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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buku Bunga Rampai Pemanfaatan
Lahan Pekarangan Sebagai Rumah Pangan Lestari, telah selesai disusun. Penyusunan
buku Bunga Rampai ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan
pengkajian serta informasi inovasi teknologi spesifik lokasi karya peneliti dan penyuluh
Peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menjadi penting terutama dalam
menghasilkan inovasi pertanian spesifik lokasi. Diantaranya sebagaimana dituangkan
dalam buku Bunga rampai ini, dalam merakit inovasi model-model pemanfaatan lahan
pekarangan dalam kondisi terbatas untuk tetap produktif sebagai sumber pangan
keluarga.
Lahan pekarangan beserta isinya merupakan satu kesatuan sistem yang terdapat
keterkaitan satu sama lainnya dan dapat diintegrasikan, sehingga dapat mengoptimalkan
pemanfaatannya. Sebagian dari tanaman dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan sebagian
lagi untuk dikonsumsi manusia. Kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang untuk
menyuburkan tanah pekarangan. Dengan demikian, hubungan antara tanah, tanaman,
hewan piaraan, ikan dan manusia sebagai unit-unit di pekarangan merupakan satu
kesatuan terpadu. Pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola melalui pendekatan
terpadu akan menjamin ketersediaan pangan yang beranekaragam secara terus-menerus,
guna pemenuhan gizi keluarga. Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai
penyangga pemenuhan gizi keluarga, terkait dengan masalah rawan pangan dan gizi yang
masih terjadi di Indonesia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menciptakan ketersediaan
pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, aman dan halal.
Kita patut bersyukur dengan selesainya penyusunan buku Bunga Rampai ini
akhirnya dapat dimanfaatkan para peneliti/penyuluh/pengguna lainnya. Dengan terbitnya
buku ini, kami juga mengharapkan adanya umpan balik untuk perbaikan dalam
merumuskan penelitian/pengkajian dan diseminasi hasil penelitian ke depan.
Akhir kata, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada penulis,
penyunting serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan buku
ini.
Bogor, 15 September 2015
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ANALISIS FINANSIAL USAHATANI SAYURAN SKALA RUMAH TANGGA DI DESA
PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA
1

2

Ida Ayu Parwati dan LG. Budiari

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai-Pesanggaran,PO BOX 3480, Denpasar
Email :dayuparwati@yahoo.com

ABSTRAK
Kebijakan penanaman sayuran di pekarangan merupakan satu strategi untuk mengatasi kekurangan gizi
dan bahan makanan bergizi. Usaha pekarangan yang dikelola secara intensif disamping dapat memenuhi kebutuhan
konsumsi juga mampu memberikan tambahan pendapatan keluarga. Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani
adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penelitian dilaksanakan
di desa Peguyangan Kangin merupakan lokasi dari kegiatan rumah pangan lestari Kodya Denpasar.Tujuan dari
kajian ini adalah untuk melihat keuntungaan yang diterima petani dalam berusahatani di pekarangan. Jenis tanaman
yang dijadikan bahan kajian adalah cabe, terung dan tomat. Tanaman tersebut ditanam dalam polibag, masingmasing tanaman yang dikaji berjumlah 25 tanaman dalam polibag dengan media tanah dan kompos dengan
perbandingan 1:1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan/keuntungan usahatani dilakukan analisis pendapatan dan
selanjutnya diuraikan secra deskritif. Hasil menunjukkan usahatani yang dilakukan pada 3 komoditas (cabe, tomat
dan terong) pada skala rumah tangga (25 polybag) memberikan keuntungan.selama 2 bulan produksi masing-masing
Rp. 42.386, Rp. 248.636, dan Rp. 218.636.Dari kelayakan usaha baik R/C maupun B/C, ketiga tanaman tersebut
layak dikembangkan dalam sekala rumah tangga, sehingga mampu memeberikan tambahan pendapatan bagi rumah
tangga.

Kata Kunci : Analisis financial, pekarangan, sayuran

PENDAHULUAN
Penanaman sayuran di pekarangan merupakan satu strategi untuk mengatasi kekurangan gizi dan
bahan makanan bergizi, karena sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Sejumlah penelitian
menyimpulkan bahwa adanya pekarangan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan sayuran maka gizi
rumah tangga akan lebih baik. Ke depan, persoalan harga bahan pangan yang cenderung fluktuatif
karena bergantung pada kondisi pasar dapat teratasi. Presiden menghimbau masyarakat Indonesia
membangun Rumah Pangan Lestari, baik di tingkat keluarga, ditingkat desa, ditingkat kecamatan, dan
kota, sehingga kebutuhan pangan sehari-hari dapat tercukupi.
Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara merupakan daerah dataran rendah.
Tinggi pusat pemerintahan desa dari permukaan laut yaitu sekitar 60 m dpl., dengan suhu rata-rata
0
harian 36 C. Jumlah bulan hujan 3 bulan, sedangkan banyaknya curah hujan rata-rata 200 - 300
mm/tahun. Luas wilayah desa menurut jenis penggunaan lahan yaitu persawahan 286 ha dan
tegal/ladang 39 ha. Luas daerah pemukiman sebanyak 73 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 9565
orang. Sebagian besar lahan pekarangan di desa Peguyangan Kangin belum dimanfaatkan secara
optimal, tanaman yang ada adalah tanaman hias. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
pemanfaatan pekarangan yang dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan jenis tanaman yang
bernilai ekonomis, ternak dan ikan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan pangan yang
beranekaragam secara berkesinambungan yang bermanfaat sebagai sumber gizi keuarga.
Usaha pekarangan yang dikelola secara intensif disamping dapat memenuhi kebutuhan
konsumsi juga mampu memberikan tambahan pendapatan keluarga. Kelebihan pekarangan dalam
kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga
petani (Salikin, 2005). Pendapat ini dipertegas oleh Arifin, (2010) bahwa tanaman dan ternak di
pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Rahayu
(2010) bahwa dengan memanfaatkan pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa Sambirejo,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp. 2.246.428
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Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan pendapatan hingga
Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil penelitian tersebut
membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung
program ketahanan pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan yang ingin dicapai
dalam kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diterima petani dalam
mengembangkan sayuran di pekarangan.
METODE PENELITIAN
Kajian dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2012. Tempat pengkajian ditentukan
secara sengaja yaitu di Peguyangan Kangin, merupakan tempat pelaksanakan kegiatan rumah Pangan
Lestari. Jenis tanaman yang dijadikan bahan kajian adalah cabe, terung dan tomat. Tanaman tersebut
ditanam dalam polibag, masing-masing tanaman yang dikaji berjumlah 25 tanaman dalam polibag
dengan media tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1.
Untuk mengetahui tingkat pendapatan/keuntungan usahatani dilakukan analisis pendapatan dan
selanjutnya diuraikan secra deskritif (Adnyana,1989). Pendapatan atau keuntungan usahatani
merupakan selisih antara hasil perkalian jumlah produksi dan harga per unit produksi dengan jumlah
biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara matematis, pendapatan/keuntungan
usahatani dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
I = P.Q –TC
Keterangan :
I
=
P
=
Q
=
TC
=

Pendapatan /keuntungan
Harga produksi per unit
jumlah produksi
Jumlah biaya produksi (tunai)

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis
benefit cost ratio (B/C ratio) Apabila B/C ratio > 0, maka usahatani tersebut layak untuk diusahakan,
sebaliknya jika B/C ratio < 0, maka usahatani tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. B/C ratio
merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dengan jumlah biaya (tunai) yang
dikeluarkan dalam proses produksi. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :
I
B/C ratio =
TC
Keterangan :
I
=
Pendapatan/keuntungan,
TC
=
Jumlah biaya (tunai)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Kawasan Rumah Pangan lestari merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan
ketahanan pangan. Harapan dengan adanya kegiatan ini adalah membuat rumah tangga dapat
memenuhi kebutuhan dapur tanpa harus membeli dari warung ataupun pasar. Tujuan yang lebih
maksimal adalah dapat menambah uang bulanan bagi ibu rumah tangga yang lebih banyak berada di
dalam rumah. Oleh sebab itu keuntungan riil yang dapat dinikmati oleh rumah tangga dengan
mengoptimalkan pemanfataan pekarangan dengan menanam sayuran. Analisi financial budidaya
beberapa sayuran dalam polibag disajikan pada Tabel (1,2 dan 3)
Dari analisa usahatani yang dilakukan terhadap tiga varietas yang banyak diusahakan oleh
petani (cabai, terung dan tomat) yang dibudidayakan dalam polybag semuanya layak dan memberikan
keuntungan (Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3). Tingginya penerimaan dan keuntungan yang diperoleh
mempengaruhi tingginya B/C Ratio yang dihasilkan dari usahatani berturut-turut dari tanaman terong,
tomat dan cabe. Hal ini disebabkan karena jumlah produksi, ukuran buahnya dan harga saat pemasaran.
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Harga yang diperoleh saat menjelang hari raya akan jauh lebih tinggi daripada hari biasa, untuk itu
prospek dari usahatani pada lahan pekarangan sangat menjanjikan untuk dikembangkan.
Dilihat dari keuntungan yang diperoleh maka pemanfaatan lahan pekarangan sebagai usahatani
sayuran dalam polybag akan membantu meningkatkan pendapatan petani terutama petani yang tidak
mempunyai lahan yang luas untuk berusahatani. Disamping menguntungkan juga sangat efisien dalam
mengerjakannya karena bisa sebagai usaha sampingan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Anna Sinaga, dkk (2012) yang menyatakan bahwa usaha pekarangan bila dikelola secara intensif
selain dapat memenuhi konsumsi rumah tangga juga memberikan sumbangan pendapatan. Lebih lanjut
diatakan bahwa usaha di pekarangan di Kerawang dapat mengurangi belanja keluarga sebesar Rp
25.000 – Rp 150.000 per bulan.
Tabel. 1. Analisis Usahatani pembibitan Cabai Besar Skala Rumah Tangga (25 Polybag)
No
I.

Uraian

Satuan

Harga/
satuan (Rp)

Sarana produksi

II.

III.
IV.

Jumlah
(Rp)
16.939

- Polibag

25

buah

556

13.889

- Pupuk kandang

2,5

kg

600

1.500

- Bibit cabai

25

Rp

50

1.250

- Bio Urin

0,5

Lt

600

Tenaga Kerja

300
34.425

- Mengisi Polibag

0,06

OH

45.000

- Tanam

0,01

OH

45.000

450

- Penyiraman

0,62

OH

45.000

27.900

- Memupuk dengan bio urin

0,01

OH

45.000

450

- Panen

0,06

OH

45.000

2.813

18,75

kg

5000

51.364
93.750

Total biaya
Penerimaan (Harga jual cabe (2 bulan) @ 0,75
kg/pohon)
Keuntungan

2.813

42.386

R/C ratio

1,83

B/C Ratio

0,83

Tabel 2. Analisis Pembibitan Terung Skala Rumah Tangga (25 Polybag)
No
I.

II.

Uraian

Satuan

Harga/satuan
(Rp)

Sarana produksi

Jumlah (Rp)
16.939

- Polibag

25

buah

556

13.889

- Pupuk kandang

2,5

kg

600

1.500

- Bibit terong

25

Rp

50

1.250

- Bio Urin

0,5

Lt

600

Tenaga Kerja

300
34.425

- Mengisi Polibag

0,06

OH

45.000

2.813

- Tanam

0,01

OH

45.000

450

- Penyiraman

0,62

OH

45.000

27.900

- Memupuk dengan bio urin

0,01

OH

45.000

450

- Panen

0,06

OH

45.000

2.813
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III.
IV.

Total biaya
Penerimaan (Harga jual terong (2 bulan) @ 1,5
kg/hari)

90

kg

3000

Keuntungan

51.364
270.000
218.636

R/C ratio

5,26

B/C Ratio

4,26

Tabel 3. Analisis Usahatani Tomat Skala Rumah Tangga (25 polibag)
No
I.

II.

III.
IV.

Uraian

Satuan

Harga/satuan
(Rp)

Sarana produksi

Jumlah (Rp)
16.939

- Polibag

25

buah

556

13.889

- Pupuk kandang

2,5

kg

600

1.500

- Bibit cabai

25

Rp

50

1.250

- Bio Urin

0,5

Lt

600

300

Tenaga Kerja

34.425

- Mengisi Polibag

0,06

OH

45.000

2.813

- Tanam

0,01

OH

45.000

450

- Penyiraman

0,62

OH

45.000

27.900

- Memupuk dengan bio urin

0,01

OH

45.000

450

- Panen

0,06

OH

45.000

2.813

Total biaya
Penerimaan (Harga jual Tomat (2 bulan)
@ 2 kg/hari)

120

kg

2500

51.364
300.000

Produksi
Keuntungan

248.636

R/C ratio

5,84

B/C Ratio

4,84

Hasil analisis usahatani yang dilakukan pada 3 komoditas (cabai besar, tomat dan terong) pada
skala rumah tangga (25 polybag) mendapatkan ketiga komoditas tersebut memberikan keuntungan.
Selama 2 bulan produksi diperoleh keuntungan masing-masing Rp. 42.386, Rp. 248.636, dan Rp.
218.636. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin, (2010) bahwa tanaman dan
ternak di pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh
Rahayu (2010) bahwa dengan memanfaatkan pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa
Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp.
2.246.428 Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan
pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil
penelitian tersebut membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk
mendukung program ketahanan pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan.
KESIMPULAN
Hasil analisis usahatani yang dilakukan pada 3 komoditas (cabai, tomat dan terong) pada skala
rumah tangga (25 polybag) memberikan keuntungan.selama 2 bulan produksi masing-masing Rp.
42.386, Rp. 248.636, dan Rp. 218.636. Dari kelayakan usaha baik R/C maupun B/C, ketiga tanaman
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tersebut layak dikembangkan dalam sekala rumah tangga, sehingga mampu memberikan tambahan
pendapatan bagi rumah tangga.
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DAMPAK DIVERSIFIKASI PANGAN PADA PROGRAM KAWASAN RUMAH
PANGAN LESTARI TERHADAP POLA PANGAN HARAPAN (PPH)
RUMAH TANGGA PERDESAAN DI KABUPATEN BADUNG
Ni Putu Sutami1 dan M.A Widyaningsih2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
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e-mail : tamiasih@yahoo.co.id
ABSTRAK
Salah satu misi yang diemban dalam M-KRPL adalah meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) rumah tangga.
Gizi yang tercukupi sesuai anjuran tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas gizi dapat
diketahui dari perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggunakan skor ideal 100 sesuai anjuran WNPG
dan Badan Pangan Nasional. Tujuannya untuk mengetahui dampak dari program KRPL terhadap gizi
masyarakat melalui analisis Pola Pangan Harapan. Penghitungan PPH dilakukan untuk mengetahui tingkat
diversifikasi konsumsi pangan. Jika menilik pada data yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian (2010), skor PPH Provinsi Bali adalah 85,1 yang mana skor idealnya adalah 100. Hal ini berarti walaupun
secara kuantitas kebutuhan pangan keluarga tercukupi, namun dari segi kualitas (keanekaragaman konsumsi
pangan) belum terpenuhi. Sementara skor PPH Desa Baha dan Desa Getasan mengalami peningkatan masingmasing sebesar 1,5 dan 3,8 persen. 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. Dengan mengetahui pola konsumsi dan kecukupan
pangan dari sisi energi dan protein serta PPH sebagai dampak diversifikasi pangan pada program KRPL diharapkan
dapat menjadi bahan masukan kebijakan antisipatif untuk pengembangan dan penyempurnaan program KRPL di
wilayah lainnya.

