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ABSTRAKSI 

 
Sektor pertanian saat ini menjadi perbaikan utama pemerintah untuk 

mengatasi kekurangan kebutuhan pangan bagi masyarakat dalam negeri. Program 
ketahanan pangan dihembuskan dengan maksud memenuhi kebutuhan pangan 
dalam negeri. Impor bahan pangan bukan menjadi solusi atas kurangnya stok bahan 
pangan. Dilain pihak, melambungnya harga-harga produk pertanian yang menjadi 
kebutuhan pokok rumah tangga menambah permasalahan saat ini. Harga produk 
pertanian menjadi mahal disebabkan mahalnya biaya pengolahan pertanian, selain itu 
didukung oleh faktor kekeringan yang semakin panjang. Oleh karena itu, perlu adanya 
program pendukung pertanian yang mampu mengatasi pemenuhan bahan pokok dan 
menambah penghasilan bagi keluaga petani khususnya. Rumah Pangan Lestari 
(RPL) merupakan rumah tangga yang mampu memanfaatkan pekarangan rumah 
yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 
keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman 
pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kesejahteraan. 
 
Kata Kunci: Kawasan Rumah Pangan Lestari, Penambahan Pendapatan. 

 
ABSTRACT 

 
The agricultural sector is currently a major improvement of the government to 

overcome the shortage of food needs for people in the country. Blown food security 
program with the intention of meeting the needs of domestic food. Imports of 
foodstuffs is not a solution to the lack of stocks of foodstuffs. On the other hand, 
soaring prices of agricultural products that become household staples add current 
issues. Prices of agricultural products to be expensive due to the high cost of 
agricultural processing, but it is supported by an increasingly long drought factor. 
Therefore, the need for agricultural support program which is able to cope with the 
fulfillment of staples and increase income for farmers keluaga particular. Sustainable 
Food Home (SFH) is households that are able to utilize environmentally friendly yard 
and is designed to meet the needs of the family food and nutrition, food diversification 
based on local resources, the preservation of food crops for the future as well as 
increased revenues that will ultimately improve their welfare. 

 
Key Words : Sustainable Food Home Area, Addition Of Revenue 

 

PENDAHULUAN 
Banyuwangi merupakan salah satu 

kabupaten yang memiliki ciri khas 
perkembangan sektor pertaniannya yang 
sangat baik. Keanekaragaman hasil 
pertanian menjadi andalan dari sektor 
pertanian tersebut. Faktor kondisi 
kesuburan tanah di sebagian besar 
wilayah menjadi daya dukung utama 

keanekaragaman hasil pertanian 
tersebut. 

Saat ini, masih cukup banyak petani 
tradisional yang hanya mengandalkan 
hasil dari lahannya. Kondisi ini 
menyebabkan pemenuhan kebutuhan 
bagi keluarga petani menjadi amatlah 
sulit. Jika dikaitkan dengan kondisi 
ekonomi saat ini, maka hasil yang 
diperoleh dari mengolah lahan pertanian 
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belumlah cukup memadai baik untuk 
memenuhi kebutuhan gizi maupun 
ekonomi keluarga. 

Dari kondisi ini, muncullah gagasan 
untuk memanfaatkan pekarangan rumah 
dari anggota tani, khususnya para wanita 
tani untuk berusaha memenuhi 
kebutuhan anggota keluarganya, dan 
bahkan jika kebutuhan telah terpenuhi, 
hasil olahan lahan tersebut dapat dijual 
untuk menambah pendapatan keluarga 
petani. Dengan pemanfaatan lahan 
pekarangan seperti penanaman tanaman 
yang bernilai tinggi seperti buah, sayuran 
hingga tanaman hias, ataupun umbi-
umbian, kacang-kacangan, hingga 
pemanfaatan lahan untuk ternak. 
Ketersediaan pangan dalam jumlah yang 
cukup sepanjang waktu merupakan 
keniscayaan yang tidak terbantahkan. 
Hal ini menjadi prioritas pembangunan 
pertanian nasional dari waktu ke waktu. 
Ke depan, setiap rumah tangga 
diharapkan mengoptimalisasi 
sumberdaya yang dimiliki, termasuk 
pekarangan, dalam menyediakan 
pangan bagi keluarga. 

