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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan 

konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, 

karena masih banyak variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan 

pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Oleh  karena itu, berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam 

negeri. Bila terjadi kelebihan, pangan tersebut dapat diperdagangkan antar 

wilayah. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam jumlah besar sebagai 

akibat peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan 

pangan. Ada dua cara untuk mencapi ketahanan pangan yaitu:1 (1) 

swasembada pangan dan (2) kecukupan pangan. 

 Selanjutnya, bahwa swasembada pangan diartikan sebagai pemenuhan 

kebutuhan pangan yang berasal dari pasokan domestik, sedangkan kecukupan 

pangan selain berasal dari pasokan domestik juga berasal dari perdagangan 

pangan. Ketahanan pangan dikatakan baik bila setiap orang dapat memperoleh 

makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat. 

Oleh sebab itu ada tiga indikator kuncinya, yaitu: (1) ketersediaan pangan (2) 

jangkauan kualitas pangan (3) kehandalan dari ketersediaan pangan.2 

                                                             
1 Rudi Wibowo, 2000. Penyediaan Pangan dan Permasalahannya. Pertanian dan Pangan. 
Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. 
2 Ibid 
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Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub 

sektor tanaman pangan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 

hektar(sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun 

2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton 

GKG (7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur). Kabupaten Lamongan 

juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk 

komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur.3 

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang masih besar ditopang 

oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih 

dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional Persoalan struktural yang dialami 

oleh sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor 

ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian selam kurun 

waktu 2003-2008 relatif stagnan, dimana pada tahun 2008 hanya tumbuh 

sebesar 1,72%, paling rendah dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor 

lainnya.  

Berkaitan dengan kondisi tersebut, upaya peningakatan nilai tambah 

produk-produk komoditi pertanian pada tahun-tahun mendatang melalui 

pengembangan kegiatan pengolahan hasil komoditi pertanian (industri 

pengolahan berbasis komoditi pertanian) menjadi salah satu pemecahannya. 

Berdasarkan data perkembangan salama 5 (Lima) tahun terakhir (2003 

s/d2008) struktur perekonomian Kabupaten Lamongan masih belum banyak 

                                                             
3 Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2008 
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mengalami perubahan yaitu masih ditopang utamanya oleh sektor primer 

(khususnya oleh sektor pertanian). Meski demikian peranan sektor primer 

menunjukkan kecenderungan samakin menurun, sedangkan sektor tersier 

(khususnya sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa) 

menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008 sektor pertanian 

masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,22% terhadap total PDRB 

ADHK Kabupaten Lamongan, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor 

perdagangan, hotel & restoran (29,58%) dan sektor jasa-jasa( 11,48%), dan 

sektor industri pengaolahan sebesar 5,51%.4 

 Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber 

daya alam khususnya sektor agraris sebagai leading sektor pembangunan 

daerah, Arah kebijakan Revitalisasi Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 

di Kabupaten Lamongan adalah untuk mendorong pengamanan ketahanan 

pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan 

nilai tambah produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan 

kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta petani dan 

nelayan pada khususnya dengan tujuan menjadikan Kabupaten Lamongan 

sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Jawa Timur. Upaya tersebut 

diimplentasikan dengan beberapa kebijakan dan program penguatan baik pada 

tahap off farm dan on farm utamanya kegiatan teknologi budidaya tanaman 

serta pengolahan dan pemasaran khususnya tanaman pangan (padi dan 

palawija). 

                                                             
4 Ibid 
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 Di sisi lain upaya peningkatan produksi beras menghadapi berbagai 

tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigasi dan stagnasi 

teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Permasalahan 

utamanya adalah kurangnya intensifikasi pada padi lahan kering atau lahan 

basah dan kurang irigasi bagi padi lahan basah, dan belum efektifnya 

pengembangan padi pasang surut, demikian juga pada tanaman palawija yang 

masih dibudidayakan dalam skala kecil. Oleh  karena itu, berbagai upaya  telah  

dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan.  Salah 

satunya adalah perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan merupakan 

salah satu pilihan strategis yang tepat dalam menanggulangi problem 

ketahanan pangan. Karena selama ini keterbatasan lahan pertanian menjadi 

masalah tersendiri dalam ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan. 