Kata Kunci: Dampak, diversifikasi, PPH, KRPL, Badung

PENDAHULUAN
Gerakan nasional Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) telah dilounching Presiden tanggal 13
Januari 2012 di Pacitan Jawa Timur untuk di replikasikan di tiap provinsi. Kementerian Pertanian
menyusun suatu konsep yang disebut “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari” (M-KRPL) dengan
prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi
keluarga. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta
meningkatkan pola pangan harapan (PPH).
Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah di wilayah Indonesia,
namun ironisnya masih banyak konsumsi masyarakat masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh
karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan gizi masyarakat harus
diawali dari pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya.
Pilihan yang dinilai cukup relevan adalah peningkatan pendayagunaan lahan pekarangan untuk beberapa
komoditas pangan lokal dan komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi dengan sasaran pemenuhan
kebutuhan pangan rumah tangga, penghematan pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan
pendapatan rumah tangga. Dengan adanya pola konsumsi beragam dan tidak hanya mengutamakan
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beras sebagai makanan wajib diharapkan gizi masyarakat tetap terpenuhi sesuai anjuran standart gizi
yang diberlakukan sehingga sumberdaya manusia terbentuk ideal.
Pola konsumsi pangan yang memenuhi gizi ideal dapat dianalisis dari Pola Pangan Harapan
yang menjadi acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola
yang ideal. PPH merupakan suatu metode kinerja keragaman konsumsi pangan pada suatu waktu untuk
komunitas tertentu (Pranoto, 2008). Penghitungan PPH dilakukan untuk mengetahui tingkat diversifikasi
konsumsi pangan. Jika menilik pada data yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian (2010), skor PPH Provinsi Bali adalah 85,1 yang mana skor idealnya adalah 100. Hal ini berarti
walaupun secara kuantitas kebutuhan pangan keluarga tercukupi, namun dari segi kualitas
(keanekaragaman konsumsi pangan) belum terpenuhi.
KRPL kedua Desa tersebut diharapkan dapat terwujud nyata dalam membantu pemenuhan gizi
rumah tangga dengan mengonsumsi pangan lokal dari pekarangan sendiri, sehingga menurunkan angka
ketergantungan akan beras dan meningkatkan partisipasi pangan untuk komoditas non-beras lainnya
yang didapat secara mandiri melalui program KRPL tersebut.
Permasalahannya, Bagaimanakah dampak diversifikasi program Kawasan Rumah Pangan
Lestari kedua desa tersebut terhadap Pola Pangan Harapan. Dengan mengetahui pola konsumsi dan
kecukupan pangan dari sisi energi dan protein serta PPH sebagai dampak diversifikasi program KRPL
diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam
pengembangan dan penyempurnaan program KRPL di wilayah lainnya.

METODE PENELITIAN
Kegiatan M-KRPL di Kabupaten Badung dilakukan di dua desa yaitu Desa Baha, Kecamatan
Mengwi (merupakan kegiatan lanjutan) dengan pelaksananya adalah KWT Sari Tani, dan di Desa
Getasan, Kecamatan Petang dengan pelaksananya KWT Pala Nadi Kusuma. Analisis data dilakukan
secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel untuk mengnghitung kualitas konsumsi
pangan berdasarkan konsep PPH. Selain melalui wawancara juga dilakukan pengamatan atau kunjungan
ke rumah tangga pelaksana. Hasil wawancara dilengkapi dengan catatan lapangan untuk melengkapi
data primer yang diperlukan. Sedangkan data sekunder berupa data monografi wilayah diperoleh dari
literature atau pustaka. Untuk kesempurnaan data, direpresentasikan secara kuantitatif dan kualitatif.
Analisis data jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan menggunakan rumus Pola pangan
harapan (PPH). Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya
yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor AKE (angka
kecukupan energy) dan zat gizi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi dan Kooperator
Kegiatan M-KRPL di Kabupaten Badung dilaksanakan di dua tempat yaitu di Desa Baha,
Kecamatan Mengwi dan di Desa Getasan, Kecamatan Petang. Pemilihan lokasi dilakukan melalui
pertemuan dan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Badung.
Pemilihan lokasi sengaja menyebar supaya kegiatan M-KRPL dikenal oleh masyarakat sehingga
diharapkan banyak yang mengadopsinya. Lokasi lahan memiliki agrekosistem yang hampir sama yaitu
lahan kering beriklim basah sehingga sangat cocok dikembangkan tanaman pangan, sayur-sayuran dan
buah-buahan. Jumlah dan sebaran tanaman tahunan yang diberikan pada Kegiatan MKRPL Badung
Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Tanaman Tahunan di Desa Getasan dan Baha, Tahun 2013
No
1
2
3

Jenis Tanaman
Jambu/sotong
Blimbing
Jeruk Bali

Getasan
15
15
15

Baha
15
15

Jumlah
15
30
30
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4
5
6
7
8
9

Kedondong
Jeruk nipis
Jeruk Limau
Sirih
Asam
Pisang

15
15
15
10
5
5

10
15
15
5
5

25
30
30
15
10
5

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan dan pengambilan
keputusan untuk menerapkan teknologi atau inovasi baru. Umur juga bisa menggambarkan produktif
atau tidaknya seseorang dalam proses transfer dan adopsi teknologi dimana petani produktif cenderung
trampil dan bersifat lebih progresif dalam menerima inovasi-inovasi baru sehingga dapat mempercepat
alih teknologi. Menurut Soekartawi, 1986. umur produktif berkisar antara 14 – 54 tahun. Sebagian besar
umur anggota kelompok berada dalam usia produktif, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Anggota Kelompok Berdasarkan Kelompok Umur di Lokasi Kegiatan
Kisaran Umur
Desa Baha
Desa Getasan
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
(org)
(%)
(org)
(%)
15 – 27
4
13.3
2
10.0
28 – 41
18
60.0
12
60.0
42 – 54
Jumlah

8
30

26.7
100.0

6
20

30.0
100.0

Rata-rata umur anggota kelompok berada pada kisaran 28 – 41 tahun. Ini menandakan bahwa anggota
kelompok semuanya masih produktif. Dengan umur yang masih produktif tentunya memiliki kemampuan
fisik yang lebih kuat dan diharapkan mampu untuk melaksanakan aktivitas menata lahan pekarangannya
dengan lebih baik dan kontinyu.
Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan sumberdaya manusia
adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat berperan bagi anggota keluarga, dan berhubungan erat
dengan tingkat ketrampilan dan kemampuan dalam penyerapan tehnologi.
Soekartawi (1993)
menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi relatif lebih cepat dalam mengadopsi inovasi-inovasi.
Pendidikan bisa diperoleh secara formal dan informal. Pendidikan formal diperoleh di bangku sekolah
sedangkan pendidikan in formal dapat diperoleh melalui pelatihan, sekolah lapang, praktek kerja,
demonstrasi dan sebagainya.Berdasarkan Tabel 3, tingkat pendidikan anggota kelompok sebagian besar
tamat SMA. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut akan
lebih tanggap atau cepat dalam mengadopsi teknologi.
Tabel 3. Distribusi Anggota Kelompok Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Desa Baha
Jumlah (org)
Persentase
(%)

Jumlah (org)

Tidak tamat
Tamat SD

7

23.3

1
6

Tamat SMP
Tamat SMA
Jumlah

8
15
30

26.7
50.0
100.0

5
8
20

Desa Getasan
Persentase
(%)
5.0
30.0
25.0
40.0
100.0

Sumber pendapatan rumah tangga pada umumnya dihasilkan oleh kaum laki-laki. Hal ini
disebabkan karena lelaki memiliki tanggungjawab menjaga kelestarian ekonomi rumah tangga. Namun
seiring perkembangan emansipasi, saat ini wanita juga dituntut melakukan aktivitasnya untuk bisa
menghasilkan pendapatan. Komposisi anggota kelompok sesuai mata pencahariannya dapat dilihat pada
Tabel 4
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Tabel 4. Sumber Mata Pencaharian Anggota Kelompok, Tahun 2013
No
Sumber Pendapatan
Desa Baha
(%)
1
Of Farm
23.3
(Pedagang dan buruh)
2
Karyawan swasta
10.0
3
Karyawan negeri/PNS
6.7
4
On Farm (Petani dan buruh tani)
40.0
5
Lainnya (termasuk yang bekerja di
20.0
rumah saja)
Jumlah
100.0

Desa Getasan
(%)
15.0
25.0
5.0
30.0
25.0
100.0

Perhitungan Pola Pangan Harapan
Dampak pemanfaatan lahan pekarangan seperti yang dikemukakan oleh Saptana et al. (2011),
yaitu meningkatkan konsumsi energi dan protein bagi rumah tangga yang tercermin dari peningkatan
skor PPH (Pola Pangan Harapan). Untuk memenuhi Pola Pangan Harapan yang sudah dicanangkan,
selain diperlukan model diversifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok pangan (padi-padian,
aneka umbi, pangan hewani, minyak dan lemak, biji atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur
dan buah dan lainnya) bagi keluarga juga sangat dibutuhkan komitmen dan dukungan pengambil
kebijakan utamanya Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kegiatan MKRPL.
Keberhasilan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tercermin dari makin beragam dan
berimbangnya pola konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary
score) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan
seimbang.
Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu
memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok: (1) padi-padian;
(2) umbi-umbian; (3) pangan hewani; (4) minyak dan lemak; (5) buah/biji berminyak; (6) kacangkacangan; (7) gula; (8) sayur dan buah (9) lain-lain.
Skor PPH yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan
aman untuk Provinsi Bali diperoleh sebesar 85,1. Secara umum, menunjukkan bahwa konsumsi
masyarakat jauh lebih beragam dibandingkan dengan konsumsi pangan masyarakat Desa Baha pada
tahun 2012 yang mencapai skor PPH sebesar 72 (Tabel 5).
Tabel 5. Skor PPH Desa Baha Pada Saat Awal Kegiatan MKRPL Tahun 2012
NO

Kelompok Pangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji Berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan Buah
Lain-lain
Jumlah

Energi
Aktual
906
55
173
252
22
192
19
58
22
1699

% Aktual
53.3
3.2
10.2
14.8
1.3
11.3
1.1
3.4
1.3
100

% AKE
45.3
2.8
8.7
12.6
1.1
9.6
1.0
2.9
1.1
84.95

Bobot

Skor Aktual Skor AKE
0.5
0.5
2.0
0.5
0.5
2.0
0.5
5.0
-

26.7
1.6
20.4
7.4
0.6
22.6
0.6
17.1
-

22.7
1.4
17.3
6.3
0.6
19.2
0.5
14.5
-

Skor Maks
25.0
2.5
24.0
5.0
1.0
10.0
2.5
30.0
0

Skor PPH
22.7
1.4
17.3
5.0
0.6
10
0.5
14.5
0
72

Untuk mengetahui situasi konsumsi pangan perlu mempertimbangkan potensi sumber daya
dan sosial ekonomi . Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin
baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan
gizi yang lengkap dan cukup jumlah jenisnya.
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Dampak Diversifikasi Pangan Pada Pola Pangan Harapan (PPH)
Untuk menghitung skor mutu pangan dengan menggunakan pendekatan PPH menunjukkan
konsumsi pangan di Desa Baha semakin beragam dan komposisinya semakin baik atau berimbang yang
terlihat pada Tabel 6 dengan skor PPH dari 72 menjadi 73,1 meningkat sebesar 1,5 persen.
Meningkatnya skor mutu pangan disebabkan karena konsumsi pangan hewani yang meningkat. Hal ini
karena ada faktor pendukung utama yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu ketersediaan dan kondisi
sosial dan ekonomi dan letak geografis wilayah (kota).

Tabel 6.Dampak Peningkatan Skor PPH Diversifikasi Pangan Desa Baha (Tahun 2013)

NO

Kelompok Pangan
1 Padi-padian
2 Umbi-umbian
3 Pangan Hewani
4 Minyak dan Lemak
5 Buah/Biji Berminyak
6 Kacang-kacangan
7 Gula
8 Sayur dan Buah
9 Lain-lain
Jumlah

Energi
% Aktual % AKE
Bobot
Skor Aktual Skor AKE Skor Maks Skor PPH
Aktual
880.0
56.2
44.0
0.5
28.1
22.0
25.0
22
34
2.2
1.7
0.5
1.1
0.9
2.5
0.9
252
16.1
12.6
2.0
32.2
25.2
24.0
24
168
10.7
8.4
0.5
5.4
4.2
5.0
4.2
18
1.1
0.9
0.5
0.6
0.5
1.0
0.5
134
8.6
6.7
2.0
17.1
13.4
10.0
10
27
1.7
1.4
0.5
0.9
0.7
2.5
0.7
43
2.7
2.2
5.0
13.7
10.8
30.0
10.8
10
0.6
0.5
0
0
1566
100
78.3
73.1

Dari data hasil survey tahun 2013 dan hasil perhitungan PPH, tampak bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Desa Getasan masih di bawah standar yaitu 69.8 (Tabel 7).
Tabel 7. Skor PPH Desa Getasan pada Awal Tahun 2013

NO

Kelompok Pangan
1 Padi-padian
2 Umbi-umbian
3 Pangan Hewani
4 Minyak dan Lemak
5 Buah/Biji Berminyak
6 Kacang-kacangan
7 Gula
8 Sayur dan Buah
9 Lain-lain
Jumlah

Energi
Aktual
902
77
134
132
27
48
53
87
14
1474

% Aktual % AKE
61.2
5.2
9.1
9.0
1.8
3.3
3.6
5.9
0.9
100

45.1
3.9
6.7
6.6
1.4
2.4
2.7
4.4
0.7
73.7

Bobot

Skor Aktual Skor AKE Skor Maks Skor PPH
0.5
0.5
2.0
0.5
0.5
2.0
0.5
5.0
-

30.6
2.6
18.2
4.5
0.9
6.5
1.8
29.5
-

22.6
1.9
13.4
3.3
0.7
4.8
1.3
21.8
-

25.0
2.5
24.0
5.0
1.0
10.0
2.5
30.0
0

22.6
1.9
13.4
3.3
0.7
4.8
1.3
21.8
0
69.8

Menurut Herawati (2011) PPH sangat berguna untuk merumuskan kebijakan pangan dan
perencanaan pertanian di suatu wilayah serta memberikan patokan untuk mengetahui kelompok pangan
(keragaman pangan) yang harus ditingkatkan sesuai dengan keadaan ekologi dan ekonomi wilayah
setempat. Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat adalah dengan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui kegiatan meningkatkan kemampuan ibu-ibu memanfaatkan lahan
pekarangan dan pengembangan pangan alternatif beras dari sumber karbohidrat yang lain. Capaian pola pangan harapan
masyarakat Getasan pada akhir tahun 2013 diperlihatkan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Skor PPH Desa Getasan pada Akhir Tahun 2013
NO
Kelompok Pangan
Energi
% Aktual % AKE
Bobot
Skor Aktual Skor AKE Skor Maks Skor PPH
Aktual
1 Padi-padian
777
52.7
38.9
0.5
26.4
19.4
25.0
19.4
2 Umbi-umbian
82
5.6
4.1
0.5
2.8
2.1
2.5
2.1
3 Pangan Hewani
142
9.6
7.1
2.0
19.3
14.2
24.0
14.2
4 Minyak dan Lemak
105
7.1
5.3
0.5
3.6
2.6
5.0
2.6
5 Buah/Biji Berminyak
10
0.7
0.5
0.5
0.3
0.3
1.0
0.3
6 Kacang-kacangan
52
3.5
2.6
2.0
7.1
5.2
10.0
5.2
7 Gula
77
5.2
3.9
0.5
2.6
1.9
2.5
1.9
8 Sayur dan Buah
107
7.3
5.4
5.0
36.3
26.8
30.0
26.8
9 Lain-lain
25
1.7
1.3
0
0
Jumlah
1377 93.41927
68.85
72.5

Skor PPH di Desa Getasan mengalami peningkatan sebesar 3,8 persen dari 69,8 menjadi 72.5.
Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan
tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan
berpengaruh pada komposisi konsumsi pangan (Depkes RI , 2010). Diversifikasi pangan berperanan
penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, karena kualitas konsumsi pangan dilihat dari indikator
skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional masih rendah. Pada tahun 2010 skor PPH baru mencapai
75,7 persen dan harus ditingkatkan terus untuk mencapai sasaran tahun 2014 PPH sebesar 95 persen
(Badan Litbang Pertanian, 2011).
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada 2014, mentargetkan secara nasional skor PPH
adalah 93.3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan bahwa untuk
memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta mengembangkan
usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan, melalui : menetapkan kaidah
penganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif
bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum
dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan
akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dan pengoptimalan pemanfaatan lahan pekarangan .
KESIMPULAN DAN SARAN
Dampak adanya diversifikasi pangan yang dihasilkan dari lahan pekarangan dapat memberikan
pola konsumsi pangan lebih berimbang karena bahan pangan mudah diperoleh dan tersedia di rumah
tangga sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga walaupun pola konsumsi pangan masyarakat
Desa Baha dan Desa Getasan masih belum beragam dengan pencapaian skor PPH Desa baha 73,1
dan Desa Getasan 72,5 lebih rendah dibandingkan dengan PPH Nasional sebesar 75.4
Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi
pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai
macam bahan pangan, namun yang terpenting adalah merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi
menjadi kecukupan gizi yang berimbang.
Dengan mengetahui pola konsumsi dan kecukupan pangan dari sisi energi dan protein serta PPH
sebagai dampak diversifikasi pangan pada program KRPL diharapkan dapat menjadi bahan masukan
kebijakan antisipatif untuk pengembangan dan penyempurnaan program KRPL di wilayah lainnya.
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ABSTRAK
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah program pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan
bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal,
pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KRPL dilaksanakan
di Desa Singakerta Ubud dan Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar dengan sasaran KWT Putri Pangan Lestari dan
KWT Tunas Sejatera. 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. Dampak yang
diharapkan dari kegiatan KRPL di kedua Desa tersebut antara lain: (1)Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi
keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari, (2) Meningkatnya
kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan Pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, buah,
sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga
menjadi kompos, (3) Terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan lokal, (4) Berkembangnya usaha
ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan lestari dan sehat.
Hasilnya menunjukkan (1) Lahan dan ruang yang ada di pekarangan termanfaatkan secara lebih optimal untuk
ditanamani sayuran dan buah untuk memenuhi kebutuhan komsumsi keluarga, (2) Jumlah petani kooperator, yang
terlibat dalam Kegiatan KRPL meningkat 30%, (3) Konsumsi sayur-sayuran sehat untuk anggota keluarga meningkat
sebesar  20% setahun, (4) Mengurangi pengeluaran keluarga untuk konsumsi sebesar  50% setiap tahun, (5)
Terwujudnya diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan mengurangi konsumsi beras, (6)
Meningkatkannya PPH dari 76,21% menjadi 78,35% KWT Putri Pangan Lestari dan meningkatnya PPH KWT Tunas
Sejahtera dari PPH 66,71% menjadi 80,21%. Kegiatan KRPL perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah
dan stakeholder serta masyarakat luas karena sangat bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan,
penghematan pengeluaran untuk rumah tangga dan menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap tanaman dan
lingkungan sejak dini.