Kawasan Rumah Pangan Lestari 
diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga 
atau Rukun Warga/Dusun (Kampung) 
yang telah menerapkan prinsip Rumah 
Pangan Lestari dengan menambahkan 
intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, 
jalan desa, dan fasilitas umum lainnya 
(Sekolah, rumah ibadah dan lainnya), 
lahan terbuka hijau, serta 
mengembangkan pengolahan dan 
pemasaran hasil. 

Pemberdayaan pekarangan rumah 
secara optimal yang dilakukan oleh 
anggota keluarga akan memberikan 
manfaat positif khususnya bagi 
peningkatan pemenuhan gizi keluarga 
dan penambahan pendapatan petani. 
Dengan adanya pemenuhan kebutuhan 
sendiri berarti bisa mengurangi konsumsi 
terhadap kebutuhan pangan keluarga. 

Oleh karena itu, penulisan ini lebih 
mengedepankan pada peran kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari segi 
ekonomi bagi pelaku rumah tangga yang 
melaksanakan program ini. 
 
 

TUJUAN 
Tulisan ini bertujuan untuk 

menguraikan dasar pemikiran, 
perencanaan dan gerakan Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai 
gerakan pangan melalui optimalisasi 
pemanfaatan lahan pekarangan berbasis 
sumber daya lokal dan pelesarian 
sumber daya genetik melalui 
pengembangan kebun bibit desa serta 
menguraikan keuntungan ekonomis 
dengan pemanfaatan lahan pekarangan 
tersebut. 
  
TINJAUAN TEORITIS 
Pengertian Agribisnis 

Agribisnis dari cara pandang 
ekonomi ialah usaha penyediaan 
pangan. Pendekatan analisis makro 
memandang agribisnis sebagai unit 
sistem industri dan suatu komoditas 
tertentu, yang membentuk sektor 
ekonomi secara regional atau nasional. 
Sedangkan pendekatan analisis mikro 
memandang agribisnis sebagai suatu 
unit perusahaan yang bergerak, baik 
dalam salah satu subsistem agribisnis, 
baik hanya satu atau lebih subsistem 
dalam satu lini komodias atau lebih dari 
satu lini komoditas. Agribisnis juga 
dipandang sebagai paradigma 
pembangunan pertanian  
 
Pembangunan Agribisnis 
Berkelanjutan 

Pembangunan pertanian 
berkelanjutan memungkinkan generasi 
sekarang tingkatkan kesejahteraannya, 
tanpa kurangi kemungkinan bagi 
generasi berikutnya. 
Terdapat 2 konsep pandangan tentang 
agribisnis berkelanjutan (Said, 2001): 

a. Secara Ekonomi  
kegiatan agribisnis yang 
dilakukan harus dapat 
membuahkan pertumbuhan 
ekonomi, kapital, penggunaan 
sumberdaya dan investasi secara 
efektif dan efisien. 

b. Secara Ekologi  
 Agribisnis harus sesuai dengan 
agroekosistem dimana agribisnis 
dilaksanakan  
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Ciri Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa: 

a. Orientasi pembangunan berubah  
b. Tidak ada petani, tetapi 

masyarakat desa  
c. Partial approach to holistic 
d. Perlu agribusiness approach 
e. Perlu dikembangkan agroindustri 

 
Pengertian Kawasan Rumah Pangan 
Lestari 

Kementrian Pertanian telah 
menyusun konsep Model Kawasan 
Rumah Pangan Lestari yang merupakan 
himpunan dari Rumah Pangan Lestari 
(RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip 
pemanfaatan pekarangan yang ramah 
lingkungan dan dirancang untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 
keluarga, diversifikasi pangan berbasis 
sumberdaya lokal, pelestarian tanaman 
pangan untuk masa depan serta 
peningkatan pendapatan yang pada 
akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk 
menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan 
pekarangan dalam konsep model KRPL 
dilengkapi dengan kelembagaan kebun 
bibit Desa, Unit pengolahan serta 
pemasaran untuk penyelamatan hasil 
yang melimpah (Kementrian Pertanian, 
2011) 

Berdasarkan tujuan tersebut 
sasaran yang ingin dicapai dari Model 
KRPL ini adalah berkembangnya 
kemampuan keluarga dan masyarakat 
secara ekonomi dan sosial dalam 
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi 
secara lestari, menuju keluarga dan 
masyarakat yang sejahtera (Kementrian 
Pertanian, 2011) 

