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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi ragam tanaman dan 

ternak yang diusahakan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 

Kota Mataram; (2) Mengkaji kontribusi hasil dari program Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) terhadap konsumsi dan pendapatan rumah tangga di Kota Mataram; 

dan (3) Mengkaji tingkat kerentanan pangan rumah tangga wanita tani peserta 

program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Mataram. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskritif dengan teknik survey dengan unit 

analisis adalah kelompok wanita tani peserta program KRPL di Kota Mataram 

Adapun kecamatan sampel dipilih secara propursive sampling yaitu  Kecamatan 

Selaparang, Kecamatan Ampenan, dan Kecamatan Mataram. Dari populasi sebesar 

125 orang peserta KRPL ditetapkan sejumlah 60 orang responden dengan 

menggunakan rumus slovin. Kemudian jumlah responden setiap kelurahan ditetapkan 

secara quota samping masing masing sebanyak 12 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) Jenis  tanaman dan ternak yang dibudidayakan pada  program  

KRPL sebanyak 10  jenis  tanaman terdiri atas  cabe, tomat, terong, sawi, bayam, 

pare, mangkok, kangkung,  selada, dan saledri serta satu jenis ternak ikan yaitu lele 

yang hanya terdapat di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. ; (2) Program 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memberikan kontribusi sebesar 10% atau 

Rp.430.000 dari total pendapatan rumah tangga peserta KRPL di Kota Mataram.; (3) 

Tingkat Kerentanan pangan rumah tangga petani Peserta KRPL di Kota Mataram 

masuk kedalam kategori rawan pangan sebanyak 47 orang (78%). Tahan pangan 

sebanyak 1 orang (1,66%). Rentan pangan sebanyak 2 orang (3,33%). Sedangkan  

kurang pangan sebanyak 10 orang (16,67%). Artinya petani responden program 

Kawan Rumah Pangan Lestari (KRPL) termasuk masyarakat miskin sehingga rata-

rata termasuk dalam kategori rawan pangan. 
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PENDAHULUAN 

 

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan lahan pekarangan 

di indonesia adalah luas lahan pekarangan yang sempit, pilihan jenis komoditas yang 

bisa ditanam terbatas, kurangnya ketersediaan bibit berkualitas. Selain itu 

ketersediaanya teknologi spesifik lahan pekarangan yang masih terbatas, orientasi 

produksi ditunjukkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga belum berorientasi 

pasar dan sebagai pengisi waktu luang/sambilan. Program pemanfaatan lahan 

pekarangan sudah lama mendapat perhatian pemerintah antara lain melalui 

pemanfaatan pekarangan dengan program UPGK. Sejak  tahun 2010, Pemerintah saat 

ini melalui Kementeriaan Pertanian melakukan terobosan baru melalui program 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kawasan 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 

(Kementeriaan Pertanian, 2011). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang 

mempunyai lahan pekarangan yang cukup luas dalam melaksanakan program KRPL. 

Program KRPL di NTB tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Program KRPL di wilayah 

ini dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Tahun 2017 terdapat 466 

Kelompok Wanita Tani (KWT) yang telah melaksanakan program KRPL di NTB 

(Badan Ketahanan  Pangan). Dalam pelaksanaannya beragam jenis tanaman telah di 

introduksi dan telah memberikan hasil yang cukup signifikan bagi rumah tangga yang 

melaksanakan program KRPL. 

 Kota Mataram merupakan salah satu  Kota yang melaksanakan program 

KRPL di NTB. Progran KRPL di Wilayah Kota Mataram tersebar di tiga Kecamatan 

dan lima Kelurahan yaitu Kecamatan Ampenan (Kelurahan Banjar dan Kelurahan 

Kebun Sari), Kecamatan Selaparang (Kelurahan Pejarakan Karya dan Kelurahan 

Rembiga) dan Kecamatan Mataram ( Kelurahan Pagutan). 

 Adapun tujuan dari  penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi ragam tanaman 

dan ternak yang diusahakan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

di Kota Mataram; (2) Mengkaji kontribusi hasil dari program Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL) terhadap konsumsi dan pendapatan rumah tangga di Kota 

Mataram; dan (3) Mengkaji tingkat kerentanan pangan rumah tangga wanita tani 

peserta program KRPL di Kota Mataram. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1) Dapat menambah khasanah  ilmu pengetahuan terutama dalam hal keterkaitan 

antara partisipasi anggota kelompok, pertanian serta bahan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan informasi bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan selanjutnya. 



METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

suatu metode yang bertujuan memecahkan masalah yang ada  pada saat sekarang 

dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menginterpretasikan dan 

menarik suatu kesimpulan (Surakhman, 1990).  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah KWT peserta program KRPL di Kota 

Mataram. Penelitian dilakukan di Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di tiga 

Kecamatan yaitu Kecamatan Selaparang, Kecamatan Ampenan, dan Kecamatan 

Mataram dari Kota Mataram. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 

“Purposive Sampling” dengan pertimbangan hanya ketiga Kecamatan tersebut yang 

melaksanakan program KRPL.  

Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara “Purposive 

Sampling” sejumlah 125 responden di Dinas Ketahanan Pangan  di Kota Mataram, 

secara “Proporsional Random Sampling” sejumlah 60 responden dengan perincian  

24 responden Kecamatan Selaparang, 24  responden di Kecamatan Ampenan, dan 12 

responden di Kecamatan Mataram.  

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan metode 

sensus pada individu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipeersiapkan sebelumnya (Nazir,2003) seperti karakteristik responden (umur, 

pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan lama kerja). Data sekunder diperoleh 

melalui survei  institusional dan studi pustaka.  

Teknik pengumpulan data yang digunkan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik observasi, survey dan  wawancara mendalam yaitu tanya jawab 

secara lisan dengan peserta program KRPL  yang berpedoman pada daftar 

pertanyaan. Data uyang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif 

dan data kualitatif artinya setiap data yang diperoleh berupa angka dan dideskripsikan 

secara mendalam dalam bentuk uraian-uraian. Kemudian untuk tingkat ketahanan 

pangan dianalisis menggunakan derajat ketahanan pangan rumahrangga yang 

menghubungkan antara proporsi pengeluarang pangan dan tingkat konsumsi energi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

Karaktristik Wanita Tani Peserta Program KRPL 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, dan luas lahan pekarangan . Aspek 

tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan peserta 

KRPL. Rincian ditunjukkan pada Tabel 1. 

Umur responden peserta program KRPL adalah 44 tahun dengan kisaran umur 

29-67 tahun dilihat dari segi umur petani responden tergolong kedalam usia produktif 

artinya secara fisik maupun mental, responden tersebut masih mampu melaksanakan 

suatu aktivitas dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian 



besar responden peserta program KRPL berpendidikan SD  dan sisanya terdistribusi 

pada pendidikan SMP, SMA dan PT. Rata-rata jumlah tanggungan resonden peserta 

program KRPL sebanyak  5 orang dengan kisaran 2-8 orang dan tergolong kedalam 

keluarga dengan tanggungan tinggi. Rata-rata pengalaman berusahatani peserta 

program KRPL adalah 11 tahun dengan kisaran 3-40 tahun artinya responden dalam 

penenlitian ini memiliki pengalaman berusahtani yang cukup lama sehingga akan 

lebih baik dan lebih matang dalam perencanaan usahatani karena lebih memahami 

berbagai aspek teknis maupun non teknis sehingga  meningkatkan produktivitas 

produksi. Rata-rata luas lahan pekarangan peserta program KRPL di Kota Mataram 

adalah 53 m
2
 dengan kisaran 20-200 m

2
 artinya rata-rata luas pekarangan peserta 

program KRPL masih dikatakan kurang layak karena luas lahan pekarangan yang 

sempit sehingga sebagian masyarakat hanya bisa mengkonsumsi hasil produksi saja 

dan tidak menjual. Jenis pekerjaan terdiri atas dua macam pekerjaan yakni pekerjaan 

utama dan pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama responden adalah sebagai petani 

dengan jumlah 33 orang responden  (55%) dan pekerjaan sampingan sebanyak 27 

responden (45%). 
 

Ragam Tanaman dan Ternak 

Mengenai ragam tanaman dan ternak yang dibudidayakan lebih rinci 

dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Keragaman Jenis dan Rata-rata Persentase Jumlah Tanaman dan 

Ternak di Pekarangan Petani Responden Program KRPL di Kota 

Mataram. 

No 
Jenis  

Tanaman/Ternak 

Jumlah Rumah Tangga     

Jumlah (%) 

Pejarakan 

Karya 
Rembiga 

Kebun 

Sari 
Banjar Pagutan 

(orang)   

1 Cabe  12 12 12 12 12 60 100 

2 
Tomat  10 11 11 11 9 50 

83  

3 
Terong  11 11 10 8 10 50 

 83 

4 
Sawi  5 7 0 8 3 21 

35  

5 
Bayam  4 5 0 5 0 14 

23  

6 
Pare  3 1 1 0 0 5 

8  

7 
Mangkok  5 3 0 7 0 15 

25  

8 
Kangkung  4 6 0 2 2 14 

23  

9 
Saledri  6 0 6 7 9 29 

 48 



10 
Selada  1 5 10 3 1 20 

 33 

11 Lele ekor (ekor) 0 0 0 12 0 12  20 

Sumber: Data Primer Diolah,  2018 

 Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa terdapat 10 jenis tanaman dalam 

program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Adapun kesepuluh jenis tanaman 

tersebut adalah cabe, tomat, terong, sawi, bayam, pare, mangkok, kangkung, saledri, 

dan selada.  Tanaman cabe dibudayakan oleh 60 rumah tangga  (100%)  dengan 

kisaran 3-10 pohon/orang/rumahtangga artinya semua Kelurahan yang melaksanakan 

program KRPL membudidayakan tanaman tersebut. Sedangkan untuk komoditi pare 

dibudadayakan paling sedikit sebanyak 5 tumah tangga  (8%) dan hanya di 

Kecamatan Pagutan saja yang tidak membudidayakannya. Serta satu jenis ternak ikan 

lele yang hanya ada di Kelurahan Banjar sebanyak 12 rumah tangga. 