Kata kunci : Dampak, lahan pekarangan, KRPL
PENDAHULUAN
Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pekarangan terpadu,
dengan memadukan tiga sub-sektor dalam pekarangan yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, yang
disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, pengetahuan, dan perilaku sosial masyarakat setempat.
Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan
kebutuhan sehari-hari keluarga petani (Salikin, 2005).
Presiden RI pada bulan Oktober 2010 menyatakan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan
nasional harus dimulai dari rumah tangga. Luas lahan pekarangan yang tersedia saat ini secara nasional
cukup memadai, sekitar 10,3 juta ha atau 14 % dari keseluruhan luas lahan pertanian, berpotensi
sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kecukupan pangan dan gizi keluarga. Akan tetapi
masyarakat, khususnya kaum wanita, belum memanfaatkan pekarangan secara optimal serta kurang
memperhatikan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh dari pekarangan di Desa
Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp.
2.246.428 (Rahayu, 2010). Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat
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memberikan pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto,
2009). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang
efektif untuk mendukung program ketahanan pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan.
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak T.A. 2011
menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari” (M-KRPL)
yang dibangun dari Rumah Pangan Lestari (RPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah
lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Tujuannya
(1) Meningkatkan
keterampilan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman,
ternak, dan ikan secara terintegrasi serta pengolahan hasil dan pengolahan limbah untuk mendapatkan
nilai tambah, (2) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat secara lestari dalam
suatu kawasan secara berkesinambungan, (3) Terwujudnya diversifikasi pangan untuk memenuhi
kebutuhan gizi keluarga dan mengurangi konsumsi beras. Kabupaten Gianyar khususnya di Banjar
Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud dan Banjar Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh
ditunjuk sebagai daerah yang akan mengaplikasikan program KRPL sesuai dengan tujuan KRPL pada
awalnya yakni untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi biaya pengeluaran
rumah tangga, penambahan pendapatan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan.
Sesuai dengan UU Pangan No. 18 tahun 2012, menyebutkan diversifikasi pangan merupakan
upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal
untuk: a) memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; b)
mengembangkan usaha Pangan; dan/atau c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu
Kegiatan M-KRPL dilaksanakan di Banjar Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud dan Banjar
Antugan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh kabupaten Gianyar pada bulan Januari sampai dengan
bulan Desember 2013 . Kelompok sasaran pelaksanaan kegiatan KRPL adalah KWT Putri Pangan
Lestari sebanyak 49 anggota dan KWT Tunas Sejahtera sebanyak 49 anggota. Pemilihan lokasi
kegiatan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan sesuai dengan kriteria
penilaian lokasi yang telah ditentukan.
Bahan dan Metode
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan M-KRPL diantaranya: benih dan
bibit tanaman, benih ikan, media tanam, alat-alat pertanian, alat bantu pertanian serta bahan-bahan
penunjang lainnya seperti KBD ( Kebun Bibit Desa)
Metode pendekatan yang digunakan pada kedua lokasi tersebut menyesuaikan dengan ruang
dan areal pertanaman yang tersedia di masing-masing pekarangan rumah antara lain : (1) Rumah
dengan ruang yang sangat sempit (S1), menerapkan teknologi vertikultur dan penanaman di dalam
polybag dengan mengusahakan berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan/atau
tanaman obat. (2) Rumah dengan ruang yang sempit (S2), Menerapkan teknologi vertikultur, (3) Rumah
yang memiliki pekarangan yang cukup luas (S3 dan S4) penanaman dilakukan di tanah dengan
penggemburan dan penambahan kompos dan pembuatan bedengan, (4) Pendekatan yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah pendekatan kelompok tani/kelompok dasawisma. Kegiatan M-KRPL akan
dilaksanakan di pekarangan rumah (5) Peneliti/penyuluh dari BPTP Bali bertindak sebagai fasilitator
dan narasumber penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan.
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Tahapan Kegiatan
Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan ini disusun beberapa tahapan-tahapan kegiatan antara
lain : Persiapan, Sosialisasi Kegiatan, Perencanaan Kegiatan, Pelatihan dan sekolah lapang,
Pengawalan dan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan pekarangan
Kegiatan KRPL dilaksanakan dengan koordinasi pada tingkat Kabupaten Gianyar terutama
dengan instansi teknis yang terkait, pemuka masyarakat untuk mensingkronkan kegiatan tersebut baik
di desa, dikabupaten maupun provinsi. Tujuannya memberikan pemahaman yang sama kepada
petani pelaksana mengenai pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah, sehingga diharapkan
pelaksanaan KRPL dapat terlaksana dengan baik.
Pemanfaatan pekarangan adalah tujuan utama dari kegiatan KRPL yang dilaksanakan di kedua
lokasi kegiatan yakni di Banjar Tunon Desa Singakerta Ubud. Luasan lahan di pekarangan yang dimiliki
bervariasi Untuk lahan yang luas masyarakat menanam langsung di tanah dengan membuat petakan
atau bedengan kecil baik untuk dikonsumsi maupun sebagai tanaman hias. Untuk lebih jelasnya luasan
sebaran kepemilikan lahan yang dimiliki KWT Putri Pangan Lestari dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1. Sebaran luasan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok di dusun Tunon Desa Singakerta,
Ubud menurut sekala luasannya.

Pada diagram diatas menunjukkan luasan kepemilikan lahan di dusun Tunon Desa Singakerta,
memiliki luasan lahan yang sangat sempit (S1) 18% dan sempit (S2) 25% berturut-turut sebanyak 18 %
dan 25 %. Anggota kelompok yang memiliki lahan yang sangat sempit dan sempit penanaman dilakukan
di dalam polybag, penanaman di polybag memberikan kemudahan dalam penataan tanaman, karena
tanaman yang ditanam disamping dipanen hasilnya juga memberikan unsur keindahan (sebagai
tanaman hias) karena bentuk tanaman dan buahnya sangat menarik sebagai hiasan dipekarangan.
Sedangkan anggota kelompok yang memiliki pekarangan sedang (S3) 35% dan luas (S4) 25 %, memiliki
keuntungan yang lebih banyak, karena penanamannya di polybag dan ditanah.
Berbeda dengan luas kepemilikan lahan anggota kelompok di Dusun Antugan Desa Blahbatuh,
sangat tidak seimbang menurut skala luasannya seperti pada gambar 1 dimana mereka memiliki luas
pekarangan sangat sempit (S1) cukup tinggi yaitu 58 % sedangkan yang sempit (S2) 23%,
penanamannya menggunakan polybag, sedangkan anggota yang memiliki pekarangan yang sedang (S3)
sebanyak 15% dan pekarangan yang luas (S4) sebanyak 4%. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti polybag dan kompos
yang diperlukan lebih banyak. Tanaman yang ditanam di polybag memiliki sedikit kelemahan yaitu
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sangat rentan dengan kondisi cuaca yang ekstrim dan sangat tergantung dengan unsur hara (kompos).
Untuk mengetahui lebih jelas luas kepemilikan lahan pekarangan KWT Tani Tunas Sejahtera dapat
dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Sebaran luasan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok di dusun Antugan Desa
Blahbatuh, menurut sekala luasannya.

Kondisi pekarangan masyarakat di Banjar Antugan sedikit berbeda dengan di Banjar Tunon, hal
ini dikarenakan posisi banjar Antugan termasuk daerah perkotaan, pekarangannya relatif sempit karena
lahannya dibeton seluas 73 %, sisanya 27 % luas pekarangan yang dimiliki oleh anggota sehingga
penanamannya menggunakan polybag dan rak sistem verikultur.
Kegiatan KRPL lebih didominasi kegiatan budidaya tanaman dan ternak, namun tidak semua
anggota kelompok memahami secara benar cara budidaya tanaman. Untuk itu perlu adanya pembinaan
dalam bentuk pelatihan dan sekolah lapang tentang budidaya tanaman. Pembinaan yang diberikan
berupa pelatihan singkat tentang budidaya tanaman dari pembuatan persemaian, pembuatan media
tanam, penanaman, pemeliharaan termasuk pengendalian hama dan penyakit dan penangananan
pascapanen. Sedangkan pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah secara
intensif untuk memberikan motivasi, memberikan arahan secara langsung di lapangan, menghimpun
permasalahan yang dihadapi oleh petani dan memberikan pemecahan.

Indikator Keberhasilan Kegiatan MKRPL di Kabupaten Gianyar
Tabel 1. Capaian hasil pelaksanaan kegiatan MKRPL di Kabupaten Gianyar
No
Indikator keberhasilan
Capaian Hasil
1
Bertambahnya jumlah
Petani adopter yang semula berjumlah 26 orang, keanggotaannya terus
petani adopter
bertambah hingga pada saat ini jumlah anggota yang terlibat sebanyak 49
orang pada KWT Putri Pangan Lestari (Dusun Tunon Desa Singakerta)
sedangkan KWT Tunas Sejahtera Dusun Antugan Desa Blahbatuh dari 25
menjadi 49 orang anggota kelompok
2
Adanya
aktifitas
dan
Adanya beberapa kali pelatihan, bakti social, pameran dan penjualan bibit
diversifikasi tanaman
maupun tanaman sayuran
3
Terjadinya perkembangan
-. memberikan kontribusi dalam kas kelompok hingga saat ini mencapai 7,8
skala usaha
juta rupiah pada KWT Putri Pangan Lestari (Dusun Tunon Desa Singakerta)
-. Penghematan pengeluaran untuk keperluan konsumsi rumah tangga
berkisar antara Rp.7.000 – Rp. 20.000/hari/KK
-. Peningkatan jumlah kas kelompok dari Rp. 5.850.000 menjadi Rp.7.980.000
terjadinya peningkatan Rp. 2.130.000
-. Terjadinya Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) 76,21 pada awal
kegiatan pada desember 2013 ini pph menjadi 78,35 (peningkatan 2,14).
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4

Pengelolaan KBD

sedangkan KWT Tunas Sejahtera Dusun Antugan Desa Blahbatuh
terkumpul dari hasil penjualan bibit sebesar 5.940.000 rupiah
-. Penghematan pengeluaran rumah tangga sebagai dampak kegiatan
berkisar 5.500 - 16.000 rupiah
-. Peningkatan Pola Pangan harapan sebesar 13.5% dari sebelumnya 66,71%
menjadi 80,21%
Pengelolaan KBD sepenuhnya dikelola oleh kelompok dengan membentuk
struktur kepengurusan yang lebih lengkap dan pembentukan piket mingguan
demi ketersediaan bibit yang berkesinambungan.

Pola Konsumsi
Kegiatan M-KRPL ternyata berpengaruh terhadap pola konsumsi sayuran masyarakat, baik jenis,
jumlah, maupun frekuensi mengkonsumsi setiap minggunya.
Tabel 2. Perubahan pola konsumsi dan frekuensi konsumsi sumber karbohidrat dan sayuran masyarakat di Dusun
Tunon Desa Singakerta Ubud Gianyar
No

Jenis makanan

Jml. konsumsi (gr/hari)

Frekuensi (Kali/mg)

awal

akhir

awal

akhir

1.
2.
3.
4.

Beras
Singkong
Ketela rambat
Talas

2000
180
130
375

2000
240
390
625

7
1
1
1

7
2
3
2

5.

Kentang

155

310

1

2

6.

Bawang merah

241.33

241.33

7

7

7.

Bawang putih

120.92

120.92

7

7

8.

Cabai rawit

61.92

61.92

7

7

9.

Kangkung

155.3

310.7

1

3

10.

Terong

51,5

154.5

1

3

12.

Bayam

93.63

187.26

1

2

13.

Kacang Panjang

176.05

255.1

1

2

11.

Tomat sayur

97

194.01

1

2

14.

Daun Ketela pohon

287.8

343.88

1

2

15.

Kol/kubis

231.99

327.38

1

2

16.

Sawi putih

339.29

339.29

1

1

17.

Sawi hijau

136.6

273.21

1

3

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nangka muda
Mentimun
Cabai merah besar
Buncis
Tauge
Ikan air tawar
Ikan Laut
Daging
Telur

188.78
29.17
3.8
46.43
23.21
240
200
220
110

188.78
29.17
7.67
46.43
46.43
240
200
440
220

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
2
1
1
2
2

Data pada tabel diatas menunjukan besaran konsumsi beras dan sayuran petani di dusun Tunon
mengalami peningkatan baik dari volume maupun frekuensi konsumsi setiap minggunya namun
konsumsi beras masih tinggi dan belum tergantikan dengan sumber kabohidrat lain seperti ketela
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,singkong maupun kentang. Konsumsi singkong dikonsumsi sebagai makanan camilan bukan pengganti
beras., data diatas mewakili jumlah konsumsi satu keluarga dengan 4 orang anggota keluarga.
Perubahan pola konsumsi juga terjadi di dusun Antugan desa blahbatuh Gianyar sebagai
dampak kegiatan KRPL namun pada lokasi ini ada penurunan konsumsi beras dan disubstitusi dengan
beras seperti yang tertera pada tabel berikut:
Tabel 3. Perubahan pola konsumsi dan frekuensi konsumsi sumber karbohidrat dan sayuran masyarakat di Dusun
Antugan Desa Blahbatuh Gianyar
No

Jenis makanan

Jml. konsumsi (gr/hari)

Frekuensi (Kali/mg)

awal

akhir

awal

akhir

1.

Beras

2000

1750

7

7

2.

Singkong

180

240

1

2

3.

Ketela rambat

130

390

1

3

4.

Kentang

155

310

1

2

5.

Bawang merah

350

350

7

7

6.
7.

Bawang putih
Cabai rawit

125
60

125
60

7
7

7
7

8.

Kangkung

155.3

310.7

1

3

9.

Terong

0

154.5

0

3

10.

Bayam

12.

Kacang Panjang

13.

120

260

1

2

176.05

255.1

1

2

Tomat sayur

240

320

1

2

11.

Daun Ketela pohon

300

300

1

2

14.
15.

Kol/kubis
Sawi putih

250
300

250
300

1
1

2
1

16.

Sawi hijau

136.6

273.21

1

3

17.
18.

Nangka muda
Mentimun

188.78
29.17

188.78
29.17

1
1

1
1

19.
20.
21.
22.

Cabai merah besar
Buncis
Tauge
Ikan air tawar

3.8
120
125
240

3.8
120
125
240

1
1
1
1

1
1
2
1

23.

Ikan Laut

200

200

1

1

24.

Daging

220

440

1

2

25.

