan oleh Lembaga Permasyarakatan di 

Kendal sama dengan contoh yang diimplementasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi dan Angka Kecukupan 

Gizi nya sudah terpenuhi, meskipun cita rasa masih belum terpenuhi. Dalam hal 

pengelolaan makanan di Lapas sendiri juga terdapat peraturan yang mengatur, seperti 

yang tertera pada Peraturan Menteri Hukam dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. 

PK07.02 Tahun 2009, yaitu salah satunya adalah mengenai penyelenggaraan makanan 

harus dilakukan oleh juru masak yang memiliki keahlian untuk memasak, namun pada 

Lapas di Kendal masih belum terpenuhi sehingga segala bentuk pengolahan makanan 
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masih dilakukan oleh narapidana secara bergantian, yang menyebabkan cita rasa dari 

makanan kurang. 

 

4.2. Kelompok Pangan Menurut Triguna Makanan 

Berdasarkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, (2015) dituliskan bahwa 

susunan dari pola pangan harapan terbagi menjadi 9 kelompok pangan, yaitu kelompok 

padi – padian, umbi – umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, 

kacang – kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain – lain. Masing – masing dari 9 

kelompok pangan tersebut memiliki jenis komoditas bahan pangannya sendiri seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. Sesuai pada Gambar 2, bahwa dalam penentuan bobot 

masing – masing kelompok pangan digunakan konsep Triguna Makanan untuk membagi 

kelompok pangan berdasarkan tiga sumber zat, yaitu sumber zat tenaga, sumber zat 

pembangun, dan sumber zat pengatur. Selain ketiga sumber tersebut ada juga kelompok 

pangan lain – lain yang tidak termasuk didalamnya sehingga tidak memiliki bobot dalam 

perhitungan.  

 

Pada perhitungan skor PPH di Lembaga Pemasyarakatan Kendal digunakan standar dari 

Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) dalam membantu penentuan kandungan 

energi per 100 gram bahan makanan serta data Bagian yang Dapat Dimakan (BDD). 

Menurut Nugraini (2013), Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) adalah daftar 

yang memuat kadar gizi dari berbagai jenis bahan makanan per 100 gram berat bersih 

atau berat yang dapat dimakan. Namun penggunaan data DKBM dalam penelitian ini 

masih memiliki kelemahan, yaitu tidak semua bahan makanan tercantum pada daftarnya. 

Ditambahkan juga oleh Roni, (2013) yang menjelaskan bahwa Bagian yang Dapat 

Dimakan (BDD) merupakan zat gizi yang disajikan dalam makanan per 100 gram bagian 

yang dapat dimakan dari makanan tersebut. 

 

4.2.1. Kelompok Pangan Sumber Zat Tenaga 

Pertama pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa kelompok pangan yang termasuk dalam sumber 

zat tenaga adalah kelompok pangan padi – padian, umbi – umbian, minyak dan lemak, 

buah/biji berminyak, serta kelompok pangan gula. Didapatkan data bahwa jenis bahan 

makanan yang konsumsi per harinya oleh narapidana paling tinggi adalah pada kelompok 
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pangan padi – padian, yaitu beras, sebesar 450 gram per hari. Berdasarkan data dari 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, (2018) didapatkan bahwa tingkat konsumsi 

beras nasional tahun 2018 mencapai 126,30 gram/kapita/tahun atau sekitar 346,03 

gram/kapita/hari. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi beras di Lembaga 

Pemasyarakatan Kendal baik di kelas IIA maupun IIB jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan konsumsi beras nasional. Didapatkan juga data jenis bahan makanan yang paling 

sedikit dikonsumsi oleh narapidana pada kelompok buah/biji berminyak, yaitu kemiri, 

sebesar 3 gram per harinya dengan kandungan energi sebesar 636 kkal per 100 gram 

bahan makanan. Rendahnya penggunaan kemiri ini dikarenakan karena kemiri hanya 

digunakan sebagai bumbu rempah – rempah dalam pembuatan beberapa jenis makanan 

olahan yang dimasak oleh para narapidana. 

