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BAB   I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Manusia merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Pembangunan 

manusia memiliki dua fungsi penting yaitu  keberdayaan manusia dan pemakaian 

keberdayaan tersebut untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi. 

Pembangunan manusia akan menghadapi masalah serius jika masyarakatnya 

berada dalam kondisi rawan pangan. United Nation Development Program 

(UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “proses untuk 

memperluas pilihan-pilihan oleh penduduknya” (Human Development Report, 

2001), dalam arti manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Ada tiga hal 

yang dianggap penting untuk pembangunan manusia, yaitu : (1) memiliki 

kehidupan yang panjang dan sehat; (2) memperoleh ilmu pengetahuan; dan (3) 

memiliki akses terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk mendapat standar 

hidup yang layak.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk 

mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang 

pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga 

bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, dilihat dari 

kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: (1) 

kesehatan; (2) tingkat pendidikan; dan (3) ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari 

angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-

rata penduduk bersekolah, angka melek huruf, dan kemampuan ekonominya 
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yaitu pengeluaran riil per kapita. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat 

mempengaruhi IPM. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di suatu daerah akan 

menurunkan IPM. Hal ini terjadi karena penduduk miskin mempunyai 

keterbatasan dalam mengakses kebutuhannya termasuk dalam memenuhi 

kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia yang 

dikembangkan oleh Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat 

kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai 

berikut :  

a) Tinggi jika IPM lebih dari 80,0.  

b) Menengah atas jika IPM antara 66,0 – 79,9.  

c) Menengah bawah jika IPM antara 50,0 – 65,9. 

d) Rendah jika IPM kurang dari 50,0. 

Tekanan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia saat 

ini semakin besar. Pemicunya antara lain bencana alam, kelangkaan energi, dan 

nilai tukar rupiah yang merosot. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga 

kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga 

maka cenderung pemenuhan kebutuhan pangannya yang dikurangi. Jika hal 

tersebut terjadi berkepanjangan maka akan mengancam ketahanan pangan rumah 

tangga. Kondisi ketahanan pangan yang rapuh menjadi sumber kemiskinan, dan 

kemiskinan menyebabkan kerawanan pangan rumah tangga. Masalah kerawanan 

pangan dapat menjadi pemicu kerawanan sosial, politik, dan keamanan. Hal 

tersebut juga mendorong IPM yang makin rendah karena kemampuan mengakses 

kebutuhannya termasuk dalam memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dan 

kesehatan makin lemah. 
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Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhannya 

menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh 

negara dan masyarakatnya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya 

sumber daya alam, sangat ironis jika masyarakatnya mengalami kerawanan 

pangan. Keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras tidak diikuti dengan 

pengurangan masyarakat yang rawan pangan. Oleh karena itu fokus ketahanan 

pangan di Indonesia saat ini seharusnya tidak hanya dari aspek penyediaan 

pangan, namun lebih penting adalah mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga 

untuk mengurangi masyarakat yang rawan pangan (Hanani, 2012).  

Menurut Food An Agriculture Organization Of The United Nations (FAO) 

dan Undang Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, kondisi rawan pangan  

adalah individu atau rumah tangga yang tidak memiliki akses ekonomi 

(penghasilannya tidak memadai atau harga pangan tidak terjangkau), tidak 

memiliki akses secara fisik terhadap upaya memperoleh pangan yang cukup untuk 

kehidupan yang normal, sehat dan produktif, baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Rawan pangan dapat mengakibatkan kelaparan, kurang gizi dan gangguan 

kesehatan, termasuk  busung lapar bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Ditinjau dari ketahanan pangan, fakta menunjukkan bahwa ketahanan 

pangan di tingkat nasional atau regional (provinsi) tidak menjamin ketahanan 

pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Menurut Simatupang (1999) 

ketahanan pangan global, nasional, regional, lokal, rumah tangga, dan individu 

merupakan suatu rangkaian hirarkis. Ketahanan pangan nasional dan regional 

merupakan syarat keharusan tapi belum cukup memenuhi ketahanan pangan 

rumah tangga dan individu. Sementara ketahanan pangan individu dan rumah 
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tangga merupakan syarat kecukupan bagi ketahanan pangan nasional. Kecukupan 

pangan nasional atau regional belum tentu dapat menjamin ketahanan pangan 

rumah tangga. Fakta menunjukkan bahwa walaupun di tingkat nasional dan 

regional memiliki status ketahanan pangan terjamin, namun di wilayah tersebut 

ditemukan rumah tangga rawan pangan (Ariningsih dan Rachman, 2008).   

Ariani, Handewi, dan Rahman (2003) melaporkan proporsi rumah tangga 

rawan pangan banyak dijumpai di provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yang 

justru menjadi penyangga pangan Indonesia. Provinsi Jawa Timur yang 

merupakan wilayah penghasil pangan cukup besar, memiliki rumah tangga rawan 

pangan yang cukup besar yaitu sekitar 34,5 - 43,3%. Demikian juga provinsi Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tabel 1.1. Distribusi Provinsi menurut Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan 

Proporsi (%) Nama Provinsi 

34,5 – 43,5 Jatim, Jateng, D.I. Yogyakarta, NTT, Jambi, Sulsel. 