Telur

110

220

1

2

Dampak Implementasi Kegiatan M-KRPL
Kegiatan KRPL memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, hal ini
ditunjukan dengan partisipasi masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak sekolah untuk ikut
melakukan kegiatan dirumahnya. Banyak anggota rumah tangga diluar kelompok binaan telah
melaksanakan kegiatan ini secara swadaya.
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Tabel 4.Perubahan partisipasi kelompok,keterlibatan anak sekolah, kas,penghematan dan pola pangan harapan
akibat dampak kegiatan KRPL di Dusun Tunon Singakerta Ubud
Dampak
No
Uraian
Awal tahun
Akhir tahun
1
Keterlibatan anggota KRPL
19 Orang
394 Orang
2
3
4

Keberadaan kas kelompok
Penghematan pengeluaran rumah tangga
Pola Pangan Harapan

5.850.000
15.000
76,21

7.980.000
20.000
79.35

Di Dusun Tunon Desa Singakerta kegiatan ini memberikan dampak terhadap partisipasi
masyarakat dikarenakan adanya penghematan dari pengeluaran rumah tangga.
Hal ini ditunjukan
adanya peningkatan jumlah anggota msyarakat yang mulai menanam di areal pekarangan mereka
walaupun mereka tidak masuk dalam keanggotaan kelompok. Dari hasil survey yang dilakukan hingga
November 2013 ini penghematan yang telah dicapai rata-rata sebesar Rp. 20.000/hari/KK dan
peningkatan pph dari 76,21 pada awal kegiatan, pada November 2013 ini pph menjadi 78,35. Bagi
anggota kelompok adanya peningkatan kas kelompok dari 5.850.000 pada awal kegiatan pada akhir
kegiatan per November 2013 sebesar 7.980.000 atau bertambah 2.130.000. Keterlibatan anak-anak
sekolah membuktikan mulai tumbuhnya kecintaan anak-anak terhadap tanaman dan keperdulian
terhadap lingkungannya. Sedangkan kegiatan KRPL di Banjar Antugan Desa Blahbatuh juga mengalami
perkembangan yang sangat mengembirakan, seperti yang tertera di dalam tebel berikut ( tabel 5)
Tabel 5.
No
1
2
3
4

Perubahan partisipasi kelompok,keterlibatan anak sekolah, kas,penghematan dan pola pangan harapan
akibat dampak kegiatan M-KRPL di Dusun Antugan Blahbatuh Gianyar
Dampak
Uraian
Awal tahun
Akhir tahun
Keterlibatan anggota KRPL
25 Orang
49 Orang
Keberadaan kas kelompok
0
5.940.000
Penghematan pengeluaran rumah tangga
0
16.000
Pola Pangan Harapan
66,71
80.21

Perkembangan tersebut terlihat pada partisipasi warga masyarakat menggabungkan diri ikut
menjadi anggota kelompok, dari awal kegiatan jumlah anggota yang terlibat sebanyak 25 orang dan terus
bertambang hingga saat ini anggota yang terlibat telah mencapai 49 orang, Keberadaan kas kelompok
saat ini mencapai 5.940.000, kas tersebut berasal dari penjualan bibit tanaman dan penjualan tanaman
yang sudah besar, Besarnya angka penjualan tersebut sebagai indikasi bawha animo masyarakat untuk
menanam sayuran dipekarangan cukup tinggi sebagai dampak kegiatan ini, namun pengembangan
tersebut belum dimonitor arah pengembangannya di luar lokasi kegiatan, dari segi penghematan
pengeluaran rumah tangga juga mengalami peningkatan dari semula semua kebutuhan untuk dapur
mereka beli setelah kegiatan berjalan telah terjadi penghematan rata-rata rp 16.000/hari/kk walaupun
telah terjadi perubahan pola konsumsi yang ditandai adanya peningkatan pph dari semula 66,71 menjadi
80,21, perubahan pola konsumsi ini dikontribusi peningkatan jumlah konsumsi sayuran, buah dan daging
baik jumlah maupun jenisnya. Walaupun jumlah konsumsi beras masih tinggi yaitu 1-2 kg dan belum bisa
tergantikan, adanya konsumsi umbi-umbian seperti singkong, ketela dan kentang lebih banyak sebagai
makanan sela atau cemilan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan secara lestari dari pengembangan KRPL
ini adalah;
Terwujudnya diversifikasi pangan serta mengurangi konsumsi beras dan dapat mengurangi
biaya pengeluaran komsumsi pangan rumah tangga dan meningkatkan pendapatan. Memberikan
kontribusi atau nilai tambah bagi pendapatan keluarga serta meningkatkan nilai PPH akibat
penganekaragaman pola konsumsi
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Kegiatan KRPL perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder serta
masyarakat luas karena sangat bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan, penghematan
pengeluaran untuk rumah tangga dan menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap tanaman dan
lingkungan sejak dini
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ABSTRAK
Pulau Bali dengan beragam adat dan budayanya juga memiliki tata ruang perumahan yang disebut dengan Asta
Kosala Kosali, dimana tata letak perumahan tersebut akan mengatur posisi dapur, rumah utama, rumah adat ,
tempat pemujaan dan ruang kosong sebagai pekarangan ataupun taman rumah. Pekarangan rumahselalu tersedia
baik di rumah yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Pekarangan inilah yang selama ini tidak dimanfaatkan
secara maksimal sebagai penghasil pangan untuk keluarga seperti sayur-sayuran, kacang - kacangan, ataupun
bahan-bahan bumbu kebutuhan sehari-hari. Apabila dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu akan
berdampak terhadap pengeluaran dan kesehatan keluarga serta ketahanan keluarga terhadap gejolak ekonomi
pangan global. Manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi dari berbagai jenis makanan untuk dapat hidup
secara aktif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan bagi penduduk merupakan
aspek penting bagi perwujudan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Kelebihan pekarangan dalam
kehidupan sehari-hari apabila dimanfaatkan secara optimal akan mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari secara
berkesinambungan. Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini dilaksanakan di Desa Tajun Buleleng
memanfaatkan 24 orang wanita tani. Masing-masing anggota menanam tanaman bahan kebutuhan sehari-hari di
pekarangan rata-rata 10 jenis tanaman sayuran dan kacang-kacangan dan masing-masing jenis berjumlah minimal
10 tanaman, baik dalam polybag maupun ditanam di lahan pekarangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui
optimalisasi pekarangan mampu menurunkan tingkat kebutuhan keluarga akan bahan pangan terutama sayuran dan
meningkatkan pola pangan harapan (PPH). Dari hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan pekarangan mampu
menurunkan kebutuhan rumah tangga rata-rata Rp.5.059, dimana sebelum adanya kegiatan KRPL pengeluaran
total/hari/kapita adalah Rp.47.494,- dan sesudah kegiatan berjalan pengeluaran rumahtangga menjadi
Rp.42.435/hari/kapita. Keragaman konsumsi per rumah tangga juga meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya
skor PPH (pola pangan harapan) dari 65,01 menjadi 72,06 walapun masih berada di bawah skor PPH nasional yang
mencapai 77,3.

Kata Kunci :Pekarangan, tanaman sayuran, pola pangan harapan, kawasan rumah pangan lestari

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keragaman sumber daya hayati. Flora dan fauna
yang beragam, termasuk didalamnya adalah keragaman jenis tanaman pangan seperti padi-padian,
umbi-umbian yang dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat. Tanaman lain yang tidak kalah
keragamannya adalah jenis kacang-kacangan, sayur-sayuran serta buah-buahan yang semuanya
merupakan sumber pangan. Demikian pula halnya dengan keragaman fauna yang begitu banyak jumlah
dan jenisnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan sebagai sumber protein hewani. Namun
demikian kekayaan yang melimpah berdasarkan jenis keragaman hayati maupun hewani belum mampu
memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Apalagi kalau dilihat
pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,4% per tahun yang berarti setiap tahun bertambah 3 juta
jiwa (Mewa Ariani, 2007), hal ini tentu akan membutuhkan ketersediaan pangan yang terus meningkat
setiap tahunnya.
Hal ini terlihat dari realisasi konsumsi masyarakat yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi
dan upaya program diversifikasi yang digalakkan pemerintah sejak orde lama. Dengan indikator skor
Pola Pangan Harapan (PPH) nasional yang relatif masih rendah, menandakan bahwa keragaman nutrisi
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yang dikonsumsi oleh masyarakat masih berada dibawah standar yang dianjurkan. Hal ini didukung oleh
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (2011) bahwa PPH nasional pada
tahun 2009 baru bisa mencapai 75,7% dari sasaran yang dicanangkan 95% pada tahun 2014.
Salah satu sumberdaya alam yang berpotensi dalam peningkatan kinerja petani perdesaan
adalah pemanfaatan pekarangan. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan
potensi pekarangan itu sendiri, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga
dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi rumah tangga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal
dan memiliki fungsi multiguna, yaitu untuk menghasilkan bahan makan sebagai tambahan hasil sawah
dan tegalnya, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wangi
wangian, bahan kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo, 1994). Salah satu prinsip dalam Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kemandirian pangan dalam keluarga (BBP2TP. 2012). Kelebihan
pekarangan dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan
sehari-hari keluarga petani (Salikin, 2005). Pendapat ini dipertegas oleh Arifin, (2010) bahwa tanaman
dan ternak di pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga. Sedangkan kajian yang dilakukan
oleh Rahayu (2010) bahwa dengan memanfaatkan pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa
Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp.
2.246.428. Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan
pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil
penelitian tersebut membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk
mendukung program ketahanan pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan.
Apalagi di Bali palemahan/pekarangan yang pasti ada dalam struktur Asta Kosala Kosali (ilmu
pembangunan secara Bali) akan dapat dimanfaatkan sebagai ruang yang mampu menghasilkan untuk
kebutuhan dalam rumah tangga. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutannya perlu
dilakukan pembaruan rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program
yang telah berjalan. KRPL juga berpedoman pada diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dan
konservasi/pelestarian, tanaman, ternak dan lainnya (BBP2TP, 2012), yang berarti kegiatan ini justru
akan melestarikan tanaman yang ada dan memperbanyak variasi jenis tanaman pangan yang sudah ada
dan berkembang sebelumnya. Disisi lain, komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah pangan
berbasis sumber daya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu diaktualisasikan
dalam menggerakkan lagi budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di
perdesaan.
METODE PENELITIAN
Tempat dan waktu
Kajian ini dilakukan di Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng, Mulai bulan
Maret – Desember 2013. Melibatkan 24 anggota Kelompok Wanita Tani Sari Luih
Bahan dan Metode
Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : Berbagai jenis tanaman sayuran dan
bumbu, polybag, tanah, kompos, kereta dorong, sekop, cangkul, sabit, ember, pupuk ponska, biourin,
tray pembibitan, rumah bibit, rak vertikultur dan bio pestisida. Dalam kegiatan melibatkan 24 orang
anggota kelompok wanita tani Sari Luih. Masing-masing anggota kelompok diberikan minimal 10 jenis
tanaman sayuran dan bumbu dan masing-masing jenis minimal 10 tanaman, baik dalam polybag maupun
di tanam di lahan pekarangan. Tanaman ditanaman menggunakan media tanah yang dicampur dengan
kompos (hasil fermentasi pupuk kandang) dengan perbandingan antara tanah dengan kompos adalah 1 :
1. Selanjutnya ditambahkan 1 sendok makan pupuk komplit (ponska) per 1 polybag. Hasil panen
tanaman pekarangan ini selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan konsumsi rumah
tangga, dan sisanya baru boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Untuk data PPH dan
penghematan diperoleh dengan metode survey menggunakan kuisioner dengan pola terstruktur. Survey
dilakukan 2 kali, yaitu sebelum penanaman (survey awal) dan sesudah panen (survey akhir). Sedangkan
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data hasil panen diperoleh dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik. Data yang diperoleh
selanjutnya diolah menggunakan analisis diskriptif kualitatif dan tabulasi, dan untuk memperoleh nilai
pola pangan harapan di gunakan standar AKE (angka kecukupan energi), dan PPH maksimal adalah
100.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Anggota KWT
Kalau dilihat dari karakteristik mata pencaharian anggota kelompok wanita Sari Luih desa tajun
dominan sebagai petani pekebun, yang berarti sebagaian besar memiliki kebun cengkeh yang memang
merupakan tanaman dominan di wilayah ini. Namun bagi anggota yang lahannya sempit akan mencari
tambahan sebagai buruh tani pada saat panen raya, namun bagi anggota yang memiliki lahan cengkeh
cukup luas biasanya hanya mengerjakan hasil kebunnya sendiri. Jenis pekerjaan lainnya adalah jasa,
dalam hal ini bisa sebagai buruh bangunan, memelihara ternak, mencari rumput, atau jasa yang lainnya.
Dan pekerjaan yang lainnya adalah usaha dagang, digeluti oleh 21% (5 orang) anggota KWT.
Adapun jenis dagangan yang dijual antara lain cengkeh, sebagai pengepul, jenis buah-buahan
lokal seperti durian, mangga, rambutan, yang memnag menjadi produk unggulan lokal selain cengkeh.
Jenis dagangan yang lainnya adalah produk pertanian seperti sayuran dan bahan-bahan kebutuhan
rumah tangga sehari-hari. Pekerjaan anggota yang lainnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru,
baik yang sudah diangkat menjadi PNS maupun masih berstatus honorer. Pekerjaan ini merupakan
pekerjaan bagi anggota kelompok yang memiliki kecerdasan yang baik dan tingkat pendidikan minimal
strata 1. Sehingga dalam kelompok anggota ini biasanya juga dijadikan sebagai panutan dan lebih
banyak duduk dalam kepengurusan kelompok. Dan 9 % lainnnya diantaranya adalah sebagai ibu rumah
tangga, tenaga serabutan, yaitu tenaga yang hanya sewaktu-waktu membantu pada saat dibutuhkan
seperti kegiatan adat dan lainnya.

Dilihat dari tingkat pendidikan anggota KWT pelaksana KRPL di Desa Tajun dominan
berpendidikan SD 45,83%, hal ini mengindikasikan bahwa desa ini letaknya terpencil dan masyarakatnya
lebih banyak berkutat dengan pertanian/perkebunan. Walupun sebagian 20,83% dan 25,00%
berpendidikan SMP dan SMA, kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan orang tua juga menjadi
faktor penentu tingkat pendidikan anggota KWT. Menurut Liche Seniati (2006), Pendidikan berfungsi
untuk mengembangkan
kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Semakin tinggi tingkat
pendidikan orang tuanya dan semakin baik kondisi ekonomi keluarga tersebut akan semakin tinggi pula
tingkat pendidikan anak-anaknya. Kolompok sari Luih ini juga memiliki anggota yang berpendidikan
Sarjana (8,34%), walaupun kecil persentasenya namun akan memberikan dampak bagi kemandirian dan
kemajuan kelompok kedepannya. Karena bagi anggota yang memiliki pendidikan yang tinggi akan
dipakai sebagai panutan oleh anggota yang lain dan juga biasanya memiliki kondisi ekonomi yang lebih
baik, dan memiliki kompetensi untuk menjadi pengurus kelompok.
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Jenis Tanaman yang diusahakan di Pekarangan Rumah
Jenis tanaman yang diusahakan dalam pemanfaatan pekarangan ini antara lain adalah tanaman
pangan/sayuran dan bahan bumbu yang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.
Tanaman ini ditanam dalam polybag kemudian ditempatkan di pakarang rumah. Letak tanaman dalam
polybag ini beranekaragam, ada yang langsung di atas tanah, paving, atau dibuatkan rak bertingkat yang
disesuaikan dengan kondisi rumah. Rak vertikultur dibuat dari berbagai bahan seperti bambu, kayu, dan
besi. Bentuknya ada yang bertingkat 1, 2 ataupun 3 tingkat. Selain bentuk rak, tanaman ini juga
ditempatkan dengan berbagai bentuk susunan yang rapi. Ada berbentuk lingkaran, segitiga atau segi
empat, yang mana bentuk ini disesuaikan dengan bentuk pekarangan yang ada dan sebagai penghias
halaman rumah. Sehingga selain dapat menghasilkan untuk dikonsumsi, pada saat buahnya belum
dipetik sangat indah dipakai sebagai penghias halaman rumah, sehingga penghuninya menjadi lebih
nyaman dan betah tinggal di rumah.
Untuk hasil panen beberapa jenis tanaman menghasilkan sesuai potensi seperti salada,
bawang daun, cabai kecil, terong panjang, terong bulat, dan seledri. Namun beberapa diantaranya
kurang optimal produksinya seperti tanaman kol bulat, bunga kol, tomat, bawang merah terong bulat,
timun dan lainnya. Hal ini kemungkinan dikarenakan kondisi agroekosistem wilayah Tajun kurang cocok
dengan tanaman tersebut diatas, walaupun sudah dipelihara secara maksimal, baik pemupukan maupun
penyiraman. Tanaman tersebut mau menghasilkan namun hasilnya kurang maksimal, tidak seperti di
daerah yang cocok untuk tanaman sayur-sayuran seperti di dataran tinggi dengan curah hujan sedang –
tinggi.
Tabel 1. Jenis Tanaman yang diusahakan di pekarangan rumah
Pertumbuhan Tanaman disesuaikan dengan
No
Tanaman Yang
Bobot hasil yang
lingkungan setempat.
diusahakan
diperoleh (ratarata)(gram)
1
Bunga Kol
260
Sedang
2
Timun
240
Sedang
3
Paria Ular
630
Baik
4
Kolbulat
300
Kurang baik
5
Bawangdaun
50
Baik
6
Sayurhijau
55
Baik
7
Salada
65
Baik
8
BawangMerah
32
Baik
9
Seledri
50
Baik
10
Tomat
100
Kurang Baik
11
Cabai besar
15
Kurang Baik
12
TerongUngu
350
Baik
13
TerongBundar
70
Sedang
14
Cabaikecil
2,5
Baik/sedang
15
Paria bintik
345
Baik
16
TerongPutih
230
Baik
Sumber : Data primer diolah

Tanaman yang diusahakan di pekarangan rumah sebagian besar tumbuh dengan baik dan
menghasilkan. Hal ini disebabkan karena sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan observasi ke lokasi
untuk menentukan tanaman pangan yang cocok dengan kondisi setempat. Walaupun dalam perjalanan
ada beberapa tanaman yang tidak mau tumbuh dengan baik dan ada yang terserang oleh penyakit,
terutama tanaman-tanaman yang kurang perawatan dan perhatian pemiliknya. Tanaman yang telah
menghasilkan sebagian menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan hasil di daerah asalnya namun
sebagian hasilnya kurang maksimal. Hal ini tentu dipengaruhi oleh lokasi dan teknologi budidaya yang
belum sepenuhnya dikuasai oleh anggota kelompok yang mengusahakan, selain merupakan tanaman
yang baru di lokasi tersebut.Seperti contoh kol bulat kalau ditanam didaerah yang tepat hasilnya bisa
mencapai 2 – 3 kg/biji, sedangkan di Tajun hasil yang diperoleh maksimal hanya 500 gram bahkan
beberapa diantaranya gagal, tidak menghasilkan telor (kol yang bulat) hanya daun yang diluar saja.
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Gambar 1. Beberapa jenis tanaman yang ditanam dalam polybag di pekarangan rumah

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tanaman tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik,
tetapi kalau kondisi agroekositemnya tidak cocok maka hasilnya akan kurang maksimal.