 

Selain dari kedua bahan makanan tersebut, dapat juga dilihat pada Tabel 6, terdapat bahan 

pangan ubi jalar yang dikonsumsi oleh para narapidana, yaitu sebesar 150 gram per 

harinya. Berdasarkan data Statistik Pertanian, (2018) dituliskan bahwa konsumsi ubi jalar 

perkapita Indonesia adalah 3,66 kg/kapita/tahun atau sekitar 10,04 gram/kapita/hari. 

Sehingga jika kedua data ini dibandingkan maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi ubi 

jalar di Lembaga Pemasyarakatan Kendal jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi ubi 

jalar nasional.  

 

Berdasarkan Kementerian Pertanian (2017) dalam buku Buletin Konsumsi Pangan 

memperlihatkan bahwa konsumsi minyak goreng pada tahun 2018 diprediksi sebesar 

12,17 liter/kapita/tahun atau sekitar 26,67 gram/kapita/tahun. Angka ini apabila 

dibandingkan dengan konsumsi per hari minyak goreng oleh narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kendal yaitu sebesar 10,00 gram/kapita/tahun maka dapat disimpulkan 

bahwa konsumsi minyak goreng di Lembaga Pemasyarakatan Kendal masih lebih rendah 

dibanding konsumsi minyak goreng nasional.  

 

Konsumsi harian gula narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB Kendal 

yaitu sebesar 10 gram per harinya. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (2018) 

diperoleh hasil prediksi konsumsi gula dalam rumah tangga di Indonesia tahun 2018 

sebesar 6,74 kg/kapita/tahun atau sekitar 18,47 gram/kapita/hari. Sehingga dari 
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perbandingan kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi gula di 

Lembaga Pemasyarakatan Kendal masih lebih rendah dibanding konsumsi gula dalam 

rumah tangga di Indonesia. 

 

4.2.2. Kelompok Pangan Sumber Zat Pembangun 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa terdapat dua kelompok pangan yang termasuk dalam 

sumber zat pembangun, yaitu kelompok pangan hewani, dan kacang – kacangan. 

Didapatkan data bahwa jenis bahan pangan yang tingkat konsumsi per harinya paling 

tinggi adalah pada kelompok pangan hewani, yaitu telur ayam, sebesar 34,84 gram 

perkapita per hari. Berdasarkan data dari Statistik Pertanian (2018), dituliskan bahwa rata 

– rata konsumsi telur ayam perkapita di Indonesia adalah 5,36 kg/kapita/tahun atau sekitar 

14,68 gram/kapita/hari. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konsumsi telur ayam di 

Lembaga Pemasyarakatan Kendal baik di kelas IIA maupun IIB lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsumsi telur ayam nasional. Sedangkan jenis bahan makanan 

dengan tingkat konsumsi per hari yang paling rendah adalah kacang tanah yaitu sebesar 

7,26 gram per hari. Jika dibandingkan dengan data dari Statistik Pertanian, (2018) yaitu 

sebesar 0,28 kg/kapita/tahun atau sekitar 0,77 gram/kapita/hari; maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat konsumsi kacang tanah di Lembaga Pemasyarakatan Kendal baik di kelas 

IIA maupun IIB lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi kacang tanah nasional. 

 

Selain itu pada Tabel 7 didapatkan juga bahan lainnya seperti daging lembu dengan 

konsumsi per hari adalah sebesar 14,52 gram yang jika dibandingkan dengan data 

konsumsi nasional dari Statistik Pertanian, (2018) yaitu sebesar 0,46 kg/kapita.tahun atau 

sekitar 1,26 gram/kapita/hari maka tingkat konsumsi daging lembu di Lembaga 

Pemasyarakatan Kendal baik di kelas IIA maupun IIB lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsumsi daging lembu nasional. Bahan pangan lainnya dari kelompok pangan hewani, 

yaitu ikan segar dan ikan asin dengan tingkat konsumsi secara berturut sebesar 16,94 