 
Perencanaan dan pelaksanaan Model 
KRPL 

Untuk merencanakan dan 
melaksanakan pengembangan model 
KRPL, dibutuhkan sembilan tahapan 
kegiatan seperti telah dituangkan dalam 
pedoman umum model KRPL 
(Kementrian Pertanian, 2011), yaitu : 
1. Persiapan, yang meliputi : 

a. Pengumpulan informasi awal 
tentang potensi sumber daya 
dan kelompok sasaran 

b. Pertemuan dengan dinas terkait 
untuk mencari kesepakatan 
dalam penentuan calon 
kelompok sasaran dan lokasi 

c. Koordinasi dengan dinas 
pertanian dan dinas terkait 
lainnya di Kabupaten/Kota 

d. Memilih pendamping yang 
menguasai teknik 
pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan kriteria yang 
telah ditentukan. 

2. Pembentukan kelompok  : Kelompok 
sasaran adalah rumah tangga atau 
kelompok rumah tangga dalam satu 
Rukun Tetangga, Rukun Warga atau 
satu dusun/kampung. Pendekatan 
yang digunakan adalah partisipatif, 
dengan melibatkan kelompok 
sasaran, tokoh masyarakat, dan 
perangkat desa. Kelompok dibentuk 
dari, oleh dan untuk kepentingan 
para anggota kelompok itu sendiri. 
Dengan cara berkelompok akan 
tumbuh kekuatan gerak dari para 
anggota dengan prinsip keserasian, 
kebersamaan dan kepemimpinan 
dari mereka sendiri. 

3. Sosialisasi: menyampaikan maksud 
dan tujuan kegiatan dan membuat 
kesepakatan awal untuk rencana 
tindak lanjut yang akan dilakukan. 
Kegiatan sosialisasi dilakukan 
terhadap kelompok sasaran dan 
pemuka masyarakat serta petugas 
pelaksana instansi terkait. 

4. Penguatan kelembagaan kelompok, 
dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan kelompok: 
a. Mampu mengambil keputusan 

bersama melalui musyawarah 
b. Mampu menaati keputusan yang 

telah ditetapkan bersama 
c. Mampu memperoleh dan 

memanfaatkan informasi 
d. Mampu untuk bekerjasama dalam 

kelompok (sifat kegotong 
royongan) 

e. Mampu untuk bekerjasama 
dengan aparat maupun dengan 
kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya. 

5. Perencanaan kegiatan: melakukan 
perencanaan atau rancang bangun 
pemanfaatan lahan pekarangan 
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dengan menanam dengan berbagai 
tanaman pangan, sayuran dan obat 
keluarga, ikan dan ternak, 
diversifikasi pangan berbasis sumber 
daya local, pelestarian tanaman 
pangan untuk masa depan, kebun 
bibit desa, serta pengelolaan limbah 
rumah tangga. Selain itu dilakukan 
penyusunan rencana kerja untuk 
satu tahun. Kegiatan tersebut 
dilakukan bersama-sama dengan 
kelompok dan dinas instansi terkait. 

6. Pelatihan: pelatihan dilakukan 
sebelum pelaksanaan dilapangan. 
Jenis pelatihan yang dilakukan 
diantaranya teknik budidaya tanaman 
pangan, buah dan sayuran, toga, 
teknik budidaya ikann dan ternak, 
pembenihan dan pembibitan, 
pengolahan hasil dan pemasaran 
serta teknologi pengelolaan limbah 
rumah tangga. Jenis pelatihan 
lainnya adalah tentang penguatan 
kelembagaan. 

7. Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan 
dilaksanakan oleh kelompok dengan 
pengawalan teknologi oleh peneliti 
dan pendampingan antara lain oleh 
penyuluh dan petani andalan. Secara 
bertahap dalam pelaksanaannya 
menuju pada pencapaian 
kemandirian pangan rumah tangga, 
diversifikasi pangan berbasis 
sumberdaya lokal, konservasi 
tanaman pangan untuk masa depan, 
pengelolaan kebun bibit desa dan 
peningkatan kesejahteraan. 

8. Pembiayaan : bersumber dari 
kelompok, masyarakat, partisipasi 
pemerintah daerah dan pusat, 
perguruan tinggi, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Swasta dan dana lain 
yang tidak mengikat. 

