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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program KRPL pada 

Kelompok Wanita pelaksana program dan mengetahui manfaat yang didapat oleh Kelompok 

Wanita pelaksana program. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif. Informan 

dalam penelitian ini adalah Kelompok Wanita “Oasis” di Kelurahan Kebon Sari, Kelompok 

Wanita “Horti Jaya” di Kelurahan Pagutan Barat dan Kelompok Wanita  “Wijaya Kusuma” di 

Kelurahan Pejanggik yang berada di Kota Mataram. Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program KRPL di Kota Mataram sudah berjalan sejak tahun 2012. Model 

KRPL di semua Kelompok Wanita pelaksana program menggunakan sistem vertikultur dengan 

pot dan polybag. Seluruh kegiatan KRPL dilaksanakan dengan baik oleh Kelompok Wanita 

“Horti Jaya” di Kelurahan Pagutan Barat, didukung dengan tingginya partisipasi anggota 

kelompoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% informan merasakan manfaat dari 

adanya program KRPL dan sisanya 40% menyatakan belum bisa merasakan manfaatnya. Hal ini 

disebabkan 60% informan tersebut aktif dalam seluruh kegiatan KRPL sedangkan 40% informan 

yang tidak merasakan, mereka jarang mengikuti bahkan tidak mengikuti kelanjutan kegiatan 

KRPL. Manfaat yang didapatkan dapat dilihat dari 5 segi yaitu segi kesehatan (membantu 

anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang Beragam, Bergizi, 

Seimbang dan Aman (B2SA)), segi ekonomi (menghemat pengeluaran uang belanja), segi teknik 

(menambah wawasan peserta program mengenai tanaman), segi teknis (memudahkan peserta 

mendapat bibit tanaman) dan segi sosial (mempererat tali silaturrahmi dengan masyarakat luas). 

Kata Kunci : KRPL, Pelaksanaan peserta program, manfaat 

  



Abstract : This study aims to investigate the implementation of the Women's Group KRPL 

program and to find out the benefits gained by them. The research method used was descriptive 

method. Informants in this study was the Women's Group "Oasis" in Kebon Sari, Women Group 

"Horti Jaya" in the village of West Pagutan and Women's Group "Wijaya Kusuma" in the village 

Pejanggik in Mataram. The data used were primary and secondary data. The data were analyzed 

using descriptive analysis method. The results showed that in Mataram, KRPL program has been 

running since 2012. All Women's Group KPRL program managers use verticulture system with 

pots and poly-bags. All activities of KPRL carried out very well by the Women's Group "Horti 

Jaya" in the Village of West Pagutan, supported by the high participation of group members. The 

results showed that 60% of informants got the benefits of the program and the remaining 40% 

states did not get the benefits. This was due to the 60% of the informants were active in all of the 

activities of KRPL. While, the 40% of informants rarely did the activities, even, did not do the 

activities of KRPL at all. The benefits obtained can be seen from five aspects; in terms of health 

(assist group members in fulfilling the food needs of families which is Varied, Nutritious, 

Balanced and Safe), in economic terms assist group to save money), in terms of technique (assist 

group in broaden the knowledge of participants about plants), technically (facilitate the 

participants in getting the seed plants) and in social terms (tighten the relation with the wider 

communities). 
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PENDAHULUAN 

 Pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu negara. Salah 

satu ukuran pokok dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara adalah kemampuannya 

untuk mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera dan keyakinannya. 

Kebutuhan pangan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 

penduduk, namun keterbatasan lahan pertanian  menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

tersebut. 

 Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah Indonesia yang saat ini 

mengalami keterbatasan lahan pertanian khususnya di Kota Mataram. Keterbatasan lahan di Kota 

Mataram terjadi karena tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti 

pembangunan sarana umum dan permukiman. Untuk lahan permukiman di Kota Mataram 

diketahui rata-rata dalam kategori sempit, sehingga masyarakat dituntut untuk memanfaatkan 

lahan pekarangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah 

mengembangkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk membantu 

masyarakat dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan pekarangan. 

 KRPL  merupakan konsep/program pengoptimalisasian dari kebijakan P2KP (Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan) yang telah diwujudkan pemerintah sejak tahun 2010. 

Sasaran dari program KRPL adalah Kelompok Wanita Tani dan bukan tani. Bagi Kelompok 

Wanita di Kota Mataram yang sebelumnya tidak mengikuti program KRPL dan sekarang telah 

mengikutinya, tentu ada manfaat yang dirasakan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan program KRPL pada 

Kelompok Wanita pelaksana program di Kota Mataram, dan (2) mengetahui manfaat yang 

didapat pelaksana program KRPL.  

  



METODE PENELITIAN 

Metode Dasar Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir 

(2005), metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai 

fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Kelurahan di Kota Mataram uaitu Kelurahan Kebon 

Sari, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Pagutan Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara 

purposive sampling (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Kelurahan-Kelurahan tersebut 

merupakan Kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program KRPL. 