31,2 – 34,5 Bengkulu, Lampung, NTB, Kalbar, Kaltim, dan Irja. 

25,7 – 31,2 Jabar, Sumut, Riau, Kalteng, Kalsel. Sulsel, dan Sulteng. 

19, 2 – 25,7  Aceh, Sulut, Sultra, dan Maluku. 

< 19,2 Sumbar, DKI Jakarta, dan Bali. 

Sumber : Ariani, Handewi, dan Rahman (2003) 

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan menyebabkan kebutuhan 

bahan pangan masyarakat semakin bertambah. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Malthus bahwa pertumbuhan penduduk cenderung tak terbatas sampai batas 

persediaan pangan. Malthus menyatakan bahwa manusia akan tetap hidup miskin 

selama terjadi ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung 

lingkungan, khususnya ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan 

pangan. Saat ini upaya pemenuhan kebutuhan pangan cenderung mengalami 
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banyak masalah, antara lain : (1) penyempitan lahan pertanian akibat penggunaan 

di bidang non pertanian, (2) fenomena perubahan iklim global yang berpengaruh 

pada tingkat produksi dan distribusi bahan pangan, dan (3) daya dukung lahan 

yang terus merosot karena penggunaan bahan kimia menyebabkan hasil panen 

berkurang.  

Pemerintah terus berupaya membuat kebijakan untuk mengurangi 

kerawanan pangan rumah tangga. Program yang saat ini sedang dikembangkan 

antara lain pembaruan rancangan program pemanfaatan pekarangan. Program 

tersebut adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).  Program Kementerian 

Pertanian tersebut dimulai pada tahun 2010. Data statistik menunjukkan luas 

lahan pekarangan di Indonesia saat ini mencapai 10,3 juta hektar. Potensi lahan 

pekarangan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal berpeluang menambah 

pendapatan dan mengurangi rumah tangga rawan pangan. Ariani, Handewi, dan 

Rahman (2003) mengatakan untuk meningkatkan ketahanan pangan kelompok 

rawan pangan, yang paling utama dilakukan adalah peningkatan akses pangan 

melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan gizi pangan. Pengembangan 

kawasan rumah pangan lestari merupakan salah satu solusi untuk permasalahan 

tersebut. 

Luas pekarangan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 

537.288 hektar. Lahan seluas itu merupakan sumber daya yang potensial untuk 

menyediakan bahan pangan, tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Model 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2011 dilaksanakan di dua lokasi, masing masing di Desa Seboto, Kecamatan 

Ampel, Kabupaten Boyolali dan Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, 
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Kabupaten Karanganyar. MKRPL di Jawa Tengah pada tahun 2012 telah 

dilaksanakan di delapan belas (18) kabupaten (Hermawan, 2012). MKRPL pada 

tahun 2013 dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.  

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Peserta MKRPL di Provinsi Jawa Tengah 2012 

No Lokasi 

Jumlah 

Pelaksana 

Awal 

Jumlah Pelaksana 

 per Juli 2012  

1 Kel. Leteh, Rembang 50 100 

2 Desa Pemaron, Brebes 15 30 

3 Desa Jebet Utara, Pemalang 45 90 

4 Desa Seborokrapyak, Purworejo 54 112 

5 Desa Madukoro, Magelang 59 125 

6 Desa Tawang, Semarang 70 161 

7 Desa Seboto, Boyolali 108 259 

8 Desa Kemiri, Banjarnegara 38 93 

9 Desa Madura, Cilacap 50 127 

10 Desa Wonokerto, Batang 40 111 

11 Desa Kalisapu, Tegal 67 194 

12 Desa Wolo, Grobogan 23 71 

13 Desa Dukuhwaru, Tegal 75 234 

14 Desa Ngrombo, Sragen 25 79 

15 Desa Purwodadi, Pekalongan 58 195 

16 Desa Belimbing, Kendal 28 95 

17 Desa Salam, Karanganyar 55 203 

18 Desa Sindupaten, Wonosobo 40 155 

19 Desa Puluhan, Klaten 35 227 

Sumber : Hermawan  (2012)  

Kabupaten Purworejo memiliki sumberdaya lahan pertanian yang menjadi 

tumpuan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan oleh kontribusi pertanian pada 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 31,89% pada tahun 2011 

(Anonim, 2013). Namun demikian kinerja sektor pertanian selama lima tahun 

terakhir (2007-2011) secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan konversi lahan pertanian (sawah dan tegalan) semakin meningkat, 

ketersediaan air irigasi menurun, dan terjadi anomali iklim. Kondisi ini 
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mengakibatkan penurunan ketahanan pangan rumah tangga petani (Setiani, 

Cahyati, dan Iswanto, 2012). 