9. Monitoring dan Evaluasi, 
dilaksanakan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan 
kegiatan dan menilai kesesuai 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
dengan perencanaan. Evaluator 
dapat dibentuk oleh kelompok dan 
dapat juga berfungsi sebagai 
motivator bagi pengurus, anggota 
kelompok dalam meningkatkan 
pemahaman yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya yang 
tersedia dilingkungannya agar 
berlangsung lestari. 

Pemanfaatan Pekarangan Model 
KRPL 

Pola Kawasan Rumah Pangan Lestari 
(KRPL) merupakan aktualisasi 
pemanfaatan lahan pekarangan secara 
optimal dengan maksimalisasi 
produktivitas lahan lain  yang ada di 
lingkungannya untuk pengembangan 
ketersediaan pangan yang 
beranekaragam tiap rumah tangga 
dalam suatu wilayah 
desa/dusun/kampung.  

Konsep KRPL yang ditumbuh 
kembangkan mempunyai pengertian 
sebagai kawasan/ wilayah yang 
dibangun dari beberapa Rumah Pangan 
Lestari, yakni unit – unit rumah tangga 
yang menerapkan  prinsip pemanfaatan 
pekarangan secara optimal yang ramah 
lingkungan dan ditopang  pula oleh 
maksimalisasi produktivitas lahan di luar 
pekarangan di dalam kawasan untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 
keluarga, serta meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya 
berbasis partisipatif aktif dan 
kolektifitas/terintegrasi dalam 
masyarakatnya.  

Pada hakekatnya KRPL ini 
merupakan suatu gerakan sekelompok 
masyarakat yang mandiri untuk 
meningkatkan kapasitas kemandirian 
pangannya (aspek ketersediaan, akses, 
dan keaneka ragaman pangan) secara 
bersama/ terintegrasi/ kolektifitas melalui 
pemanfaatan lahan pekarangan dan 
sekitarnya secara optimal. Oleh karena 
itu untuk mewujudkan suatu KRPL di 
suatu daerah/ wilayah (dalam satuan 
desa/ dusun/ kampung) selain diperlukan 
sentuhan terhadap aspek teknis produksi 
dan ekonomi (technology and economic 
approach) melainkan juga yang tidak 
kalah urgensinya adalah adanya 
sentuhan perekayaan sosial yang 
berkaitan dengan perubahan perilaku 
dan peningkatan kapasitas SDM 
masyarakatnya untuk aplikasi inovasi 
teknologi pertanian unggul mendukung 
RPL yang sehat dan bergizi. 
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Dalam PEDUM Model Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (Kementrian 
Pertanian, 2011) lahan pekarangan 
dibedakan atas pekarangan perkotaan 
dan perdesaan, masing-masing memiliki 
spesifikasi baik dalam menetapkan 
komoditas yang akan ditanam, besarnya 
skala usaha pekarangan, maupun cara 
menata tanaman, ternak dan ikan. 
1. Pekarangan Perkotaan 
Pekarangan perkotaan dikelompokan 
menjadi empat, yaitu : 
a. Rumah tipe 21 dengan total luas 

tanah sekitar 36 m2 atau tanpa 
halaman. 

b. Rumah tipe 36, luas tanah sekitar 72 
m2 atau halaman sempit. 

c. Rumah tipe 45, luas tanah sekitar 90 
m2 atau halaman sedang, dan 

d. Rumah tipe 54 atau 60 dengan luas 
tanah sekitar 120 m2 atau halaman 
luas. 

2. Pekarangan Perdesaan 

Pekarangan perdesaan dikelompokan 
menjadi 4, yaitu: 
a. Pekarangan sangat sempit (tanpa 

halaman). 
b. Pekarangan sempit (<120 m2). 
c. Pekarangan sedang (120 – 400 m2), 

dan 
d. Pekarangan luas (>400 m2). 
 