Jenis Tanaman yang ditanam di Pekarangan Belakang dan Dimanfaatkan Sebagai Diversifikasi
Tanaman Lokal
Tanaman yang lainnya yang juga dibudidayakan di pekarangan yang lebih luas, atau pekarangan
belakang yang juga merupakan diversifikasi tanaman lokal. Beberapa tanaman yang ditanam diantaranya
adalah suweg, keladi togog, keladi tingkih yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian yang akan
diperuntukan sebagai pengganti karbihidrat. Sedangkan tanaman lainnya adalah tanaman jenis buahbuahan yang sebagian dulu pernah ada namun saat ini sudah sangat jarang seperti Jeruk Bali, Pisang
sari, Lengkeng. Dan sebagiannya adalah tanaman yang memang diharapkan oleh anggota kelompok
untuk diperbanyak jumlahnya karena nilai ekonomisnya tinggi seprti manggis, durian dan mangga (Tabel
2).
Tabel 2. Beberapa Jenis Tanaman yang Ditanam di Pekarangan Belakang
No
Tanaman Yang
Bobot hasil yang diperoleh
Pertumbuhan Tanaman disesuaikan
diusahakan
(rata-rata)
dengan lingkungan setempat.
1
Suweg
Belum menghasilkan
Baik
2
Keladi Togog
3
Keladi Tingkih
4
Pisang Sari
5
Lengkeng
6
Jeruk Bali
7
Kelapa Gading
8
Mangga
9
Durian
10
Manggis
Sumber : Data primer diolah

Belum menghasilkan
800 gram
30 kg
Belum menghasilkan
Belum menghasilkan
Belum menghasilkan
Belum menghasilkan
Belum menghasilkan
Belum menghasilkan

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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Gambar 2. Pelaksanaan Sekolah lapang dan Gotong royong anggota kelompok

Pengeluaran Rumah Tangga Harian
Pengeluaran rumah tangga harian, merupakan bahan-bahan konsumsi sehari-hari yang dibeli
untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggal dalam 1 rumah. Pengeluaran ini diambil berdasarkan
pengeluaran riil anggota kelompok sehari-hari baik sebelum maupun sesudah adanya kegiatan KRPL.
Tabel 3. Menunjukkan pada saat awal kegiatan (KRPL belum jalan) pengeluaran untuk konsumsi beras
adalah Rp.12.960 (26,86%), dan pada akhir kegiatan pengeluaran untuk konsumsi beras masih tetap Rp.
12.960 namun persentasenya jadi naik (30,88%) dari total pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari.
Demikian pula halnya dengan pengeluaran untuk konsumsi ikan dan daging dimana awalnya adalah
Rp.11.516,- (23,87%) menurun menjadi Rp. 10.516, namun dari persentase pengeluaran meningkat
menjadi 25,06%.
Tabel.3. Tingkat pengeluaran rumah tangga anggota KWT Sari Luih sebelum dan sesudah KRPL
Pengeluaran
Pengeluaran
sesudah
sebelum
(%)
No
Uraian kebutuhan RT
adanya KRPL
adanya KRPL
(Rp/kapita/hari)
(Rp/kapita/hari)
1
Beras/padi-padian
13.400
28,21
13.400
2
Ikan & daging
11.516
24,25
9.845
3
Sayur-sayuran
4.440
9,35
2.860
4
Minyak dan lemak
3.120
6,57
2.950
5
Minuman
3.650
7,69
3.650
6
Bumbu-bumbu
5.200
10,95
4.500
7
Konsumsi lainnya
6.168
12,99
5.230
Total Pengeluaran
42.435
100
42.435
Selisihnya
5.059
Sumber : data primer diolah

(%)
31,58
23,20
6,74
6,95
8,60
10,60
12,32
100

Apabila dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi sayur-sayuran, maka akan nampak bahwa saat
awal kegiatan pengeluaran untuk bahan ini mencapai RP. 4.440 (9,20%) menurun menjadi Rp. 2.860
(6,98%). Hal ini terjadi karena adanya konsumsi yang diperoleh dari hasil tanaman di pekarangan,
seperti bayam, kol, terong dan lainnya yang dipakai untuk mensubstitusi pengeluaran untuk sayuran.
Dampak lain dari pemanfaatan pekarangan adalah adanya penurunan pengeluaran dari pembelian
bumbu-bumbuan dari Rp. 6.316 (13,09%) menjadi Rp.5.215 (12,43%), hal ini terjadi karena sebagian
besar anggota yang menanam tanaman dengan memanfaatkan pekarangan memiliki tanaman bahan
bumbu-bumbuan seperti cabai kecil, cabai besar, tomat, dan beberapa diantaranya juga menanam
empon-empon bahan bumbu. Dengan adanya tanaman ini yang menghasilkan sudah tentu mampu
mempengaruhi pengeluaran karena bisa panen dari tanaman sendiri. Dengan adanya kegiatan ini dapat
dilakukan penghematan pengeluaran harian dari Rp.48.246 menjadi Rp.42.435, sehingga ada selisih
Rp.5.059 per hari.
Apabila hal ini dapat secara konsisten dilakukan setiap hari maka penghematan dalam 1 bulan
dapat mencapai Rp. 151.770,- hal ini sedikit lebih rendah dari pengeluaran rata-rata masyarakat di
pedesaan Indonesia yaitu 171.435/kapita/bulan (Mewa Ariani, 2007)
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Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor PPH yang diperoleh dari pola konsumsi anggota KRPL Tajun pada saat awal kegiatan
adalah 65.01, sementara untuk skor PPH nasional secara rata-rata diperoleh 77,3 (Gayatri K Yana,
2012). Namun apabila dilihat perkembangan PPH dari tahun 2002 – 2011 ternyata skor PPH wilayah
perkotaan mengalami penurunan dari 80,5 tahun 2002 menurun menjadi 78,7 tahun 2011. Sedangkan
untuk wilayah pedesaan skor PPH justru mengalami peningkatan dari 75,2 pada tahun 2002 menjadi
76,2 tahun 2011, (Gayatri K Yana, 2012). Kegiatan KRPL bertujuan meningkatkan skor PPH baik d desa
maupun di daerah perkotaan.Terutama untuk kasus KRPL Tajun – Buleleng untuk skor AKE dari sayursayuran baru mencapai 8,51, sedangkan skor maksimal yang bisa dicapai adalah 30.
Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tingkat konsumsi sayur-sayuran diwilayah KRPL Tajun –
buleleng masih sangat rendah dan peluang untuk meningkatkan konsumsi ini masih sangat besar
sehingga mampu meningkatkan PPH secara keseluruhan. Bilamana perlu bisa mencapai skor ideal atau
minimal skor PPH nasional secara rata-rata yaitu mencapai 77,3. Sementara itu tingkat konsumsi beras
(padi-padian) justru melebihi skor maksimal yang mencapai 31,20 dimana skor maksimal adalah 25. Hal
ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras/padi-padian di wilayah ini masih cukup tinggi, sehingga
perlu dikurangi.
Namun secara umum Bali memang merupakan konsumen beras yang tinggi. Apabila hal ini bisa
di diversifikasi dengan mengkonsumsi yang lain sayur dan buah-buahan skor ideal akan cepat tercapai,
apalagi beras tidak dihasilkan di wilayah ini. Ini berarti pengeluaran untuk memperoleh beras yang
dikonsumsi cukup tinggi membutuhkan biaya yang besar pula. Dengan diimbangi mengkonsumsi sayursayuran yang dihasilkan di wilayah sendiri/pekarangan maka secara tidak langsung akan menurunkan
pengeluaran.
Skor PPH awal sebelum kajian dilakukan adalah 65,1 lebih rendah dari pada skor PPH rata-rata
nasional yang mencapai 77,3 (Gayatri K Yana, 2012), namun setelah kajian dilangsungkan di wilayah ini
skor PPH meningkat menjadi 72,06. (Tabel 4).
Tabel 4. Skor PPH yang diperoleh dari survey akhir kegiatan KRPL di Tajun Buleleng.
Energi
Skor
Skor
%
No
Aktual
% AKE
Bob
Kelompok Pangan
AKE
Aktual
Aktual
(Kkal/ka
(3/2000)
ot
(5/6)
(4 x 6)
p/hr)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan Lemak
Buah/Biji berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan buah
Lain-lain
Total

3
1245.06
18.84
429.93
610.84

4
48.23
0.95
16.61
23.60

7.224
115.88
34.05
149.04
2587.82

0.36
4.48
2.3
5.76
100.00

5
60.50
0.94
21.50
30.54
0.00
0.36
5.79
52.8
7.45
129.39

6
0.5
0.5
2.0
0.5
2
0.5
5.0
0.0

7
24.11
0.47
33.23
11.80
0.00
0.73
2.24
6.58
0.00
77.96

8
30.25
10.75
42.99
15.27
0.00
0.00
2.90
10.56
0.00
100.88

Skor
Maks
9
25.00
2.50
24.00
5.00
0.00
10.00
2.50
30.00
0.00
100.00

Skor PPH
10
25.00
1
24.00
5.00
0.00
4
2.50
10.56
72.06

Mengenai tingginya konsumsi padi-padian terutama beras juga dikemukan oleh Handewi ,PS,
dkk (2008), yang menyatakan bahwa sampai saat ini ketergantungan konsumsi pangan masyarakat
terhadap pangan sumber karbohidrat masih sangat tinggi (lebih dari 60%), disisi lain peran umbi-umbian,
pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan
ada peningkatan yang diakibatkan oleh meningkatnya pola pangan harapan (PPH) karena meningkatnya
konsumsi terutama sayuran, dan jenis kacang-kacangan. Sayuran dan kacang-kacangan yang meningkat
karena saat ini masyarakat di wilayah tersebut mulai membudi dayakan tanaman sayuran dan kacangkacangan di lahan-lahan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan sayuran dan
kacang-kacangan dan juga pemeliharaan lele secara tidak langsung mampu meningkatkan PPH
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walaupun belum mencapai rata-rata nasional, namun sudah cukup signifikan dengan adanya kegiatan
KRPL ini.
KESIMPULAN
Pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh anggota kelompok wanita tani dengan menanami
tanaman pangan dan bumbu-bumbuan mampu m eningkatkan keragaman konsumsi harian dan
meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan ibu-ibu anggota kelompok
dalam budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, serta mampu mengurangi pengeluaran sehari-hari
mencapai Rp. 5.059 /kapita/hari, dan dalam 1 bulan dapat mencapai Rp. 151.770,Skor PPH yang dicapai dalam kegiatan ini meningkat dari 65,01, menjadi 72,06, namun skor ini
masih berada dibawah skor rata-rata nasional yang mencapai 77,3
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ABSTRAK
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan terutama sayuran dapat dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan
dengan menanam sayuran dan buah di pekarangan. Implementasi pemanfaatan pekarangan telah dilakukan melalui
kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Peningkatan
kapasitas rumahtangga dilakukan oleh BPTP dengan memberikan pendampingan teknis dan inovasi teknologi
budidaya tanaman sayuran pada wadah/rak vertikultur/polybag kepada 40 orang keluarga kooperator di desa Catur
dan Kintamani. Kebun Bibit Desa disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bibit/benih sayuran bagi keluarga
kooperator. Pengumpulan data primer berupa data panen sayuran dilakukan dengan wawancara dan oservasi
langsung kepada keluarga kooperator. Data sekunder berupa skor PPH dan karekteristik wilayah diperoleh dari BPS,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli. Selanjutnya data primer dan sekunder dianalisis secara
deskriptif. Skor PPH Kabupaten Bangli pada tahun 2012 sebesar 82,2, skor PPH desa Catur dan Kintamani masingmasing sebesar 72,62 dan 77,0. Hasil implementasi dari kegiatan KRPL menunjukkan bahwa keluarga kooperator
mampu menyediakan sendiri kebutuhan sayuran setiap hari sehingga dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp
127.500,- sampai Rp 294,420-,. Kunci murah dan mudah untuk dapat mampu menyediakan sendiri sayuran bagi
keluarga sangatlah sederhana jika setiap orang mau meluangkan waktu untuk melakukan penanaman sayuran
dalam rak vertikultur atau polybag di pekarangan rumah. Bila kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan menanam
sayuran diadopsi dan diikuti oleh rumahtangga di wilayah Kabupaten Bangli yang berjumlah 281.659, maka dampak
penghematan pengeluaran biaya untuk pembelian sayuran sangat besar.