gram dan 7,55 gram per hari. Jika dibandingkan dengan prediksi dari Perbowo, (2018) 

bahwa konsumsi ikan nasional adalah 54,49 kg/kapita/tahun atau sekitar 149,28 

gram/kapita/hari maka tingkat konsumsi ikan segar maupun asin di Lembaga 

Pemasyarakatan Kendal baik di kelas IIA maupun IIB jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan konsumsi ikan segar nasional. 
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Pada Tabel 7 terdapat juga bahan pangan lain dari kelompok pangan kacang -  kacangan,  

selain kacang tanah yaitu kacang hijau dan tempe kedelai dengan tingkat konsumsi per 

hari secara berturut sebesar 12,90 gram dan 70,97 gram. Jika dibandingkan dengan data 

Statistik Pertanian, (2018) tingkat konsumsi nasional kacang hijau dan tempe kedelai 

secara berturut yaitu sebesar 0,26 kg/kapita/tahun atau sekitar 0,72 gram/kapita/hari dan 

3,84 kg/kapita/tahun atau sekitar 10,52 gram/kapita/hari. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat konsumsi dari kelompok pangan kacang – kacangan, yaitu kacang hijau dan tempe 

kedelai di Lembaga Pemasyarakatan Kendal baik di kelas IIA maupun IIB lebih tinggi 

dibandingkan dengan konsumsi ikan segar nasional 

 

4.2.3. Kelompok Pangan Sumber Zat Pengatur 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hanya terdapat satu kelompok pangan yang menjadi 

sumber zat pengatur, yaitu kelompok pangan sayur dan buah. Kelompok pangan ini terdiri 

dari tiga bahan pangan yaitu sayuran segar, pisang, dan cabai merah. Pada kelompok 

pangan sayur dan buah jika ditotal seluruh konsumsi per harinya didapatkan data tingkat 

konsumsi per harinya oleh narapidana adalah sebesar 293,71 gram per hari. Jika 

dibandingkan dengan data survei yang dilakukan oleh Andarwulan, (2018) didapatkan 

data konsumsi sayur dan buah perkapita nasional adalah 180 gram/kapita/hari. Padahal 

jika dibandingkan dengan standar dari World Health Organisation (WHO) yaitu sebesar 

400 gram, berarti konsumsi sayuran dan buah – buahan Indonesia masih kurang. Selain 

itu terdapat juga kelompok pangan lain – lainnya yang terdiri dari bahan pelengkap 

makanan olahan narapidana seperti bumbu dan terasi serta garam.  

 

Pada Tabel 8 didapatkan juga bahwa konsumsi harian buah pisang narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB Kendal yaitu sebesar 38,71 gram per harinya. 

Jika data ini dibandingkan dengan data konsumsi buah pisang perkapita dari Statistik 

Pertanian, (2018) yaitu sebesar 9,907 kg/kapita/tahun atau sekitar 27,14 

gram/kapita/tahun, maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat konsumsi buah pisang di 

Lembaga Pemasyarakatan Kendal lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi buah 

pisang pertahun di Indonesia. 
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Konsumsi harian cabai merah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan IIB 

Kendal yaitu sebesar 5 gram per harinya. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian 

(2018) diperoleh hasil prediksi konsumsi cabai merah dalam rumah tangga di Indonesia 

tahun 2018 sebesar 3,92 kg/kapita/tahun atau sekitar 10,73 gram/kapita/hari. Sehingga 

dari perbandingan kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi cabai 

merah di Lembaga Pemasyarakatan Kendal masih lebih rendah dibanding konsumsi cabai 

merah dalam rumah tangga di Indonesia 

 

4.2.4. Kelompok Pangan Lain –lain 

Pada Tabel 9 didapatkan data tingkat konsumsi harian bahan pangan garam narapidan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kendal adalah sebesar 10 gram per harinya. Dalam jurnal 

mengenai hipertensi yang ditulis oleh Heaney, (2013) dikatakan bahwa Dietary Reference 

Intakes (DRI) dari sodium atau garam yang paling direkomendasikan adalah sebesar 2300 

mg per harinya. Dari kedua data tingkat konsumsi garam tersebut jika dibandingkan, 

maka didapatkan kesimpulan bahwa konsumsi harian garam di Lembaga Pemasyarakatan 

Kendal melebihi konsumsi garam yang telah dianjurkan. 