Unsur dan Peran Elemen KRPL 

Model Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL) dilaksanakan dengan 
melibatkan semua elemen masyarakat 
dan instansi terkait pusat dan daerah 
yang masing-masing bertanggung jawab 
terhadap sasaran atau keberhasilan 
kegiatan. Dengan dukungan semua 
elemen ini diharapkan dapat saling 
mendukung keberhasilan dan 
keberlanjutan program KRPL ini. Secara 
rinci peran setiap elemen tersebut dapat 
disimak pada tabel dibawah : 

 

Tabel1. Elemen dan Peran Lembaga KRPL 
 

No Pelaksana Tugas/peran dalam kegiatan 

1. Masyarakat: 
  - Kelompok Sasaran 
  - Pamong Desa (RT, RW,Kasun) 

dan tokoh Masyarakat 

 
    - Pelaku utama 
    - Pendamping 

         Monitoring dan Evaluasi 

2. Pemerintah daerah (Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura, Dinas Perikanan, 
Kantor Kecamatan, Kantor 
Kelurahan dan Lembaga Terkait 
lainnya) 

  Pembinaan dan pendampingan kegiatan  
oleh petugas lapang serta penanggung 
jawab keberlanjutan kegiatan Replika 
kegiatan kelokasi lainnya 

3.    - Pokja 3, PKK 
   - Kantor Ketahanan Pangan 

Koordinator Lapangan 

4. Ditjen Komoditas dan Badan 
Lingkup Kementrian Pertanian 

Pengembangan Model sesuai Tupoksi 
Instansi 

5. Badan Litbang Pertanian    Membangun Model KRPL dan 

narasumber dan pengawalan imovasi 
teknologi dan kelembagaan 

6. Perguruan Tinggi/Swasta/LSM Dukungan dan Pengawalan 

7. Pengembang Perumahan Fasilitasi Pemanfaatan Lahan kosong 
dikawasan perumahan 

Sumber: Pedoman Umum Model KRPL, Kementrian Pertanian, 2011. 
 
METODE PENELTIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan tujuan untuk membuat 

deskipsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

Penelitian tentang program Kawasan 
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Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

merupakan penelitian sosial yang 

menganalisis tentang hubungan 

pemanfaatan pekarangan rumah dengan 

pendekatan ekonomi yaitu penambahan 

pendapatan bagi anggota kelompok.   

PEMBAHASAN 
Rumah Pangan Lestari merupakan 

salah satu gagasan yang ingin 
mewujudkan pemanfaatan pekarangan 
rumah petani yang ramah lingkungan 
dan dirancang untuk pemenuhan 
kebutuhan pangan dan gizi keluarga, 
diversifikasi pangan berbasis 
sumberdaya lokal, pelestarian tanaman 
pangan untuk masa depan serta 
peningkatan pendapatan yang pada 
akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan. 

Kawasan Rumah Pangan Lestari 
(KRPL) merupakan kesatuan dari 
Rumah Pangan Lestari anggota petani 
yang diwujudkan dalam satu Rukun 
Tetangga atau Rukun Warga/Dusun 
(Kampung) yang telah menerapkan 
prinsip Rumah Pangan Lestari dengan 
menambahkan intensifikasi pemanfaatan 
pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas 
umum lainnya (Sekolah, rumah ibadah 
dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta 
mengembangkan pengolahan dan 
pemasaran hasil. 

Kementrian Pertanian telah 
menyusun konsep Model Kawasan 
Rumah Pangan Lestari yang merupakan 
himpunan dari Rumah Pangan Lestari 
(RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip 
pemanfaatan pekarangan yang ramah 
lingkungan dan dirancang untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 
keluarga, diversifikasi pangan berbasis 
sumberdaya lokal, pelestarian tanaman 
pangan untuk masa depan serta 
peningkatan pendapatan yang pada 
akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk 
menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan 
pekarangan dalam konsep model KRPL 
dilengkapi dengan kelembagaan kebun 
bibit Desa, Unit pengolahan serta 
pemasaran untuk penyelamatan hasil 
yang melimpah (Kementrian Pertanian, 
2011). 