Oleh karena itu, lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah salah 

satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media 

tumbuh bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang sementara tidak 

diusahakan, apabila ditangani maka lahan dimaksud dapat menghasilkan 

produksi yang optimal. Optimasi lahan pertanian merupakan usaha 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha 

tani tanaman pangan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung 

lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. 

Optimalisasi lahan dilaksanakan pada beberapa lahan yang sudah atau 

pernah dilakukan penanaman padi namun memiliki produksi yang rendah, 

sehingga perlu dilakukan kegiatan optimalisasi lahan, seperti perbaikan 
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pematang, pengaturan tata guna air dan teknis budidaya, hal ini dilakukan guna 

mendukung peningkatan produksi pangan daerah, khususnya di Kabupaten 

Lamongan. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah untuk 

memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian 

produktif dan meningkatkan indeks pertanaman untuk memperluas areal 

tanam. Selain itu untuk meningkatkan produksi pertanian dan melestarikan 

sumber daya lahan pertanian serta memperluas kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung program 

ketahanan pangan Nasional. 

Dari uraian diatas maka dapat difahami bahwa kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam upaya menwujudkan tetahanan pangan daerah merupakan salah 

satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan ketahanan pangan daerah 

yaitu Ketersediaan pangan yang mencakup produksi, cadangan dan 

pemasukan, Distribusi/aksesibilitas serta Konsumsi mencakup mutu dan 

keamanan pangan.   

B. Rumusan Masalah 

1. Sejauhmanakah permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten 

Lamongan ? 

2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan 

ketahanan pangan ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, yang dimaksudkan untuk memberikan arah kepada setiap 

peneliti dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui identifikasi permasalahan ketahanan pangan di 

Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

mewujudkan ketahanan pangan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari suatu panelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat 

mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang 

lain yang membacanya. Dengan demikian, maka manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan dan mengembangakan pengetahuan bagi 

mahasiswa ilmu pemeritahan pada khususnya, dan sebagai 

pembelajaran bagi peneliti dan menganalisis masalah secara ilmiah. 

Mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dalam proses 

mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang 

positif disektor Pertanian pada khususnya masalah ketahanan pangan, 
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dan sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya 

yang berkaitan dengan masalah ini. Memberikan gambaran tentang 

pertahanan pangan khususnya di Kabupaten Lamongan. 

E. Defenisi Konseptual  

Dengan mengacu pada judul “Peran Pemerintah Kabupaten dalam 

Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Lamongan)”, maka dijelaskan secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Peran Pemerintah Daerah dapat di artikan sebagai keikut sertaan, 

partisipasi segala usaha tindakan proaktif dalam mempengaruhi proses 

dalam mencapai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dengan UUD 1945.5 Peran Pemerintah Daerah 

dapat pula sebagai rangkaian kegiatan atau tindakan yang teratur yang 

memegang fungsi tertentu, sehingga dapat memiliki manfaat utama 

atau fungsi yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengertian 

Peran menurut sosiologi adalah aspek dinamis dari kesibukan, 

perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku aktual dari pemegang 

kebijakan dan bagian dari aktivitas yang di mainkan oleh seseorang. 

Jadi yang dimaksud dengan peran Pemerintah Daerah disini yaitu 

sebagai aspek dinamis dari kedudukan Pemerintah Daerah yang berisi 

                                                             
5 UU Otonomi Daerah  No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 
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seperangkat hak dan kewajiban juga tugas dan fungsi yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan. 

2. Ketahanan Pangan menurut Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, 

ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 

tangga dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun 

mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan pangan 

harus dipenuhi dengan persediaan makanan yang akan dikonsumsi, 

akan bermanfaat bagi kesehatan dan daya tahan tubuh.6 

F. Definisi Operasional 

a. Perencanaan program kegiatan 

- Identifikasi masalah ketahanan pangan 

- Penentuan visi misi Dinas pertanian  

- Penentuan alternatif kegiatan atau program ketahanan pangan 

b. Pelaksanaan program kegiatan  

- Pengorganisasian Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan 

- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi 

c. Evaluasi pelaksanaan program dalam ketahanan pangan  

- Monitoring  pelaksanaan program 

- Pengendalian program 

- Teknologi 

                                                             
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan 
Pangan. 
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G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu metode, karena dapat memberikan 