Kontribusi Hasil Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

Mengenai Kontribusi hasil program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

terhadap konsumsi dan pendapatan rumah tangga di Kota Mataram disajikan pada 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Petani Program KRPL di Kota   

Mataram Tahun 2017 

 
No Asal Pendapatan Pendapatan Petani 

Rp/Bulan 

Persentase (%) 

1 On Farm   

 Hasil KRPL 430.000 10 

2 Off Farm 1.410.000 33 

3 Non Farm 2.520.000 58 

Jumlah 4.360.000 100 
Sumber: Data Primer Diolah,  2018 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di Kota 

Mataram dari kegiatan on farm, off farm, non farm yang diperoleh oleh rumah tangga 

petani responden sebesar Rp. 4.360.000. Pendapatan on farm dari hasil budidaya 

KRPL sebesar Rp. 430.000  dengan kontribusi (10%), pendapatan off farm sebesar 

Rp. 1.410.000 dengan kontribusi  (32%) dan pendapatan non farm sebesar Rp. 

2.520.000 dengan kontribusi (58%) dari total pendapatan rumah tangga. 

Tingkat Kerentanan Rumah Tangga 

Untuk mengukur derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga, digunakan 

klasifikasi silang dua indikator ketahanan pangan, yaitu pangksa pegeluaran pangan 

dan kecukupan konsumsi energi (Maxwell S, at all, 2000 dalam Arida A, et all, 



2015). Secara lebih terinci tingkat kerentanan pangan disajikan dalam Tabel 4  

sebagai berikut: 

Tabel 3 . Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan 

Total Konsumsi  Proporsi Pengeluaran Pangan 

Energi 
Rendah (<60% pengeluaran 

pangan) 

Tinggi (≥60% pengeluaran 

total) 

Cukup (>80% Tahan Pangan Rentan Pangan 

kecukupan energi 1 rumahtangga 2 rumahtangga 

Kurang (≤80% Kurang Pangan Rawan Pangan 

kecukupan energi 10 Orang rumahtangga 47 rumahtangga 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

 Berdasarkan Tabel  4 menunjukkan bahwa pengukuran derajat ketahanan 

pangan petani responden terbanyak adalah pada kombinasi antara proporsi 

pengeluaran pangan dan total konsumsi energi kategori rawan pangan sebanyak 47 

orang (78%). Tahan pangan sebanyak 1 orang (1,66%). Rentan pangan sebanyak 2 

orang  (3,33%) dan  kurang pangan sebanyak 10 orang (6,66%). Artinya petani 

responden program Kawan Rumah Pangan Lestari (KRPL)  termasuk masyarakat 

miskin sehingga rata-rata termasuk dalam kategori rawan pangan. 

 Energi dan protein sangat berhubungan satu sama lain. Hubungan antara 

energi  dan protein yang dikonsumsi petani responden di Kota Mataram secara terinci 

disajikan pada Tabel  sebagai berikut: 

Tabel  4  Hubungan Konsumsi Energi dan Protein 

Protein 
Energi 

Cukup (≥2200 kkal) Kurang (<2200 kkal) 

Cukup (≥57 gram) ─ 60 rumahtangga 

Kurang (<57 gram) ─ ─ 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

 Dari  Tabel 5. menunjukkan bahwa hubungan konsumsi dan protein semua 

petani responden masuk dalam kategori cukup protein dan kurang energi sebanyak 60 

orang atau 100%. Sedangkan kategori lainnya tidak ada. Artinya petani responden 

masih membutuhkan tambahan energi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Jenis  tanaman dan ternak yang dibudidayakan pada  program  KRPL sebanyak 10  

jenis  tanaman terdiri atas  cabe, tomat, terong, sawi, bayam, pare, mangkok, 

kangkung,  selada, dan saledri serta satu jenis ternak ikan yaitu lele yang hanya 

terdapat di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan.  

2. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memberikan kontribusi sebesar 

10% atau Rp.430.000 dari total pendapatan rumah tangga peserta KRPL di Kota 

Mataram. 

3. Tingkat Kerentanan pangan rumah tangga petani Peserta KRPL di Kota Mataram 

termasuk kedalam kategori rawan pangan sebanyak 47 orang (78%). Tahan 

pangan sebanyak 1 orang (1,66%). Rentan pangan sebanyak 2 orang (3,33%). 

Sedangkan  kurang pangan sebanyak 10 orang (16,67%). Artinya petani responden 

program Kawan Rumah Pangan Lestari (KRPL) termasuk masyarakat miskin 

sehingga rata-rata termasuk dalam kategori rawan pangan. 

5.2. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai 

bagaimana cara  menanam tanaman pekarangan tepat agar dapat memberikan hasil 

produksi yang maksimal. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah jenis bantuan tanaman dan 

ternak kepada peserta program kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) agar 

menambah semangat Wanita Tani dalam membudidayakan tanaman. 

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan hanya kepada 

masyarakat yang kurang mampu saja dan masyarakat yang memiliki pekarangan 

yang layak untuk mebudidayakan tanaman dan ternak. 
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