Berdasarkan pemikiran tersebut, 
seperti tertuang dalam Pedoman Umum 
Model KRPL (Kementrian Pertanian, 
2011), tujuan pengembanngan Model 
KRPL adalah : 

1. Memenuhi kebutuhan pangan 
dan gizi keluarga dan masyarakat 
melalui optimalisasi pemanfaatan 
pekarangan secara lestari, 

2. Meningkatkan kemampuan 
keluarga dan masyarakat dalam 
pemanfaatan lahan pekarangan 
diperkotaan maupun perdesaan 
untuk budidaya tanaman pangan, 
buah, sayuran dan tanaman obat 
keluarga (toga), pemeliharaan 
ternak dan ikan, pengolahan hasil 
serta pengolahan limbah rumah 
tangga menjadi kompos, 

3. Mengembangkan sumber 
benih/bibit untuk menjaga 
keberlanjutan pemanfaatan 
pekarangan dan melakukan 
pelestarian tanaman pangan lokal 
untuk masa depan, dan 

4. Mengembangkan kegiatan 
ekonomi produktif keluarga 
sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan keluarga dan 
menciptakan lingkungan hijau 
yang bersih dan sehat secara 
mandiri. 

 
Berdasarkan tujuan tersebut sasaran 

yang ingin dicapai dari Model KRPL ini 
adalah berkembangnya kemampuan 
keluarga dan masyarakat secara 
ekonomi dan sosial dalam memenuhi 
kebutuhan pangan dan gizi secara 
lestari, menuju keluarga dan masyarakat 
yang sejahtera (Kementrian Pertanian, 
2011) 

Sebenarnya, program ini lebih 
difokuskan kepada wanita tani yang juga 
termasuk dalam kelompok PKK. Dari 
peran serta wanita tani ini, yang 
merupakan bagian dari keluarga tani, 
diharapkan pemanfaatan pekarangan 
rumah yang tidak terpakai dapat 
memberi penambahan pendapatan bagi 
keluarga.  

Program KRPL di Banyuwangi baru 
dimulai sejak tahun 2012, dan di tahun 
2015 ini terdapat 12 KRPL baru, dimana 
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masing-masing KRPL terkonsentrasi 
pada 3 jenis usaha yaitu kawasan ikan, 
kawasan ternak, kawasan sayuran 
(Dinas Ketahanan Pangan,2015). 
Program ini menjadi sukses pada tahun 
2013, dengan menjadi wilayah KRPL 
terbaik khususnya di daerah Temuasri. 

Program KRPL ini disosialisasikan 
melalui Penyuluh pertanian dan 
bekerjasama dengan kelompok PKK 
wilayah masing-masing. Langkah awal 
yang dilakukan adalah membentuk 
kelompok wanita tani (KWT) didaerah 
dimana masing-masing anggotanya 
adalah warga tani wilayah tersebut.  

Awalnya, anggota dari Kelompok 
Wanita Tani (KWT) diberi bibit sayur, 
buah, tanaman obat, ataupun ternak 
untuk dikelola dengan memanfaatkan 
pekarangan rumah masing-masing, 
ataupun jika tidak memiliki pekarangan, 
dapat memanfaatkan lahan kelurahan 
ataupun sekolah, tetapi untuk 
perawatannya dilakukan secara 
bergantian oleh anggota KWT tersebut. 

Setelah melalui proses penanaman, 
perawatan, maka ketika masing-masing 
bibit ataupun ternak siap untuk 
dikonsumsi sendiri oleh anggota ataupun 
dijual, maka anggota tani diperbolehkan 
untuk mengambil hasilnya. Dalam hal 
keinginan untuk menjual, anggota dapat 
menjual hasilnya melalui kelompok, 
tetapi hasilnya nanti menjadi 
kesepakatan antara anggota dengan 
kelompok (bagi hasil), tetapi tidak 
menutup kemungkinan juga anggota 
dapat menjual hasil pekarangannya 
secara mandiri. 

Beberapa faktor kunci yang perlu 
dicermati sebagai simpul kritis untuk 
keberhasilan dan keberlanjutan 

pengembangan model KRPL ini, antara 
lain: 

1. Para petugas lapangan 
setempat dan ketua kelompok 
sejak awal harus dilibatkan 
secara aktif mulai 
perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi kegiatan. 

2. Ketersediaan benih/bibit, 
penanganan pasca panen 
dan pengolahan serta pasar 
bagi produk yang dihasilkan. 
Untuk itu, diperlukan 
penumbuhan dan penguatan 
kelembagaan terhadap 
kebun, bibit/benih, 
pengolahan, serta pemasaran 
hasil. Selanjutnya untuk 
mewujudkan kemadirian 
kawasan, perlu dilakukan 
pengaturan pola dan rotasi 
tanaman termasuk integrasi 
tanaman – ternak. 