Kata Kunci : PPH, keluarga, sayuran, penghematan biaya
PENDAHULUAN
Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Pangan nomor
7 tahun 1996 tentang Pangan dan PP nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Mewa Ariani,
dkk. 2003). Ketahanan pangan adalah kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman , merata dan terjangkau
(BBKP.2003). Beberapa hasil kajian menunjukkan persediaan pangan yang cukup secara nasional
terbukti tidak menjamin pewujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga atau
individu. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan gizi masyarakat
harus diawali dari pemanfaatkan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya.
Upaya tersebut ialah memanfaatkan pekarangan yang dikelola oleh keluarga. Demikian potensialnya
pekarangan sebagai salah satu alternatif penyedia pangan, Presiden RI pada bulan Oktober 2010
menyatakan di depan peserta Konferensi Dewan Ketahanan Pangan, bahwa ketahanan dan kemandirian
pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Pidato Presiden tersebut didasarkan kepada
kenyataan historis bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia sejak jaman dahulu telah memanfaatkan
lahan pekarangan untuk tanaman kebutuhan keluarga, walaupun saat ini telah terjadi pergeseran seiring
dengan bergesernya kebutuhan ekonomi dan ruang.
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan
untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok
pangan. Secara konseptual penganekaragaman pangan dapat dilihat dari komponen-komponen sistem
pangan, yaitu penganekaragaman produksi, distribusi dan penyediaan pangan serta konsumsi pangan.
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Penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang
dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH).
Pola Pangan Harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan
produktif. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan
pangan .Semakin tinggi skor pangan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin
baik komposisi dan mutu gizinya. Dengan PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi
sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya
terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli (Hardiansyah.2004).
Pembangunan pertanian dalam rangka memantapkan ketahanan pangan tahun 2013 di Kabupaten
Bangli memperlihatkan kinerja yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya produksi padi pada
semester I yakni mencapai 26.467,37 ton atau naik 6,89 % dibandingkan semester I tahun 2012 yang
hanya mencapai 24.761,11 ton (Made Alit Parwata.2013). Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan produksi
padi juga diikuti oleh kenaikan sumber-sumber produksi pangan strategis lainya, seperti jagung yang
mengalami kenaikan 29,88 %, ubi kayu 25,83 % dan ubi jalar12,84 %. Sedangkan untuk pangan hewani
seperti daging sapi mengalami kenaikan 0,03 %. Dengan peningkatan produksi pangan strategis secara
berkelanjutan tersebut, menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bangli masih cukup
kuat, karena sektor pertanian masih menjadi andalan yang didukung oleh potensi lahan yang memadai.
Peningkatan produksi pangan ini juga dibarengi oleh peningkatan konsumsi pangan masyarakat. Dimana
asupan energi per kapita masyarakat mengalami peningkatan setiap hari. Pada tahun 2012 konsumsi
energi dan protein berada diatas angka kecukupan. Yakni konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hari,
sedangkan konsumsi protein sebesar 57,43 gr/kap/hari. Adapun kualitas konsumsi pangan yang diukur
dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 sebesar 81,1
menjadi 82,9 pada tahun 2012. Angka skor PPH tersebut memperlihatkan bahwa pola konsumsi pangan
penduduk masih didominasi oleh kelompok pangan yang berasal dari padi-padian. Sedangkan sayur dan
buah masih kurang.
Menghadapi tantangan tersebut, mengisyaratkan bahwa pembangunan ketahanan pangan
haruslah diikuti dengan peningkatan kemandirian pangan masyarakat. Secara terpadu, program aksi
pemantapan ketahanan pangan harus dipersiapkan dan dijalankan secara terkoordinasi dengan lintas
sektor dalam program jangka pendek, menengah dan panjang. Komitmen pemerintah untuk melibatkan
rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan berbasis sumberdaya
lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu diaktualisasikan dalam menggerakkan
kembali budaya menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Salah satu
upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatkan
sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya (Novitasari, 2011). Upaya
tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga
dengan mengimplementasikan dan mengembangkan suatu Model Kawasan Rumah Pangan Lestari
(Model KRPL) yang bertujuan (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 di perkotaan 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 pemanfatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman
pangan lokal untuk masa depan; dan (4) mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga
mampu meningkat kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat
secara mandiri. Untuk itu perlu adanya upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan dukungan
inovasi teknologi dan bimbingan teknis melalui kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari
(MKRPL) khususnya di Kabupaten Bangli, agar tercipta pemanfaatan pekarangan yang ramah
lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan skor PPH.
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METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Catur dan desa Kintamani Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,
sesuai dengan lokasi pengkajian Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) yang dilaksanakan
BPTP Bali. Penelitian ini dilakukan pada Mei sampai September 2013.
Metode Pengumpulan Data
Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari petani
kooperator (pelaksana pengkajian) sampel yang diambil sebanyak 40 orang merupakan ibu-ibu rumah
tangga, melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner)
yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data primer berupa data panen sayuran dilakukan dengan
wawancara dan oservasi langsung kepada keluarga kooperator. Data sekunder berupa skor PPH dan
karekteristik wilayah diperoleh dari BPS, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli.
Selanjutnya data primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisitik Wilayah
Bangli merupakan salah satu kabupaten yang terletak diantara 115 0 13’48’’ sampai 1150 27’
0
0
24’’Bujur Timur dan 8 8’30’’ sampai 8 31’ 87’’ Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau
Bali, sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memlki pantai/laut. Luas wilayah
Kabupaten Bangli sebesar 520,81 Km 2 atau 9,25% dari luas wilayah Propinsi Bali. Ketinggian dari
permukaan laut antara 100 – 2.152 m sehingga tanaman apa saja bisa tumbuh di daerah ini. Secara fisik
di bagian selatan merpakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak
tertinggi adalah puncak Penulisan. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibikota propinsi sekitar 40 km.
Jumlah penduduk di Kabupaten Bangli pada tahun 2013 mencapai 281.659 jiwa yang tersebar
di 4 kecamatan, dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk 1,47% per tahun dengan kepadatan rata2
rata 5,41 jiwa/Km , dengan sex rationya adalah 99,60. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangli
hidup dari sektor pertanian. Hal ini terlihat pada angka penyerapan tenaga kerja, dimana sektor ini
menyerap tenaga kerja terbanyak (63,93%) Sementara Nilai Tambah Bruto (NTB) masih relatif kecil. Hal
ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tidak diikuti dengan peningkatan
produktivitas (Puspaka, 2004).
Bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 2.855 Ha merupakan
lahan sawah, 25.102 Ha merupakan lahan kering, 9.341 Ha merupakan hutan negara, 11.706 merupakan
tanah perkebunan dan sisanya seluas 3.045 Ha merupakan lahan lain-lain. Luas lahan perkebunan di
wilayah Bangli menduduki renking kedua setelah lahan kering, dimana areal perkebunan paling luas
berada di kecamatan Kintamani. Apalagi jika dilihat dari aspek Agro Ecological Zone (AEZ), Kabupaten
Bangli memiliki agro ekologi yang cukup beragam. Mulai dari agro ekosistem dataran tinggi beriklim
basah, dataran tinggi beriklim kering, dalam medium basah/kering, hingga lahan irigasi Kondisi ini
menyebabkan Kabupaten Bangli menyimpan potensi besar untuk pengembangan berbagai jenis
komoditas pertanian.
Wilayah Kecamatan Kintamani hampir sebagian besar desanya merupakan dataran tinggi. Tinggi
pusat pemerintahan wilayah kecamatan dari permukaan laut yaitu sekitar 1340 m di atas permukaan air
laut, dengan suhu maximum/minimum 27 0c s/d 12 0c. Sedangkan jumlah hari dengan curah hujan yang
terbanyak 210 hari dengan banyaknya curah hujan 51-500 mm/th. Luas wilayah Kecamatan Kintamani
menurut BPS.2013 36.692 Ha (70,45%) dari luas wilayah kabupaten Bangli, merupakan kecamatan
terluas di propinsi Bali (6,51%). Sedangkan dari segi jenis penggunaan tanah paling luas digunakan
untuk tegalan/huma, hutan negara dan perkebunan, yang masing-masing luasnya 16.288,22 hektar,
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9.263 hektar dan 6.142,27 hektar. Jumlah penduduk kecamatan kintamani tahun 2013 (BPS.2013)
2
120.743 jiwa dengan RT 25.494 KK, dengan kepadatan 3,29 jiwa/Km . Sedangkan di desa penenelitian
yaitu desa Catur dan Kintamani, luas wilayah masing-masing desa adalah 7,56 Ha (catur) dan 15,13 Ha
(desa Kintamani). Jumlah penduduk di desa Catur sebanyak 1.865 yang terdiri dari penduduk laki
sebanyak 919 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 946 jiwa dengan KK sebanyak 481 dan rata-rata
jiwa/KK sebanyaak 4 orang. Sedangkan di desa Kintamani, jumlah penduduk sebanyak 5434 jiwa
dengan 2.705 pria dan 2729 jiwa perempuan dengan jumlah kk 1.482 dan rata-rata jiwa/KK sebanyaak 4
orang.
Karakteristik Petani KoperatorMata Pencaharian
Untuk Desa Catur, pada awal kegiatan jumlah petani kooperator ditetapkan sebanyak 20 orang
merupakan perkumpulan ibu-ibu rumah tangga yang berdomisili di desa Catur sampai akhir Juli 2013
jumlah anggota berkembang menjadi 100 orang. Sedangkan jumlah anggota kelompok di Desa
Kintamani pada awa berdiri berjumlah 40 orang merupakan anggota PKK Inti Desa Kintamani. Samapai
akhir Juli masyarakat yang terlibat khususnya kaum ibu berkembang menjadi 80 orang. Dari seuruh
responden tersebut untuk anggota MKRPL desa Catur Sebagian ibu-ibu peserta M- KRPL bermata
pencaharian sebagai petani pekebun ( 70%), sedangkan 15% sebagai pedagang, 5 % sebagai buruh
petik, 5% bermata pencaharian dibidang tanaman pangan terutama horti, dan sisanya sebanyak 5%
bekerja di sector lainnya (Tabel 2). Sedangkan untuk responden di desa Kintamani hampir 66.67 %
anggotanya menggeluti usaha dagang, 19.05% menggeluti usaha lainnya dan sisanya sebanyak 14.29%
sebagai Guru dan PNS. Bila dibandingkan dengan responden di desa Catur, responden di desa
Kintamani hampir sebagian besar menggeluti usaha dagang ( Toko, Sayur- mayur, saudagar jeruk dan
kopi antar pulau) hal ini disebabkan karena letak desa Kintamani tepat di pusat pemerintahan
Kecamatan Kintamani, Letak/posisi geografis tentunya akan berpengaruh terhadap mata pencaharian
penduduk dan pendapatannya.
Tabel 1. Mata Pencaharian Petani Responden di Desa Caturdan Kintamani Ta.2013
No.
Jenis Mata Pencaharian
Ds. Catur
Desa Kintamani
5.00
0.00
1 Pertanian. Tan.pangan
2 Peternakan
0.00
0.00
3 Perkebunan
70.00
0.00
4 Hortikultura
0.00
0.00
5 Usaha dagang
15.00
66.67
0.00
0.00
6 Usaha industri
Jasa
5.00
0.00
7
0.00
14.29
8 PNS/swasta
Lainnya
5.00
19.05
9
Sumber : Analisis Data Primer
Tingkat Pendidikan dan Umur Petani Responden
Dilihat dari segi pendidikan, responden di desa Catur tingkat pendidikan ibu-ibu sebagian besar
tamat Sekolah Dasar (55%), tamat Sekolah Menengah Pertama (30%) dan tamat Sekolah Menengah
Atas (15%). Sedangkan responden di desa Kintamani tingkat pendidikan ibu-ibu tamat Sekolah Dasar
(33.33%), tamat Sekolah Menengah Pertama (23.81%) tamat Sekolah Menengah Atas (33.33%) ( Grafikl
1) dan Perguruan Tinggi sebanyak 9.52%. Bila dilihat dari segi umur, responden di desa Catur, 75%
peserta berusia antara 20 - 40 tahun, 20% berusia diatas 40 tahun dan hanya 5% yang berusia dibawah
20 tahun (Grafik 2). Sedangkan di desa Kintamani sebanyak 76.19% usia responden antara 20- 40
tahun, dan sisanya sebanyak 23.21 % responden berusia diatas 40 tahun.
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Grafik 1.Tingkat Pendidikan Petani Responden di Desa Catur dan Kintamani TA 2013
Berdasarkan hasil peneliatian yang dilakukan oleh Asriani, Mustika (2008) pada Faktor-faktor
yang berhubungan dengan pola pangan harapan (pph) di kecamatan sukoharjo kabupaten Sukoharjo,
didapatkan bahwa tidak ada hubungan Antara faktor-faktor (pendidikan formal ibu, pengetahuan ibu
tentang gizi & kesehatan dan pengeluaran untuk pangan keluarga dalam seminggu) dengan Pola Pangan
Harapan.
Namun walaupun demikian dengan
pendidikan yang telah didapat oleh ibu-ibu
diharapkan introduksi teknologi berkaitan
dengan kegiatan M-KRPL bisa lebih cepat
diadopsi dan lebih cepat bisa
didesiminasikan ke wilayah yang lebih luas.

Grafik 2. Persentase tingkat umur petani responden
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhariyanto.dkk (2009) yang menyatakan bahwa
tinggi rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi, dimana semakin tinggi
pendidikan umumnya mereka akan semakin cepat mengadopsi teknologi baru. Tingkat Pendidikan juga
berpengaruh pada pola fikir dalam kesesuaian penyusunan menu terhadap standar gizi. Martanto dan
Ariani (2004) menyatakan bahwa faktor budaya, pendidikan dan gaya hidup merupakan faktor penentu
konsumsi pangan.
Jumah Anggota Keluarga Petani Responden
Keluarga/rumahtangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh
bangunan fisik dan makan bersama dari satu dapur, pentingnya mengetahui jumlah orang dalam satu
keluarga untuk melihat kontribusi energinya utk memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas dan
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keragamannya. Dari kedua desa lokasi MKRPL, Jumlah anggota keluarga sangat bervariasi dari dua
orang per KK sampai 7 orang /KK. Untuk responden di desa Catur Jumlah keluarga 2- 4 orang ( <5
orang) per KK sebanyak 60% sedangkan di desa Kintamani 38.10% dan jumlah 5-7 orang per Kk di desa
Catur sebanyak 40%, sedang di desa Kintamani sebanyak 57,14%. Dan diats 7 orang/kk di desa Catur
hampir tidak ada, sedang di desa Kintamani jumlah diatas 7 orang/kk sebanyak 4.76%.

Grafik 3. Persentase jumlah keluarga responden di desa catur dan kintamani TA 2013
Aspek daya beli dan ketersediaan pangan yang cukup (jumlah, mutu, keragaman dan aman),
serta faktor kesadaran pangan dan gizi merupakan faktor yang menonjol dalam menentukan konsumsi
pangan yang beragam dan berimbang ( Suhardjo, 1998). Daya beli rumah tangga berkaitan dengan
jumlah tingkat pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang
tidak diimbangi oleh pendapatan yang memadai maka akan menurunkan daya beli rumah tangga
terhadap bahan makanan.
Pola Konsumsi Pangan
Rata-rata petani mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga per hari di desa
Catur sebanyak Rp 39.459 dimana pengeluaran terbanyak untuk pembelian Beras (kelompk padi-padian)
yaitu sebanyak 63%, rata-rata kebutuhan beras keluarga per hari di desa catur 1,48 kg. Sedang di
desa Kintamani sebanyak 1.3 Kg, merupakan pengeluaran terbanyak kedua setelah pangan hewani.
Sedangkan untuk pembelian sayur dan buah, baik di desa Catur maupun Kintamani merupakan
pengeluaran terbanyak ketiga, yaitu sebanyak 15%, disusul oleh kelompok buah/biji berminyak untuk
desa Kintamani, dan pembelian minyak dan lemak.
Harga beras saat survey Rp 8000 - 9000/kg. Konsumsi pangan termasuk konsumsi energy dan
protein sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan
gizi. Rata-rata keluarga di desa Catur mengkonsumsi 1480 grm beras, sayur dan buah merupakan
jumlah konsumsi terbesar ke tiga setelah kelompok pangan hewani.
Tabel 2. Rata-rata pengeluaran petani untuk kebutuhan pangan sehari di Desa Catur
No.