 

Berdasarkan hasil secara keseluruhan dari perbandingan antara tingkat konsumsi dari 18 

bahan makanan yang dikonsumsi oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kendal 

dengan tingkat konsumsi perkapita nasional, didapatkan hasil bahwa 10 bahan makanan 

yang dikonsumsi narapidana di Lapas Kendal sudah melebihi konsumsi perkapita 

nasional. Bahan makanan tersebut adalah beras, ubi jalar, daging lembu, telur ayam, 

kacang hijau, kacang tanah, tempe kedelai, sayuran segar, pisang, dan garam. 

 

4.3. Total Energi Pada Kelompok Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Kendal 

Pada hasil penelitian di Tabel 10 didapatkan data energi aktual hasil dari perhitungan 

kandungan energi dari bahan makanan yang dikonsumsi per-harinya oleh tiap narapidana. 

Energi yang paling tinggi didapatkan pada kelompok pangan padi – padian, yaitu sebesar 

1620 kkal. Hal ini sesuai dengan data sebelumnya pada Tabel 6, yaitu konsumsi bahan 

pangan tertinggi oleh para narapidana adalah juga pada bahan pangan beras. Sedangkan 

yang terkecil adalah pada kelompok pangan lain – lain yaitu sebesar 5,67 kkal. Hasil ini 

dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kendal baik kelas IIA dan IIB pada kelompok 
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pangan lain – lain, salah satu bahan pangan yang dikonsumsi oleh para narapidana adalah 

garam, dimana garam sendiri tidak memiliki kandungan energinya sendiri sehingga 

kelompok pangan lain – lain memiliki kandungan energi aktual yang paling kecil.  

 

4.4. Pola Pangan Harapan 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2015) menjelaskan bahwa Pola Pangan 

Harapan (PPH) 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. PPH sendiri dibentuk dengan 

memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu standar pangan tersendiri untuk bisa 

memenuhi kebutuhan gizi dari masyarakat dengan mempertimbangkan keseimbangan 

gizi yang berdasarkan pada cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan 

kemampuan daya beli. 

 

4.4.1. Skor PPH pada Setiap Kelompok Pangan di Lembaga Pemasyarakatan 

4.4.1.1. Padi – Padian 

Pada kelompok pangan padi – padian dalam perhitungan skor PPH memiliki nilai skor 

AKE sebesar 37,67 yang jauh melebihi batas skor maksimal PPH yang ditentukan, yaitu 

sebesar 25. Sehingga hasil ini menunjukan bahwa pada kelompok pangan padi – padian 

di Lapas Kendal sudah sangat mencukupi. Berdasarkan teori dari Badan Ketahanan 

Pangan (2015) dikatakan bahwa masing – masing kelompok pangan memiliki batas skor 

maksimal PPH-nya masing – masing, sehingga jika dengan ditemukannya ada kelompok 

pangan yang memiliki skor AKE yang lebih atau kurang dari batas yang ditentukan, maka 

akan menyebabkan skor PPH akhir yang didapatkan tidak ideal. Kelompok pangan padi 

– padian pada Lapas Kendal hanya terdiri dari beras saja yang mendominasi seperti yang 

ditunjukan pada Tabel 10 dengan kontribusi energi terbesar, yaitu sebesar 1620 kkal dari 

energi total sebesar 2373,16 kkal. 

 

Pada Tabel 12 juga dapat dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok pangan padi – 

padian di Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 25,00 dengan skor PPH kelompok 
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pangan padi – padian di tingkat kabupaten Kendal yaitu sebesar 15,80; di tingkat provinsi 

Jawa Tengah yaitu sebesar 25,00; dan ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 25,00; 

maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan padi – padian di Lapas kabupaten 

Kendal baik kelas IIA maupun IIB sudah tercukupi di tiga tingkatan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Wahjuningsih (2018), yang mendapatkan hasil bahwa pada wilayah kabupaten 

Kendal didapatkan hasil konsumsi paling tinggi pada kelompok pangan padi – padian 

baik di wilayah pertanian, perikanan, maupun industri.  