3. Untuk menuju Pola Harapan 
Pangan, diperlukan model 
diversifikasi yang dapat 
memenuhi kebutuhan 
kelompok pangan (padi-
padian, aneka umbi, pangan 
hewani, minyak dan lemak, 
buah/biji berminyak, kacang-
kacangan, gula, sayur dan 
buah)  bagi keluarga. Model 
ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi 
pendapatan dan 
kesejahteraan keluarga. 

4. Komitmen, dukungan dan 
fasilitas dari pemerintah 
daerah untuk implementasi 
model inovasi teknologi yang 
sesuai dengan pelaksanaan 
model KRPL ini.
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Gambar 1. Diagram Alir KRP  

Dari diagram tersebut, dapat kita 

ketahui bahwa KRPL ini memang 

memiliki nilai tambah bagi kebutuhan 

pangan keluarga dan dari segi ekonomi. 

Khusus dari segi ekonomi, ada beberapa 

manfaat yang bisa diambil dari program 

KRPL ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Penambahan pendapatan 
keluarga (turunnya nilai 
konsumsi). 
Penambahan pendapatan 
keluarga ini ditunjukkan dengang 
semakin berkurangnya tingkat 
konsumsi keluarga terhadap 
kebutuhan pangan sehari-hari, 
seperti konsumsi ikan dan sayur 
yang telah terpenuhi dengan 
sendirinya. Program ini tidak 
membebani anggota KWT, mulai 
dari pembenihan, pembibitan 
yang diberikan secara gratis. 
Anggota hanya perlu melakukan 
perawatan hingga diperoleh 
hasilnya. Dari hasil yang 
diperoleh (baik buah, sayur, 
ternak maupun tanaman obat 
seperti bawang daun, jahe, 
kunyit, kencur dan lain 
sebagainya) dapat dijual oleh 
anggota baik melalui 
kelompoknya (bagi hasil) maupun 
dijual langsung, otomatis hasilnya 
dapat menambah pendapatan 
keluarga. 

2. Program berkelanjutan 
Kegiatan ini tidak hanya 
dilakukan satu kali proses sampai 
dengan hasil, tetapi dilakukan 
secara berkelanjutan, bahkan 
setiap anggota dapat melakukan 
varian pengelolaan, misalnya 
pada saat awal hanya menanam 
buah, selanjutnya dapat 
divariasikan dengan menanam 
sayur ataupun merawat ternak 
yang telah disediakan program 
KRPL. 

3. Mengurangi pengangguran 
Secara makro, program KRPL ini 
dapat mengurangi 
penggangguran, yaitu dengan 
memanfaatkan tenaga istri petani 

yang tidak bekerja, sehingga 
mampu memiliki penghasilan 
tambahan. Bahkan tidak hanya 
istri petani, ibu-ibu anggota PKK 
wilayah bisa mengikuti program 
ini. 

4. Mengurangi tingkat inflasi daerah. 
Inflasi secara umum dapat 
diartikan jumlah uang yang 
beredar banyak, sedangkan 
jumlah barang terbatas. Dengan 
adanya pemanfaatan lahan 
pekarangan untuk menghasilkan 
produk pertanian yang menjadi 
kebutuhan sehari-hari keluarga, 
dan adanya hasil pendapatan 
yang diterima keluarga, maka 
dampak kekurangan bahan 
kebutuhan sudah tidak terjadi 
lagi. 

5. Meningkatkan SDM keluarga 
Program KRPL ini memanfaatkan 
anggota KWT khususnya istri 
petani untuk mengelola 
pekarangannya. Dalam proses 
ini, istri petani dapat mempelajari 
jenis tanaman, sayur dan buah 
serta cara perawatannya. Selain 
itu istri petani juga diajarkan 
manajemen waktu secara 
sederhana, yaitu proses 
perawatan, pemberian air, pupuk 
dan sebagainya. 

6. Menjadikan Rumah Pangan 
Lestari sebagai objek wisata hijau 
daerah. 
Dengan penataan pekarangan 
rumah yang menjadi peserta 
program KRPL, maka pola 
penanaman yang tertata rapi, 
ataupun variasi penanaman dan 
kombinasi tanaman dan ternak 
menjadi daya tarik sendiri untuk 
menjadi wisata hijau.  