 Informan dalam penelitian ini adalah Kelompok Wanita peserta program yaitu Kelompok 

Wanita “Oasis” di Kelurahan Kebon Sari, Kelompok Wanita “Horti Jaya” di Kelurahan Pagutan 

Barat dan Kelompok Wanita  “Wijaya Kusuma” di Kelurahan Pejanggik. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 15 anggota dan diambil seluruhnya menjadi informan, sehingga didapatkan 

keseluruhan jumlah informan sebanyak 45 orang. Penentuan informan dilakukan secara 

purposive sampling (sengaja) dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut yang menjadi peserta 

program KRPL. 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi dan wawancara mendalam. 

Metode Analisis Data 

 Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis 

ini untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual 

mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 

 Untuk mengetahui manfaat yang didapatkan oleh anggota Kelompok Wanita dalam 

pelaksanaan pemanfaatan pekarangan dengan melakukan tabulasi sederhana terhadap 



kemunculan dari pendapat-pendapat yang disebutkan oleh informan sebagai manfaat yang 

didapatkan saat melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan. 

Karakteristik Informan 

 Rata-rata informan yang diteliti berada pada usia produktif. Sebagian besar informan atau 

peserta program KRPL adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagian besar informan 

tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi ibu rumah tangga. Rata-rata jumlah 

anggota keluarga informan yakni 1 – 2 orang. 

Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kelompok Wanita Oasis, 

Kelompok Wanita Wijaya Kusuma dan Kelompok Horti Jaya di Kota Mataram 

Pelaksanaan program KRPL tahun 2015 ini terdapat tiga Kelompok Wanita yang menjadi peserta 

program, yakni Kelompok Wanita Oasis (Kelurahan Kebon Sari), Kelompok Wanita Wijaya 

Kusuma (Kelurahan Pejanggik) dan Kelompok Horti Jaya (Kelurahan Pagutan Barat). 

Pelaksanaan program KRPL di Kota Mataram sebagai berikut : (1) Penentuan Lokasi. Kelurahan 

Pagutan Barat (Kelompok Wanita Horti Jaya) akan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan 

KRPLnya dibanding dengan 2 (dua) Kelompok Wanita yang lain, karena dalam proses 

penentuan lokasi sebelumnya dilakukan proses penyebarluasan informasi/sosialisasi oleh ketua 

kepada calon anggota kelompok tentang program KRPL tersebut sebelum akhirnya terpilih 

menjadi lokasi KRPL. (2) Pembentukan Kelompok. Kondisi Kelompok Wanita Horti Jaya 

(Kelurahan Pagutan Barat) memiliki kondisi kelompok yang sangat bagus, dimana antar anggota 

kelompok terjalin komunikasi dengan baik dan selalu mengikuti seluruh kegiatan KRPL. Dengan 

demikian sangat mudah untuk bekerjasama dan saling berbagi ilmu demi kelangsungan 

pelaksanaan program KRPL. (3) Sosialisasi dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan, Kelompok Wanita Horti Jaya (Kelurahan Pagutan Barat) melakukannya dengan sangat 

baik yang didukung oleh keaktifan anggota kelompoknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

anggota Kelompok Wanita Horti Jaya mengetahui dan paham dengan baik mengenai program 

KRPL. (4) Penyusunan RKKA. Pelaksanaan penyusunan RKKA, semua Kelompok Wanita 

KRPL 2015 melaksanakannya dengan baik dengan cara bermusyawarah agar tidak ada yang 

merasa berat sebelah dengan hasil dari kegiatan tersebut. (5) Penentuan Lokasi Demplot dan 

Kebun Bibit Kelompok. Kondisi demplot dan kebun/rumah bibit kelompok yang bagus dan 



mendekati harapan atau sesuai pedoman yakni pada Kelompok Wanita Wijaya Kusuma 

(Kelurahan Pejanggik). Meskipun demplot Kelompok Wanita Horti Jaya (Kelurahan Pagutan 

Barat) memiliki ukuran yang lebih luas, namun jenis tanaman di demplot Kelompok Wijaya 

Kusuma (Kelurahan Pejanggik) lebih beragam dan diatur rapi dengan pemberian nama jenis 

tanaman pada tiap bedengannya. 

(6) Pengadaan Bibit. Semua Kelompok Wanita KRPL 2015 di Kota Mataram melakukannya 

dengan cara membeli sendiri menggunakan dana yang didapatkan dari program KRPL dan 

pembelian bibit atau benih telah tertulis sebelumnya dalam penyusunan RKKA. (7) Pelaksanaan. 

Dari seluruh kegiatan program KRPL, Kelompok Wanita Horti Jaya (Kelurahan Pagutan Barat) 

yang paling baik pelaksanaannya dibanding kelompok yang lain. Alasannya karena tingginya 

tingkat partisipasi anggota kelompok dalam mengikuti seluruh kegiatan program KRPL. 

Manfaat dari Program KRPL 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% informan menyatakan merasakan manfaat dari 

adanya program KRPL, sedangkan sisanya 40% menyatakan belum merasakan manfaatnya. Hal 

ini disebabkan 60% informan tersebut aktif mengikuti kegiatan kelompok dari sosialisasi hingga 

pemanenan, sedangkan 40% informan yang tidak merasakan manfaat mereka jarang mengikuti 

bahkan tidak mengikuti kelanjutan kegiatan kelompok.  