Jenis konsumsi

Jml. Konsumsi (Grm)
Catur

1
2

Padi-padian
Umbi-umbian

3

Pangan Hewani

Kintamani

Harga (Rp)
Catur

Kintamani

1480
24.25

1300
12.52

12,580
3650

11,700
1,300

196

55.18

11650

26,986
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4
5

Minyak dan Lemak
Buah/Biji berminyak

180
0

186
16

2180
0

2,786
5,667

6
7
8

Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan buah

24
69
350

27
109
186

1000
687
4250

2,464
2,095
9,814

9

Lain-lain

23

69.78

2462

2,095

2346

1961

39,459

64,907

Total
Sumber : Data Primer diolah

Melihat jumlah tersebut, sebelum kegiatan MKRPL, petani di desa Catur harus mengeluarkan
dana Rp 4.250 per hari untuk pembelian sayur (71%) dan buah (29%), sedangkan di desa Kintamani
jumlah tersebut lebih besar yaitu sebesar Rp 9.814, perbedaan ini disebabkan karena di desa Kintamani,
jenis sayur yang dikonsumsi lebih beragam dengan kualitas dan jenis lebih baik (Tabel 3).
Tabel 3. Pengeluaran Petani sebelum dan sesudah MKRPL di Desa Catur dan Kintamani
No. Desa
Pengeluaran Sebelum Pengeluaran
Selisih
MKRPL (RP)
Setelah
MKRPL
(Rp)
1.
Catur
39,450
35,200
4,250
2.
Kintamani
64,907
55,093
9,814
Sumber : Data Primer diolah
Setelah MKRPL pengeluaran untuk pembelian khususnya sayur-mayur bisa ditekan bahkan tidak
ada lagi. Jadi dalam waktu sebulan petani bisa menghemat pengeluaran sebesar Rp 127.500,- sampai
Rp 294,420-, per KK dan jenis sayur yang dikonsumsi lebih beragam. Apabila tanaman di pekarangan
tersebut betul-betul dipelihara secara maksimal sangat mungkin dijadikan sumber pendapatan. Pendapat
ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) bahwa dengan memanfaatkan
pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp. 2.246.428. Sedangkan Menurut Anon
(2011) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kayen, Pacitan, Jawa Timur hingga Agustus
2011, setiap Kepala Keluarga (KK) mampu menekan belanja pengeluaran kebutuhan rumah tangganya
Rp. 125.000 – Rp. 445.000 per bulan dan Pola Pangan Harapan (PPH)-nya naik dari 73,5 % menjadi
87,5%. Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan pendapatan
hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009).
Dalam konsep PPH, setiap kelompok pangan dalam bentuk energy mempunyai pembobot yang
berbeda tergantung peranan pangan dari masing-masing kelompok terhadap pertumbuhan dan
perkembangan manusia. Sebagai contoh, pembobot pada kelompok padi-padian, umbi-umbian dan gula
hanya 0,5 karena pangan tersebut hanya sebagai sumber energy untuk pertumbuhan manusia.
Sebaliknya pangan hewani dan kacang-kacangan sebagai sumber protein yang berfungsi sebagai
pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai pembobot 2 dan sayur+buah sebagai sumber
vitamin dan mineral, serat dan lain-lain mempunyai pembobot 5 (Mewa Ariani.2009). Dengan mengalikan
proporsi energy dengan masing-masing pembobotnya, maka dalam konsep PPH akan diperoleh skor
sebesar 100. Dalam arti diversifikasi konsumsi pangan sesuai konsep PPH harus mempunyai skor 100.
Hasil survey menunjukkan, sebelum MKRPL di desa Catur berdasarkan skor PPH, yaitu
sebesar 68.85, sedangkan di desa Kintamani skor PPH sebesar 72.65 pangan yang dimakan belum
mencukupi harapan dan kurang beragam. Skor PPH ini jauh lebih kecil dari skor PPH Bali (85,5),
sedangkan setelah MKRPL skor meningkat menjadi 72,62 (untuk desa Catur dan 77.00 (untuk desa
Kintamani) namun peningkatan ini masih jauh dari skor harapan hal ini perlu menjadi perhatian, sebab
skor PPH yang diharapkan adalah 100. Konsumsi pangan padi-padian, serta minyak dan lemak telah
melebihi konsumsi ideal. Hal ini terlihat dari skor AKE ( data terlampir) yang telah melebihi skor
Maksimum, sementara kelompok pangan lain masih kurang dari harapan.
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Bahan pangan yang perlu dikurangi konsumsinya adalah minyak dan lemak, Kelompok pangan
ini dikonsumsi melebihi konsumsi ideal, sehingga konsumsi harus dikurangi. Sementara itu, bahan
pangan yang harus ditingkatkan konsumsinya adalah, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak,
kacang-kacangan, serta sayur dan buah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bangli pada tahun 2012 sebesar 82,9 dan berada dibawah
skor PPH Provinsi Bali yaitu 85,5. Sedangkan PPH di desa baik Catur maun Kintamani jauh dibawah
PPH Kabupaten Bangli dan Propinsi Bali.
Pemberdayaan keluarga di desa Catur dan desa Kintamani melalui pemanfaatan pekarangan
dengan menanam sayuran di pekarangan baik langsung maupun dengan polybag mampu menyediakan
dan memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran.
Implementasi KRPL oleh keluarga/ masyarakat memberikan manfaat bagi penyediaan konsumsi
sayuran keluarga dan meningkatkan konsumsi pangan dari kelompok sayuran sehingga dapat
mendorong meningkatnya skor PPH keluarga, yang akhirnya akan dapat pula mendongkrak skor PPH
Kabupaten.
Pengembangan pangan melalui kegiatan Rumah Pangan Lestari merupakan hal yang sangat
penting dan strategis mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk itu disarankan
kepada semua pihak agar kegiatan ini terus digalakan dan perlu dukungan oleh semua lapisan
masyarakat dan instansi terkait, sehingga peningkatan gizi keluarga melalui Pola Pangan Harapan bisa
terwujud.
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MEMANFAATKAN PEKARANGAN DALAM MENINGKATKAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH)
DAN MENURUNKAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA
Nyoman Suyasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali, 80222
E-mail : n.suyasa@yahoo.com
ABSTRAK
Bali selama ini dikenal memiliki tata ruang yang memperhatikan pekarangan rumah (palemahan), yang memiliki
fungsi sebagai ruang terbuka untuk kegiatan sehari-hari dan kegiatan adat dan agama. Lahan pekarangan yang ada
saat ini baik di desa maupun di daerah perkotaan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal menurut beberapa
pakar, pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil pangan (sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan)
dan dapat meningkatkan keragaman pangan yang dikonsumsi dan menurunkan tingkat pengeluaran keluarga.
Manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi dari berbagai jenis makanan untuk dapat hidup secara aktif. Fakta
tersebut menunjukkan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan bagi penduduk merupakan aspek penting bagi
perwujudan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Kelebihan pekarangan dalam kehidupan sehari-hari
apabila dimanfaatkan secara optimal akan mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari secara berkesinambungan.
Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ini dilaksanakan di Desa Tamblang Buleleng memanfaatkan 20
orang wanita tani. Masing-masing anggota menanam tanaman bahan kebutuhan sehari-hari di pekarangan rata-rata
10 jenis tanaman sayuran dan kacang-kacangan dan masing-masing jenis berjumlah minimal 10 tanaman, baik
dalam polybag maupun ditanam di lahan pekarangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pekarangan
mampu menurunkan tingkat kebutuhan keluarga akan bahan pangan terutama sayuran dan meningkatkan pola
pangan harapan (PPH). Dari hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan pekarangan mampu menurunkan
kebutuhan rumah tangga rata-rata Rp.7.279, dimana sebelum adanya kegiatan KRPL pengeluaran total/hari/kapita
adalah Rp.48.246,- dan sesudah kegiatan berjalan pengeluaran rumahtangga menjadi Rp.40.967/hari/kapita.
Keragaman konsumsi per rumah tangga juga meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya skor PPH (pola pangan
harapan) dari 65,10 menjadi 73,00 walapun masih berada di bawah skor PPH nasional yang mencapai 77,3.

Kata Kunci: Pekarangan, tanaman sayuran, pola pangan harapan, kawasan rumah pangan lestari
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati spesifik lokasi yang sangat kaya dengan berbagai
jenis tanaman pangan, seperti padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah dan sumber
pangan hewani. Demikian pula berbagai jenis tanaman rempah dan obat-obatan dapat tumbuh dan
berkembang dengan mudah di wilayah nusantara ini. Namun potensi yang besar tersebut bertolak
belakang dengan realisasi konsumsi masyarakat yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi dan
upaya program diversifikasi yang digalakkan pemerintah sejak orde lama. Hal ini ditunjukkan dengan
indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional yang relatif masih rendah. Hal ini didukung oleh
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (2011) bahwa PPH nasional pada
tahun 2009 baru bisa mencapai 75,7% dari sasaran yang dicanangkan 95% pada tahun 2014.
Salah satu sumberdaya alam yang berpotensi dalam peningkatan kinerja petani perdesaan
adalah pemanfaatan pekarangan. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan
potensi pekarangan itu sendiri, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga
dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi rumah tangga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal
dan memiliki fungsi multiguna, yaitu untuk menghasilkan bahan makan sebagai tambahan hasil sawah
dan tegalnya, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wangi
wangian, bahan kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo, 1994). Kelebihan pekarangan dalam
kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga
petani (Salikin, 2005). Pendapat ini dipertegas oleh Arifin, (2010) bahwa tanaman dan ternak di
pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Rahayu
(2010) bahwa dengan memanfaatkan pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa Sambirejo,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp. 2.246.428.
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Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan pendapatan hingga
Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil penelitian tersebut
membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung
program ketahanan pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutannya perlu dilakukan pembaruan
rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program yang telah berjalan.
Disisi lain, komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah pangan berbasis sumber daya lokal, dan
konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu diaktulisasikan dalam menggerakkan lagi budaya
menanam di lahan pekarangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
METODE PENELITIAN
Kegiatan tentang kajian ini dilakukan di desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng. Menggunakan bahan berupa tanaman sayuran dan bumbu, polybag, tanah, kompos, biourin,
tray pembibitan, rumah bibit, rak vertikultur dan bio pestisida. Dalam kegiatan melibatkan 20 orang
anggota kelompok wanita tani Mekar Nadi. Masing-masing anggota kelompok diberikan minimal 10 jenis
tanaman sayuran dan bumbu dan masing-masing jenis minimal 10 tanaman, baik dalam polybag maupun
di tanam di lahan pekarangan. Tanaman ditanaman menggunakan media tanah yang dicampur dengan
kompos (hasil fermentasi pupuk kandang) dengan perbandingan antara tanah dengan kompos adalah 1 :
1. Hasil panen tanaman pekarangan ini selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan
konsumsi rumah tangga, dan sisanya baru boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Data
diperoleh dengan metode survey menggunakan kuisioner dengan pola terstruktur. Survey dilakukan 2
kali, yaitu sebelum penanaman (survey awal) dan sesudah penanaman (survey akhir). Data yang
diperoleh selanjutnya diolah menggunakan analisis diskriptif dan tabulasi, dan untuk memperoleh nilai
pola pangan harapan di gunakan standar AKE (angka kecukupan energi), dan PPH maksimal adalah
100.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Tanaman yang Diusahakan Pada Pekarangan
Jenis tanaman yang diusahakan dalam pemanfaatan pekarangan ini antara lain adalah tanaman
pangan/sayuran dan bahan bumbu yang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Baik
rumah tangga yang ada didaerah perkotaan maupun di pedesaan. Adapun tanaman pangan yang
ditanam terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis Tanaman yang diusahakan di pekarangan rumah
No
Tanaman Yang
Bobot hasil yang
Pertumbuhan Tanaman
diusahakan
diperoleh (ratadisesuaikan dengan lingkungan
rata)(gram)
setempat.
1
Kolbulat
800
Baik
2
Bawangdaun
50
Baik
3
Sayurhijau
55
Baik
4
Salada
65
Baik
5
BawangMerah
32
Baik
6
Seledri
50
Baik
7
Tomat
100
Baik
8
Paprika
70
Kurang baik
9
Cabaibesar
15
Baik
10
TerongUngu
350
Baik
11
TerongBundar
70
Baik
12
Cabaikecil
2,5
Baik/sedang
13
Paria
345
Baik
14
TerongPutih
230
Baik
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Tanaman yang diusahakan di pekarangan rumah sebagian besar tumbuh dengan baik dan
menghasilkan. Hal ini disebabkan karena sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan observasi ke lokasi
untuk menentukan tanaman pangan yang cocok dengan kondisi setempat. Walaupun dalam perjalanan
ada beberapa tanaman yang tidak mau tumbuh dengan baik dan ada yang terserang oleh penyakit,
terutama tanaman-tanaman yang kurang perawatan dan perhatian pemiliknya. Tanaman yang telah
menghasilkan sebagian menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan hasil di daerah asalnya namun
sebagian hasilnya kurang maksimal. Hal ini tentu dipengaruhi oleh lokasi dan teknologi budidaya yang
belum sepenuhnya dikuasai oleh anggota kelompok yang mengusahakan, selain merupakan tanaman
yang baru di lokasi tersebut.
Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Harian
Pengeluaran rumah tangga harian, merupakan bahan-bahan konsumsi sehari-hari yang dibeli
untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggal dalam 1 rumah. Pengeluaran ini diambil berdasarkan
pengeluaran real anggota kelompok sehari-hari baik sebelum maupun sesudah adanya kegiatan MKRPL.
Tabel2. Menunjukkan pada saat awal kegiatan (MKRPL belum jalan) pengeluaran untuk
konsumsi beras adalah Rp.12960 (26,86%), dan pada akhir kegiatan pengeluaran untuk konsumsi beras
masih tetap Rp. 12.960 namun persentasenya jadi naik (30,88%) dari total pengeluaran untuk konsumsi
sehari-hari. Demikian pula halnya dengan pengeluaran untuk konsumsi ikan dan daging dimana awalnya
adalah Rp.11.516,- (23,87%) menurun menjadi Rp. 10.516, namun dari persentase pengeluaran
meningkat menjadi 25,06%.
Apabila dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi sayur-sayuran, maka akan nampak bahwa saat
awal kegiatan pengeluaran untuk bahan ini mencapai RP. 4.440 (9,20%) menurun menjadi Rp. 2.860
(6,98%). Hal ini terjadi karena adanya konsumsi yang diperoleh dari hasil tanaman di pekarangan,
seperti bayam, kol, terong dan lainnya yang dipakai untuk mensubstitusi pengeluaran untuk sayuran.
Dampak lain dari pemanfaatan pekarangan adalah adanya penurunan pengeluaran dari pembelian
bumbu-bumbuan dari Rp. 6.316 (13,09%) menjadi Rp.5.215 (12,43%), hal ini terjadi karena sebagian
besar anggota yang menanam tanaman dengan memanfaatkan pekarangan memiliki tanaman bahan
bumbu-bumbuan seperti cabai kecil, cabai besar, tomat, dan beberapa diantaranya juga menanam
empon-empon bahan bumbu. Dengan adanya tanaman ini yang menghasilkan sudah tentu mampu
mempengaruhi pengeluaran karena bisa panen dari tanaman sendiri. Dengan adanya kegiatan ini dapat
dilakukan penghematan pengeluaran harian dari Rp.48246 menjadi Rp.40.967, sehingga ada selisih
Rp.7.279 per hari. Apabila hal ini dapat secara konsisten dilakukan setiap hari maka penghematan dalam
1 bulan dapat mencapai Rp. 218.370,Tabel.2. Analisis pengeluaran rumah tangga harian anggota kelompok
No
Uraian kebutuhan
Pengeluaran
(%)
Pengeluaran
RT
sebelum adanya
sesudah adanya
MKRPL
MKRPL
(Rp/kapita/hari)
(Rp/kapita/hari)
1
Beras/padi-padian
12.960
26,86
12.960
2
Ikan&daging
11.516
23,87
10.516
3
Sayur-sayuran
4.440
9,20
2.860
4
Minyak dan lemak
3.120
6,47
3.120
5
Minuman
3.726
7,72,
3.726
6
Bumbu-bumbu
6.316
13,09
5.215
7
Konsumsi lainnya
6.168
12,78
5.230
Total Pengeluaran
48.246
100
40.967
Selisihnya
7.279
Sumber : data primer diolah

(%)

30,88
25,06
6,98
7,43
8,88
12,43
12,46
100
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Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Skor PPH yang diperoleh dari pola konsumsi anggota MKRPL Tamblang pada saat awal
kegiatan adalah 65.01, sementara untuk skor PPH nasional secara rata-rata diperoleh 77,3 (Gayatri K
Yana, 2012). Namun apabila dilihat perkembangan PPh dari tahun 2002 – 2011 ternyata skor PPH
wilayah perkotaan mengalami penurunan dari 80,5 tahun 2002 menurun menjadi 78,7 tahun 2011.
Sedangkan untuk wilayah pedesaan skor PPH justru mengalami peningkatan dari 75,2 pada tahun 2002
menjadi 76,2 tahun 2011, (Gayatri K Yana, 2012). Kegiatan MKRPL bertujuan meningkatkan skor PPH
baik d desa maupun di daerah perkotaan.Terutama untuk kasus MKRPL Tamblang – Buleleng untuk skor
AKE dari sayur-sayuran baru mencapai 8,51, sedangkan skor maksimal yang bisa dicapai adalah 30.
Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tingkat konsumsi sayur-sayuran diwilayah MKRPL
Tamblang – buleleng masih sangat rendah dan peluang untuk meningkatkan konsumsi ini masih sangat
besar sehingga mampu meningkatkan PPH secara keseluruhan. Bilamana perlubisa mencapai skor ideal
atau minimal skor PPH nasional secara rata-rata yaitu mencapai 77,3. Sementara itu tingkat konsumsi
beras (padi-padian) justru melebihi skor maksimal yang mencapai 31,20 dimana skor maksimal adalah
25. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras/padi-padian di wilayah ini masih cukup tinggi,
sehingga perlu dikurangi.
Namun secara umum Bali memang merupakan konsumen beras yang tinggi. Apabila hal ini bisa
di diversifikasi dengan mengkonsumsi yang lain sayur dan buah-buahan makanya skor ideal akan cepat
tercapai, apalagi beras tidak dihasilkan di wilayah ini. Ini berarti pengeluaran untuk memperoleh beras
yang dikonsumsi cukup tinggi membutuhkan biaya yang besar pula.Dengan diimbangi mengkonsumsi
sayur-sayuran yang dihasilkan di wilayah sendiri/pekarangan maka secara tidak langsung akan
menurunkan pengeluaran.
Skor PPH awal sebelum kajian dilakukan adalah 65,1 lebih rendah dari pada skor PPH rata-rata
nasional yang mencapai 77,3 (Gayatri K Yana, 2012), namun setelah kajian dilangsungkan di wilayah ini
skor PPH meningkat menjadi 73,00 (Tabel 3).
Tabel 3. Skor PPH yang diperoleh dari survey awal mulai kegiatan MKRPL di Tamblang Buleleng.
Energi
%
Aktual
AKE
Skor
Skor
(Kkal/kap/
(3/200
Aktual
AKE
Skor
Skor
Kelompok
hr)
% Aktual
0)
Bobot (4 x 6)
(5/6)
Maks
PPH
No.
Pangan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1248.08
18.84
429.93