 

4.4.1.2. Umbi – Umbian 

Pada kelompok pangan umbi – umbian dalam perhitungan skor PPH memiliki skor AKE 

sebesar 3,82 yang juga melebihi dari batas skor maksimal yang ditentukan yaitu sebesar 

2,5. Hasil ini menunjukan bahwa kebutuhan pada kelompok pangan umbi – umbian sudah 

terpenuhi. Kelompok pangan umbi – umbian pada Lapas Kendal juga hanya didominasi 

oleh satu jenis bahan pangan saja, yaitu umbi – umbian dengan kontribusi energinya 

sebesar 164,25 kkal dari energi total, yaitu sebesar 2373,16 kkal. Pada Tabel 12 dapat 

dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok pangan umbi - umbian di Lapas 

kabupaten Kendal yaitu sebesar 2,50 dengan skor PPH kelompok pangan umbi - umbian 

di tingkat kabupaten Kendal yaitu sebesar 1,70; di tingkat provinsi Jawa Tengah yaitu 

sebesar 0,88; dan ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 1,50; maka dapat 

disimpulkan bahwa kelompok pangan umbi - umbian di Lapas kabupaten Kendal baik 

kelas IIA maupun IIB juga sudah tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.3. Pangan Hewani 

Pada kelompok pangan hewani memiliki nilai skor PPH yang sebesar 10,31. Jika 

dibandingkan dengan nilai skor maksimal PPH yang ditentukan, yaitu sebesar 24, maka 

dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pangan hewani masih belum mencapai batas 

yang ditentukan. Hasil ini membuktikan bahwa pada Lapas Kendal, kebutuhan kelompok 

pangan hewani masih belum tercukupi dengan baik. Kelompok pangan hewani pada 

Lapas Kendal terbagi menjadi empat jenis bahan pangan seperti pada Tabel 7, yaitu 

pertama yang paling mendominasi adalah telur ayam dengan kontribusi energi sebesar 

50,79 kkal, terbanyak kedua setelahnya adalah bahan pangan daging lembu dengan 
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kontribusi energi sebesar 31,79 kkal, ketiga adalah ikan segar, yaitu sebesar 18,02 kkal, 

dan terakhir adalah bahan makanan ikan asin, yaitu sebesar 10,20 kkal.  

 

Menurut teori dari Indradi et al., (2013) dikatakan bahwa Kabupaten Kendal merupakan 

daerah yang sangat berpotensi wilayah perikanan lautnya, yang berarti kaya akan ikan 

laut yang dapat untuk dikonsumsi, namun berdasarkan hasil didapatkan bahwa kelompok 

pangan hewani kurang dari batas maksimal yang ditentukan. Hal ini dapat disebabkan 

karena pengimplementasian menu makanan harian di Lapas yang sama persis dengan 

contoh yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga 

menu makanan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kendal 

masih belum sesuai dengan makanan di daerahnya sendiri. 

 

Pada Tabel 12 dapat dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok pangan hewani di 

Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 10,31 dengan skor PPH kelompok pangan hewani 

di tingkat kabupaten Kendal yaitu sebesar 21,40; di tingkat provinsi Jawa Tengah yaitu 

sebesar 19,45; dan ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 22,50; maka dapat 

disimpulkan bahwa kelompok pangan hewani di Lapas kabupaten Kendal baik kelas IIA 

maupun IIB juga masih belum tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.4. Minyak dan Lemak 