Desa Seborokrapyak Kecamatan Banyuurip merupakan salah satu desa di 

wilayah Kabupaten Purworejo, yang digunakan sebagai lokasi pengembangan 

MKRPL. Luas lahan pekarangan di Desa Seborokrapyak, berdasarkan strata luas 

lahan sebagai berikut : 1) < 120 m 2 (33%), 2) 120 – 400 m2 (43%), dan 3) > 400 

m2 (24%). Lahan pekarangan tersebut belum ditata dan dikelola secara optimal, 

sebagian besar ditanami tanaman tahunan tanpa penataan dan teknologi budidaya. 

Setiani, Cahyati, dan Iswanto (2012) melaporkan bahwa panen dari program 

rumah pangan lestari dapat menghemat pengeluaran konsumsi rumah tangga 17-

50% dan menambah pendapatan rumah tangga dari hasil penjualan panennya 

sebesar 20-57%. KRPL di Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2013 telah 

dikembangkan di 5 lokasi yaitu di Desa Banyuurip, Ngombol, Purwodadi, 

Nglaris, dan Kedondong.  

Model KRPL yang telah dirintis di beberapa lokasi di Jawa Tengah 

terutama di Kabupaten Purworejo belum menunjukkan perkembangan sesuai yang 

diharapkan. Penelitian tentang rumah pangan lestari belum banyak dilakukan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang strategi pengembangannya 

untuk membantu mengurangi rumah tangga rawan pangan. 

Menurut Aswatini, Noveria M, dan Fitranita (2008), analisis tentang pola 

konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di berbagai provinsi di Indonesia 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan  

masyarakat Indonesia sampai tahun 2007 sebesar 95 kkal/kapita/hari atau 79% 

dari anjuran kebutuhan minimum sebesar 120 kkal/kapita/hari. Konsumsi ini 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: kemampuan ekonomi, ketersediaan 

dan pengetahuan tentang manfaat mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan 

yang sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku konsumsi. Kebutuhan 

tersebut dapat terpenuhi tanpa harus menambah pengeluaran dengan cara 

memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah dalam rangka 

pengembangan kawasan rumah pangan lestari. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan 

dengan rumusan sebagai berikut:  

1. Apakah program kawasan rumah pangan lestari dapat membantu mengurangi 

pengeluaran pangan rumah tangga? 

2. Apa faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam 

pengembangan kawasan rumah pangan lestari? 

3. Bagaimana strategi pengembangan kawasan rumah pangan lestari?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini untuk : 

1. Mengetahui apakah program kawasan rumah pangan lestari dapat membantu 

mengurangi pengeluaran pangan rumah tangga, 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam 

pengembangan kawasan rumah pangan lestari, 

3. Merumuskan strategi pengembangan kawasan rumah pangan lestari. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan sebagai berikut : 
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1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan) 

Berdasarkan paparan di atas diketahui potensi lahan pekarangan sangat 

besar, jika dapat diberdayakan secara optimal maka dapat membantu rumah 

tangga rawan pangan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat 

memperdalam kajian teori tentang kerawanan pangan rumah tangga terutama 

berkaitan dengan strategi pengembangan kawasan rumah pangan lestari untuk 

membantu mengatasi kerawanan pangan rumah tangga.  

2. Kegunaan Praktis (Guna Laksana)  

Upaya pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan rumah tangga 

melalui pengembangan model kawasan rumah pangan lestari telah dilakukan, 

namun perkembangannya belum cukup memadai. Oleh karena itu secara praktis 

hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan instansi terkait 

dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rumah pangan 

lestari. Sinergi yang harmonis antara rumah tangga miskin sebagai pelaku rumah 

pangan lestari, instansi pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan perguruan 

tinggi sebagai fasilitator akan mampu menjamin kawasan rumah pangan lestari 

yang berkelanjutan sehingga dapat membantu mengatasi kerawanan pangan 

rumah tangga.    

1.5. Definisi Istilah 

1. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang atau terus 

menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. 

2. Kerawanan pangan sementara (transitory food insecurity) adalah 

ketidakmampuan jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan 

pangan minimum. 
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3. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah 

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah 

maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang-Undang Pangan 

No.7 Tahun 1996). 

4. Rumah pangan lestari (RPL) adalah tempat tinggal untuk keluarga atau 

rumah tangga yang memanfaatkan pekarangannya secara intensif, melalui 

pengelolaan sumberdaya alam lokal secara bijaksana sehingga menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas, nilai dan keanekaragamannya.  

5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diwujudkan dalam satu Rukun 

Tetangga atau Rukun Warga/Dusun (Kampung) yang telah menerapkan 

prinsip RPL, dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, 

jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, jalan desa, 

dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan 

terbuka hijau, mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Suatu 

kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan 

secara komersial. Kawasan juga harus dilengkapi dengan kebun benih/bibit 

yang dikelola oleh masyarakat secara partisipatif, untuk menjamin 

keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan (Anonim, 2011). 

  