petunjuk kepada peneliti dalam urutan-urutan kerja, alat-alat yang digunakan, 

serta bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Metode merupakan prosedur 

untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian ini adalah 

temuan tentang  peran pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan 

ketahanan pangan sekaligus faktor pendukung dan penhambat  dalam 

mewujudkan ketahanan pangan. 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan sehubungan 

dengan proses lahirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan yang 

menyangkut ketahanan pangan daerah data yang dikumpulkan berupa kutipan-

kutipan laporan dan bukan angka-angka yang akan memberikan gambaran 

penyajian laporan tersebut.7 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti hanya 

melukiskan keadaan atau peristiwa tertentu yang terjadi selama penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk 

mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

                                                             
7 Moeloeng, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. Hlm: 4. 
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Lamongan, dengan pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek 

utama penelitian dilakukan. 

3. Subyek Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka sudah 

seharusnya memiliki subyek penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian 

adalah sumber data dalam suatu penelitian, yaitu orang-orang yang bisa 

memberikan informasi tentang hal-hal yang diteliti. Adapun proses penetapan 

subyek penelitian menggunakan metode purposive sampling untuk 

memperoleh informan yang punya pengalaman dalam hal ketahanan pangan 

dan menjadi bagian inti dari organisasi dinas pertanian. Selain itu peneliti 

memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

beragam dalam memahami ketahanan pangan. 

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah: 

a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan 

b. Kepala Bidang Tanaman Pangan 

c. Kepala Bappeda 

d. Pemerhati Pertanian  

e. Kelompok tani  

f. Petani   

g. Mantri pertanian  
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4. Sumber Data  

a) Data Primer 

 Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara 

langsung peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan 

informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian 

ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini seperti orang (pejabat) yang terlibat langsung didalamnya yang 

dapat dipertanggung jawabkan kapabilitasnya sebagai nara sumber untuk 

mendapat data yang akurat. 

b) Data Skunder 

 Data Sukunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. 

Data skunder tersebut dapat berupa buku-buku ilmiah dokumen-dokumen 

resmi, koran-koran maupun dari internet atau televisi, perundang-undangan 

yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat umum 

yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

masalah yang menjadi obyek penelitian, maka diperlukan alat pengambilan 

data sesuai permasalahan yang diteliti, sebab kualitas data ditentukan oleh alat 

pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau 

memperoleh data yang ada dilapangan secara akurat dan sesuai dengan fakta 

yang ada dilapangan, agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam 
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penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu. Pembicaraan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun bukan 

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecek anggota. 

Dengan adanya wawancara ini diharapkan tidak terjadi perbedaan pengertian 

antara peneliti dengan responden, serta teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data primer dari subyek peneliti secara langsung.8  

 Dalam penelitian ini wawancara hanya diajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas dan leluasa tanpa terkait dengan susunan pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Tetapi tetap terpusat pada satu pokok masalah yaitu 

peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan ketahanan 

pangan. Keadaan demikian ini memungkinkan wawancara berlangsung secara 

                                                             
8 Ibid:186 
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luwes, arahnya bisa berlangsung secara lebih terbuka, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang lebih lengkap dan pembicara tidak terlalu terpaku 

dan pada akhirnya menjemukan kedua belah pihak.  

2) Observasi 

 Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standart. Artinya data dapat 

diperoleh secara langsung dalam keadaan sadar dari objek penelitian dengan 

melakukan pengamatan yang sistematis dengan cara merekam kejadian dan 

mencatatnya. 

3) Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Selain itu, 

dikatakan juga bahwa dokumentasi juga dapat dikategorikan peneliti sebagai 

sumber data sekunder atau pendukung. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dipergunakan 

dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini maka 

data akan dianalisa dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data 

obyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa. 

Adapun tahapan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan Data, yang terdiri dari : 

a) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan 

dengan kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih 

lanjut. 

b) Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokkan. 

c) Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing. 

2. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul 

diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 

3. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka 

diambil beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.9 

Oleh karenanya  dengan menerapkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan 

penelitian, bahwa: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-

menjalin dengan proses  pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-

penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

                                                             
9 Ibid:112 
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3. Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan 

dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan 

dari penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (b) 

menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