 Manfaat yang didapatkan oleh peserta program pada saat dan setelah melaksanakan 

program KRPL dapat dilihat dari segi kesehatan (membantu anggota kelompok dalam memnuhi 

kebutuhan pangan keluarga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)), Segi 

ekonomi (anggota kelompok dapat menghemat pengeluaran uang belanja, dimana sebelumnya 

anggota kelompok mengeluarkan sekitar Rp. 20.000,- sampai Rp. 40.000,- hanya untuk membeli 

lauk pauk seperti sayur, daging, terasi, bumbuan, dll. Namun sekarang anggota kelompok hanya 

mengeluarkan sekitar Rp. 3.000,- sampai Rp. 20.000,- untuk membeli daging, terasi, minyak, dll, 

karena kebutuhan sayur dan bumbu-bumbuan sudah ada di pekarangan anggota), Segi Teknik 

(membantu anggota kelompok dalam memahami cara perawatan dan penanaman tanaman yang 

baik), Segi Teknis (membantu anggota kelompok dalam mendapatkan bibit tanaman dengan 

mudah tanpa harus membeli di toko pertanian karena adanya kebun bibit kelompok) dan Segi 



Sosial (dapat menjalin dan mempererat tali silaturrahmi yang selama ini terputus, karena 

sebelumnya jarang berkomunikasi antar tetangga dan masyarakat lainnya). 

SIMPULAN 

1.  Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)  tahun 2015 (tahap penumbuhan) di 

Kota Mataram dapat dikatakan dilaksanakan dengan cukup baik, karena tiap kelompok sudah 

melaksanakan seluruh kegiatan program sesuai dengan pedoman yang ada. Namun demikian 

dalam pelaksanaannya dijumpai beberapa kekurangan sebagai berikut: 

a. Pada Kelompok Wanita Oasis (Kelurahan Kebon Sari) proses pelaksanaan program 

KRPL tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pendampingan dari penyuluh 

pendamping. Selain itu tidak terjalin komunikasi yang baik antar anggota kelompoknya 

sehingga menyebabkan  tidak efektifnya penyebaran informasi antar anggota. 

b. Pada Kelompok Wijaya Kusuma (Kelurahan Pejanggik) kurangnya partisipasi anggota 

kelompok dalam mengikuti kegiatan program KRPL, dikarenakan kesibukan pekerjaan 

pokok yang dimiliki oleh anggota dan kesibukan lainnya. 

c. Kurangnya ketegasan ketua dalam mengkoordinir anggotanya (Kelompok Wanita Oasis 

dan Kelompok Wanita Wijaya Kusuma). 

2.  Ada 2 tipe kelompok peserta program KRPL, yaitu : 

a. Kelompok yang ditetapkan oleh petugas dan lurah setempat, dan 

b. Kelompok yang atas dasar keinginan sendiri mengikuti program KRPL. 

Berdasarkan hasil pengamatan ternyata kelompok yang para anggota kelompoknya 

mengikuti program KRPL dengan keinginan sendiri, lebih baik pelaksanaannya dibanding 

dengan kelompok yang ditentukan oleh petugas ataupun lurah setempat. 

3.  Prosedur dalam penentuan lokasi dan kelompok KRPL belum sesuai dengan pedoman 

yang ada. Pihak penyelenggara (KKP) memang berkoordinasi dengan lurah setempat dalam 

penentuan lokasi dan kelompok KRPL, namun pihak KKP menyerahkan begitu saja dalam 

pembentukan kelompok kepada lurah setempat dan tidak ikut turun tangan dalam pembentukan 

kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan kurang baiknya tahap persiapan dalam pelaksanaan 

program KRPL tahun 2015 ini dan menyebabkan proses pelaksanaan program tidak berjalan 

sesuai yang diinginkan. 



4.  Manfaat program KRPL di Kota Mataram sudah dirasakan oleh sebagian besar anggota 

kelompok. Hal ini dilihat dari segi kesehatan (menjaga kesehatan keluarga karena perawatan 

tidak menggunakan bahan kimia), segi ekonomis (menghemat uang belanja), segi teknik 

(menambah wawasan terkait dengan cara perawatan tanaman, pembuatan pupuk organik, dll), 

segi teknis (mudah mendapatkan bibit tanaman tanpa harus membeli), dan segi sosial (menjalin 

silaturrahmi antar tetangga). 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dalam persiapan program KRPL perlu dilakukan secara matang, agar kegiatan pada 

tahap pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. 

2. Perlunya pendampingan rutin dari penyuluh pendamping, agar pelaksanaan program 

KRPL dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Dalam pemilihan anggota kelompok sebaiknya memilih ibu-ibu yang benar-benar mau 

dan siap untuk mengikuti kegiatan program KRPL. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program KRPL, dengan 

menggunakan analisis yang berbeda pada tiap kegiatannya untuk dapat dijadikan bahan 

pertimbangan perbaikan pelaksanaan program pada masa yang akan datang. 
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