Pada kelompok pangan minyak dan lemak memiliki nilai skor PPH sebesar 2,02. Jika 

dibandingkan dengan batas skor maksimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 5, maka 

dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan minyak dan lemak masih belum mencapai 

batas yang ditentukan. Sehingga hasil ini menunjukan bahwa pada Lapas Kendal, 

pemenuhan kebutuhan kelompok pangan minyak dan lemak masih belum diterapkan 

dengan baik. Kelompok pangan minyak dan lemak pada Lapas di Kendal ini didominasi 

oleh satu jenis bahan pangan saja, yaitu minyak goreng dengan kontribusi energinya 

sebesar 87 kkal. Pada Tabel 12 dapat dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok 

pangan minyak dan lemak di Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 2,02 dengan skor 

PPH kelompok pangan minyak dan lemak di tiga tingkatan lainnya yaitu kabupaten 

Kendal, tingkat provinsi Jawa Tengah, dan di tingkat nasional Indonesia, sebesar 5,00; 
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maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan minyak dan lemak di Lapas kabupaten 

Kendal baik kelas IIA maupun IIB juga masih belum tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.5. Buah/Biji Berminyak 

Pada kelompok pangan buah/biji berminyak memiliki nilai skor AKE sebesar 1,38 yang 

jika dibandingkan dengan batas nilai skor maksimal yang telah ditentukan, yaitu sebesar 

1, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pangan buah/biji berminyak sudah 

mencapai batas yang ditentukan. Hasil ini membuktikan bahwa pada Lapas di Kendal, 

kebutuhan kelompok pangan buah/biji berminyak sudah tercukupi dengan baik. Seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 6, kelompok pangan ini terdiri dari dua jenis bahan 

makanan, yaitu pertama adalah kelapa daging dengan kontribusi energi sebesar 38,05 

kkal, dan yang kedua adalah kemiri dengan kontribusi energi sebesar 21,24 kkal. 

 

Pada Tabel 12 dapat dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok pangan buah/biji 

berminyak di Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 1,00 dengan skor PPH kelompok 

pangan buah/biji berminyak di tingkat kabupaten Kendal yaitu sebesar 0,80; di tingkat 

provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1,00; dan ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 

0,60; maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan buah/biji berminyak di Lapas 

kabupaten Kendal baik kelas IIA maupun IIB sudah tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.6. Kacang – Kacangan 

Pada kelompok pangan kacang - kacangan memiliki nilai skor AKE sebesar 18,41 yang 

jika dibandingkan dengan batas nilai skor maksimal yang telah ditentukan, yaitu sebesar 

10, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pangan buah/biji berminyak sudah 

mencapai batas yang ditentukan. Hasil ini membuktikan bahwa pada Lapas di Kendal, 

kebutuhan kelompok pangan kacang – kacangan sudah tercukupi dengan baik. Seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 7, kelompok pangan ini terdiri dari tiga jenis bahan 

makanan, yaitu pertama adalah kacang hijau dengan kontribusi energi sebesar 14,06 kkal, 

yang kedua adalah kacang tanah dengan kontribusi energi sebesar 41,16 kkal, dan ketiga 

adalah tempe kedelai dengan kontribusi energi sebesar 142,65 kkal. 
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Pada Tabel 12 dapat dilihat perbandingan antara skor PPH kelompok pangan kacang - 

kacangan di Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 10,00 dengan skor PPH kelompok 

pangan kacang - kacangan di tingkat kabupaten Kendal yaitu sebesar 10,00; di tingkat 

provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6,87; dan ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 

6,20; maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan kacang - kacangan di Lapas 

kabupaten Kendal baik kelas IIA maupun IIB sudah tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.7. Gula 

Pada kelompok pangan gula memiliki nilai skor PPH sebesar 0,90 yang jika dibandingkan 

dengan batas nilai skor maksimal yang telah ditentukan, yaitu sebesar 2,5; maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kelompok pangan gula belum mencapai batas yang ditentukan. 