7. Hasil kelola yang berdaya saing. 
Pengelolaan yang baik, penataan 
tempat yang rapi, adanya 
dukungan dari penyuluh 
pertanian yang intensif, maka 
hasil kelola anggota dapat 
menjadi daya saing tersendiri 
antar peserta program KRPL 
wilayah satu dengan yang lain. 
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8. Menciptakan usaha kecil dan 
menengah 
Mampu menciptakan dan 
menggerakkan suatu Usaha Kecil 
dan Menengah dibidang olahan 
pangan lokal. Misalnya, 
pemanfaatan hasil jahe dan 
temulawak dari KRPL diolah 
menjadi minuman instant atau 
ekstrak jahe dan temulawak. 

9. Menuju keluarga sehat dan 
sejahtera 
Tujuan awal dari program KRPL 
yaitu pemenuhan gizi keluarga 
serta penyediaan tanaman obat 
akan terwujud. Kesehatan 
keluarga akan mendorong 
kesejahteraan keluarga yang 
lebih baik dengan adanya 
semangat kerja yang muncul dari 
dalam lingkungan keluarga. 
 

PENUTUP 
Saat ini pemanfaatan pekarangan 

dilakukan melalui upaya pemberdayaan 
wanita untuk mengelola pekarangan 
sebagai sumber pangan keluarga. Upaya 
ini dilakukan  dengan membudidayakan 
berbagai jenis tanaman sesuai 
kebutuhan pangan keluarga, seperti 
aneka umbi, sayuran, buah serta 
budidaya ternak dan ikan sebagai 
tambahan untuk ketersediaan pangan 
sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan 
protein bagi keluarga pada suatu lokasi 
kawasan perumahan/warga yang saling 
berdekatan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan 
pekarangan melalui konsep KRPL ini 
diarahkan juga untuk pemberdayaan 
kemampuan wanita membudayakan pola 
konsumsi pangan Beragam, Bergizi, 
Seimbang dan Aman (B2SA), termasuk 
kegiatan pengolahan rumah tangga 
untuk menyediakan pangan yang lebih 
beragam. 

Untuk membentuk suatu Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang 
berkelanjutan, di setiap desa harus 
dibangun Kebun Bibit Desa untuk 
memenuhi kebutuhan bibit tanaman, 
ternak, dan/atau akan bagi anggota 
kelompok/ masyarakat. Dalam 
pengembangan Kawasan rumah Pangan 
Lestari ini sebaiknya mengutamakan 

menanam tanaman yang banyak 
dikonsumsi oleh masyarakat setempat 
maupun jenis tanaman baru yang 
memiliki nilai gizi tinggi. 

Dengan adanya pemanfaatan 
pekarangan selain untuk meningkatkan 
nilai gizi masyarakat, yang terpenting lagi 
adalah penambahan pendapatan pada 
keluarga petani,karena dengan 
penambahan pendapatan ini dapat 
memberikan dampak positif baik bagi 
keluarga ataupun juga lingkungan. 
Penambahan pendapatan ini diperoleh 
setelah hasil yang dikelola dijual kepada 
kelompok (bagi hasil) ataupun dijual 
langsung ke pasar. Penambahan 
pendapatan ini juga dikarenakan adanya 
pengurangan konsumsi rumah tangga 
terhadap kelompok pangan sayur-
sayuran, umbi-umbian serta hasil ternak 
(telur ayam) dan ikan. 

Keberhasilan Program KRPL akan 
sangat ditentukan oleh potensi 
sumberdaya lahan pekarangan, 
kapasitas SDM petani sebagai pengelola 
lahan pekarangan, teknologi spesifik 
lokasi lahan pekarangan, dan 
kelembagaan pengelola KRPL dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan lahan 
pekarangan. Kebijakan antisipatif untuk 
mendukung keberlanjutan program 
KRPL ke depan adalah: (1) perencanaan 
dan sosialisasi program secara matang, 
(2) pendampingan dan pemberian 
motivasi kepada kelompok sasaran, (3) 
pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan 
mendukung diversifikasi konsumsi 
pangan, (4) monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program dan dampaknya, 
(5) pentingnya aspek pendukung  KBD, 
paket program, dan pasar , serta (6) 
pentingnya aspek promosi dan advokasi 
kepada pemangku kepentingan. 
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