Hasil ini membuktikan bahwa pada Lapas di Kendal, kebutuhan kelompok pangan gula 

masih belum tercukupi dengan baik. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6, kelompok 

pangan ini terdiri hanya dari satu jenis bahan makanan, yaitu gula dengan kontribusi 

energinya adalah 38,60 kkal. Pada Tabel 12 juga dapat dilihat perbandingan antara skor 

PPH kelompok pangan gula di Lapas kabupaten Kendal yaitu sebesar 0,90 dengan skor 

PPH kelompok pangan gula di tingkat kabupaten Kendal dan di tingkat provinsi Jawa 

Tengah yaitu sebesar 2,50; serta ditingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 1,90; maka 

dapat disimpulkan bahwa kelompok pangan gula di Lapas kabupaten Kendal baik kelas 

IIA maupun IIB belum tercukupi di tiga tingkatan. 

 

4.4.1.8. Sayur dan Buah 

Pada kelompok pangan sayur dan buah memiliki nilai skor PPH sebesar 20,86 yang jika 

dibandingkan dengan batas nilai skor maksimal yang telah ditentukan, yaitu sebesar 30, 

maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok pangan sayur dan buah belum mencapai 

batas yang ditentukan. Hasil ini membuktikan bahwa pada Lapas di Kendal, kebutuhan 

kelompok pangan sayur dan buah masih belum  tercukupi dengan baik. Seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 8, kelompok pangan ini terdiri dari tiga jenis bahan makanan, yaitu 

pertama adalah sayuran segar dengan kontribusi energi sebesar 50 kkal, kedua adalah 

pisang dengan kontribusi energi sebesar 38,32 kkal, dan yang ketiga adalah cabai merah 

dengan kontribusi energi sebesar 1,36 kkal. Pada Tabel 12 juga dapat dilihat 

perbandingan antara skor PPH kelompok pangan sayur dan buah di Lapas kabupaten 
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Kendal yaitu sebesar 20,86 dengan skor PPH kelompok pangan sayur dan buah di tingkat 

kabupaten Kendal sebesar 27,60; di tingkat provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 25,71; 

dan di tingkat nasional Indonesia yaitu sebesar 25,30; maka dapat disimpulkan bahwa 

kelompok pangan sayur dan buah di Lapas kabupaten Kendal baik kelas IIA maupun IIB 

belum tercukupi di tiga tingkatan 

 

4.4.2. Keberadaan Skor PPH di Lembaga Pemasyarakatan Kendal terhadap skor 

PPH di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional 

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa skor PPH total di Lembaga Pemasyarakatan 

Kabupaten Kendal sebesar 72,59. Skor PPH Lapas jika dibandingkan dengan skor PPH 

di tingkat kabupaten Kendal sesuai pada Tabel 11 yaitu sebesar 84,80, maka dapat 

disimpulkan bahwa skor PPH Lapas masih tergolong rendah. Begitu juga jika 

dibandingkan dengan skor PPH di tingkat provinsi yaitu sebesar 86,41 dan ditingkat 

nasional yaitu sebesar 88,00 maka skor PPH di Lapas Kabupaten Kendal baik kelas IIA 

maupun IIB masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelompok 

pangan dengan skor Angka Kecukupan Energi (AKE) yang cenderung jauh melebihi 

batas skor maksimal yang telah ditentukan, seperti pada kelompok pangan padi – padian, 

umbi – umbian, buah/biji berminyak, dan kacang – kacangan.  

 

Pada Tabel 11 juga didapatkan hasil total energi yang diperoleh narapidana setiap harinya 

dari menu makanan yang mereka konsumsi, yaitu sebesar 2373,16 kkal. Jika hasil ini 

dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu sebesar 2150 kkal, 

maka dapat disimpulkan bahwa jumlah energi yang diperoleh narapidana sudah lebih dari 

cukup. Namun meskipun dengan diterapkannya menu makanan ini diperoleh asupan 

energi yang mencukupi, hasil skor PPH yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan di 

Kendal masih tidak sesuai dengan teori dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian (2015), bahwa seharusnya dalam perencanaan menu makanan, tidak hanya 

dalam aspek kuantitas saja namun aspek kualitas atau keragaman jenis makanan juga 

penting untuk diperhatikan 

 

. 