48.23
0.95
16.61

62.40
0.94
21.50

0.5
0.5
2.0

24.11
0.47
33.23

31.20
10.75
42.99

25.00
2.50
24.00

25.00
1
24.00

610.84

23.60

30.54

0.5

11.80

15.27

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan Hewani
Minyak dan
Lemak
Buah/Biji
berminyak
Kacangkacangan

7.224

0.36

0.36

2

0.73

0.00

10.00

4

7
8
9

Gula
Sayur dan buah
Lain-lain

115.88
34.05
149.04

4.48
2.3
5.76

0.5
5.0
0.0

2.24
6.58
0.00

2587.82

100.00

2.90
11.5
0.00
100.8
8

2.50
30.00
0.00
100.0
0

2.50
11.5

Total

5.79
57.5
7.45
129.3
9

1
2
3
4
5

0.00

77.96

73.00

Mengenai tingginya konsumsi padi-padian terutama beras juga dikemukan oleh Handewi ,PS,
dkk (2008), yang menyatakan bahwa sampai saat ini ketergantungan konsumsi pangan masyarakat
terhadap pangan sumber karbohidrat masih sangat tinggi (lebih dari 60%), disisi lain peran umbi-umbian,
pangan hewani, sayuran dan buah serta kacang-kacangan masih sangat rendah.
Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang diakibatkan oleh meningkatnya pola pangan harapan
(PPH) karena meningkatnya konsumsi terutama sayuran, dan jenis kacang-kacangan. Sayuran dan
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kacang-kacangan yang meningkat karena saat ini masyarakat di wilayah tersebut mulai membudi
dayakan tanaman sayuran dan kacang-kacangan di lahan-lahan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan
dengan membudidayakan sayuran dan kacang-kacangan dan juga pemeliharaan lele secara tidak
langsung mampu meningkatkan PPH walaupun belum mencapai rata-rata nasional, namun sudah cukup
signifikan dengan adanya kegiatan MKRPL ini.
KESIMPULAN
Pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh anggota kelompok wanita tani dengan menanami
tanaman pangan dan bumbu-bumbuan mampu meningkatkan keragaman konsumsi harian dan
meningkatkan ketahanan pangan.
Kegiatan ini meningkatkan kemampuan ibu-ibu anggota kelompok dalam budidaya tanaman
untuk kebutuhan sehari-hari, serta mampu mengurangi pengeluaran sehari-hari mencapai Rp. 7.279
/kapita/hari, dan dalam 1 bulan dapat mencapaiRp. 218.370,Skor PPH yang dicapai dalam kegiatan ini meningkat dari 65,01, menjadi 73,00, namun skor ini
masih berada dibawah skor rata-rata nasional yang mencapai 77,3
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ABSTRAK
Pemanfaatan pekarangan untuk komoditas yang bernilai ekonomis telah dilakukan oleh masyarakat Bali dengan
usahatani tanaman Gemitir. Banyaknya permintaan bunga Gemitir menjadi peluang yang dimanfaatkan petani-petani
dengan lahan sempit di lokasi kajian yaitu di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini
dilaksanakanbulan Juni sampai dengan September 2013 melalui survey dengan penentuan sampel secara
purposive. Analisis usahatani dilakukan dengan melihat pendapatan, B/C ratio, titik impas produksi (TIP) dan titik
impas harga (TIH). Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pertanian sempit (pekarangan)
dengan usahatani bunga Gemitir dapat memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp.3.381.900,- dengan nilai B/C
ratio > 1. Hal ini berarti usahatani tersebut cukup layak untuk dilaksanakan pada lahan yang cukup sempit. Demikian
halnya dengan besaran nilai TIP maupun TIH yang diperoleh pada saat penelitian menunjukkan nilai-nilai yang jauh
lebih rendah dari jumlah produksi maupun nilai harga yang berlaku. Hal ini akan mengurangi resiko dalam
pengambilan keputusan berusahatani tanaman bunga Gemitir.

Kata kunci : Pekarangan, Usahatani, Bunga Gemitir
PENDAHULUAN
Sesuai dengan sasaran pembangunan pertanian berbasis teknologi, maka dalam pengembangan
pola tanam sayuran dan horti di lahan pertanian sempit guna peningkatan pendapatan khususnya rumah
tangga petani sebagai model diseminasi teknologi pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga maka
telah dikembangkan model kawasan rumah pangan lestari (M-KRPL). Model ini bertujuan untuk
memberikan gambaran lebih detail tentang budidaya sayuran dan komoditas lain yang bernilai ekonomi
tinggi. Selain penanaman sayuran untuk pemenuhan gizi keluarga, juga tidak kalah penting adalah
tanaman lain yang dipandang berpotensi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga dikembangkan
dilingkungan pekarangan sebagai model pertanian ramah lingkungan. Pemanfaatan lahan pekarangan
untuk tanaman sayuran, obat-obatan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, ternak, ikan dan lainnya,
selain dapat memenuhi kebutuhan keluarga sendiri,juga berpeluang memperbanyak sumber penghasilan
rumah tangga, apabila dirancang dan direncanakan dengan baik. Terkait hal tersebut Badan Litbang
Pertanian melalui 65 Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia siap mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui dukungan inovasi
teknologi dan bimbingan teknis (Kemtan, 2011).
Dalam upaya diseminasi inovasi teknologi pertanian dibutuhkan alternatif teknologi yang spesifik
lokasi, dalam hal ini pemupukan organik baik kompos maupun bio urine menjadi pilihan masyarakat di
Bali. Misalnya dalam penanganan budidaya sayuran maupun tanaman hias yang biasa terdapat
dipekarangan menggunaan bahan-bahan yang bersifat organik terhadap tanaman. Selain sebagai bahan
pupuk organik juga mampu menahan serangan gulma serta menjaga kelembaban tanah. Istilah “Back to
Nature” menjadi perhatian para peneliti akhir-akhir ini (Kariada, et. al., 2011), demikian halnya dengan
pemerintah Propinsi Bali dalam tujuannya mencapai “Bali Clean and Green”.
Dalam upaya pemanfaatan pekarangan maupun lahan pertanian yang relatif sempit, banyak
pilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang dapat diusahakan. Salah satunya adalah bunga gemitir
(Tagetes Erecta). Tagetes sering disebut sebagai kenikir, randa kencana, dan ades (Indonesia), tahi
kotok (Sunda), amarello (Filipina), African Marigold, Astec Marigold, American Marigold, Big Marigold
(Inggris), Gemitir (Bali) merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh pada tanah dengan pH netral di daerah
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yang panas, cukup sinar matahari, dan drainase yang baik. Tanaman tumbuh tegak setinggi 0,6 - 1,3 m,
daun menyirip berwarna hijau gelap dengan tekstur yang bagus, berakar tunjang, dan dapat berkembang
biak dengan biji. Tagetes mempunyai bunga berukuran 7,5 - 10 cm dengan susunan mahkota bunga
rangkap, warna cerah, yaitu putih, kuning, oranye hingga kuning keemasan atau berwarna ganda. Bunga
berbentuk bonggol, tunggal atau terkumpul dalam malai rata yang jarang, dan dikelilingi oleh daun
pelindung (Anon, 2011)
Bunga gumitir merupakan salah satu bunga yang mempunyai prospek yang cukup baik
dikembangkan di daerah Bali khususnya di lokasi kajian di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan,
karena bunga ini hampir setiap hari digunakan khususnya untuk keperluan upacara keagamaan di Bali.
Namun dalam kaitan dengan pemilikan lahan pertanian yang relative sempit, maka usahatani bunga
Gemitir juga dilakukan dengan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan. Pengembangan bunga Gemitir
dengan skala luasan yang sempit akan sangat berbeda dengan pengembangan dalam skala luas. Hal
menjadi menarik untuk dikaji terkait dengan pendapatan yang diterima oleh petani dalam usahatani skala
sempit melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Adapun
waktu pelaksanaan kegiatan adalah bulan Juni sampai dengan September 2013. Metode dasar yang
digunakan dalam pengkajian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang
memusatkan perhatian pada suatu permasalahan masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data,
menyusun dan menganalisisnya. Pengambilan responden secara purposive sampling, yaitu pemilihan
langsung petani yang mengusahakan tanaman bunga Gemitir pada lahan pekarangannya dengan jumlah
keseluruhan sampel adalah 30 petani. Selain dengan kuisioner juga dilakukan observasi lapangan untuk
menambahkan informasi yang menunjang kajian ini.
Analisis data dilakukan dengan melihat pendapatan usahatani bunga Gemitir dengan
menggunakan analisis parsial (partial budget analisyst) dengan melihat nilai Gross B/C dengan formula
dari Kasijadi dan Suwono (2001), yaitu:
Gross B/C = P x Q
Bi
dimana :
P = harga produksi (Rp/kg)
Q = hasil produksi (kg/are)
Bi = biaya produksi ke i (Rp/are)
Untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sistim pola bagi hasil didekati dari analisis titik impas
produksi (TIP) dan titik impas harga (TIH) dengan menggunakan analisis losses and gains melalui B/C
rasio.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat-obatan, tanaman pangan, tanaman
hortikultura, ternak, ikan dan lainnya, selain dapat memenuhi kebutuhan keluarga sendiri,juga berpeluang
memperbanyak sumber penghasilan rumah tangga, apabila dirancang dan direncanakan dengan baik.
Untuk itu perlu adanya upaya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan dukungan inovasi
teknologi dan bimbingan teknis melalui kegiatan MKRPL.Demikian potensialnya pekarangan sebagai
salah satu alternatif penyedia pangan, Presiden RI pada bulan Oktober 2010 menyatakan di depan
peserta Konferensi Dewan Ketahanan Pangan, bahwa ketahanan dan kemandirian pangan nasional
harus dimulai dari rumah tangga. Pidato Presiden tersebut didasarkan kepada kenyataan historis bahwa
masyarakat perdesaan di Indonesia sejak jaman dahulu telah memanfaatkan lahan pekarangan untuk
tanaman kebutuhan keluarga, walaupun saat ini telah terjadi pergeseran seiring dengan bergesernya
kebutuhan ekonomi dan ruang (Kemtan, 2011)
Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat
menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga petani (Salikin, 2005). Demikian halnya dengan pendapat
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dari Arifin (2010) bahwa tanaman dan ternak di pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga.
Selanjutnya hasil kajian yang dilakukan Rahayu (2010) menyatakan bahwa dengan memanfaatkan
pekarangan pendapatan yang diperoleh di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten
Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000 - Rp. 2.246.428,- Hasil-hasil penelitian tersebut
membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung
program ketahanan pangan maupun peningkatan pendapatan rumah tangga keluarga di wilayah
perkotaan maupun perdesaan.
Salah satu komoditas yang akhir-akhir ini menarik perhatian petani di Bali adalah bunga
Gemitir.Selain sebagai bunga potong, tanaman Gemitir juga banyak dimanfaatkan sebagai zat pewarna,
pakan ternak dan sebagai tanaman obat keluarga (TOGA). TOGA adalah tanaman hasil budidaya
dipekarangan rumah yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan
obat-obatan.Gemitir di Indonesia sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran napas, anti radang,
mengencerkan dahak, mengatasi batuk dan obat untuk luka. Masyarakat filipina menggunakan bunga
Tagetes dalam pengobatan anemia, menstruasi yang tidak lancar, rematik dan sakit pada tulang. Banyak
Negara yang masyarakatnya menggunakan bunga Tagetes untuk penyakit mata dan sedatife. Dibidang
pertanian, bunga Tagetes efektif dalam pencegahan nematode penganggu tanaman (Meloidogyne sp.,
Pratylenchus sp., dan lain-lain) sehingga digunakan sebagai tanaman tumpang sari, penangkal
serangga, herbisida dan anti jamur. Minyak atsiri dari bunga Tagetes efektif menghambat pertumbuhan
bakteri, antijamur pada Saprolegnia, ferax serta sebagai larvasida pada Culex quinquefasciatus,
Anopheles stephensi dan Aedes aegypti(Anon, 2011).
Di Bali, Gemitir selain dapat dimanfaatkan untuk menghias taman juga merupakan peluang
dalam pemenuhan kebutuhan spiritual terutama bagi masyarakat Hindu di Bali terutamapada saat
menjelang hari raya keagamaan, perayaan hari nasional ataupun karnaval. Selain itu Bali sebagai lokasi
obyek pariwisata budaya dunia juga sangat membutuhkan berbagai tanaman hias khususnya bunga
gumitir sebagai hiasan meja, kalung bunga (selamat dating) bagi wisatawan tertentu, dan kebutuhan
dekorasi lainnya. Tanaman ini selain dibudidayakan secara khusus, sering juga ditanam sebagai
penghias pekarangan rumah yang berguna untuk penambah pendapatan keluarga tani. Dilihat dari
banyaknya kebutuhan akan bunga bagi masyarakat Bali, tentu usahatani bunga dalam pemanfaatan
pekarangan menjadi suatu peluang yang menjanjikan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat
petani di Bali.
Berdasarkan kebiasaan hidupnya, bunga Gemitir (Tagetes Erecta) adalah tanaman berumur
pendek yang dikenal dengan tanaman semusim sama halnya dengan jenis tanaman bayam-bayaman
(Amaranthus Sp), portulaka (partulaca grandiflora) yang disebut dengan istilah annuals (Hasim, 2009).
Budidaya Bunga Gemitir yang biasa dilakukan oleh petani dilokasi kajian dilakukan dengan
menggunakan bibit jenis hibrida (hasil breeding) yang konon katanya didatangkan dari luar (Thailand)
dengan alasan bunga import ini mempunyai sifat yang unggul jika dibandingkan dengan bunga lokal yang
ada di Bali, Pada umur tanaman 50-60 hari tanaman Gemitir sudah berbunga dengan warna kekuningan.
Mahkota bunga yang mengembang dengan diameter mencapai sekitar 10 cm. Sedangkan bunga lokal
mahkotanya kurang mengembang sehingga bunga terlihat kecil-kecil. Melihat keunggulan tersebut maka
petani lebih tertarik untuk mengembangkan bunga gemitir ini. Kondisi iklim yang sejuk sangat sesuai
untuk bunga ini seperti pada daerah ketinggian sedang yaitu di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti
Kabupaten Tabanan. Cara budidaya bunga ini sangat sederhana seperti halnya budidaya tanaman horti
lainnya. Pertama dalam pengolahan lahan, tanah digemburkan dengan menggunakan cangkul atau bajak
sedalam 20 - 30 cm, kemudian diratakan dan dibuat guludan setinggi 20 - 40 cm, sebagai saluran
drainase dibuat parit dengan ukuran 40-50 cm disisi bedengan dan disekeliling bedengan. Tanah
diratakan dengan menggunakan garu. Agar memudahkan dalam pemeliharaan tanaman dan gangguan
gulma, maka diberi perlakuan dengan mulsa plastik. Penggunakan mulsa plastik dengan tujuan seperti
kelembaban, menjaga kesetabilan suhu, mengurangi penguapan pupuk, menjaga struktur tanah terhadap
pukulan air hujan sehingga tanah tetap gembur. Pada saat pengolahan tanah dibarengi dengan
pemupukan dasar yaitu pupuk organik (2 ton/Ha) dan NPK 150/Ha. Bibit yang digunakan adalah bibit
tanaman siap tanam (bukan biji) yang saat ini sudah cukup mudah diperoleh. Jarak tanam yang
dilakukan adalah 40 cm x 60 cm dan jarak antar barisan sebesar 40 cm. Pemupukan pertama dengan
NPK dilakukan saat tanaman berumur 10-12 hari setelah tanam dan dilanjutkan pemupukan kedua saat
tanaman berumur 35 hari. Penyiraman dilakukan secukupnya pada saat tanah terlihat mengering.
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Pengamatan hama menjadi hal yang penting dilakukan karena banyak hama yang dapat
mengganggu tanaman gemitir. Hama yang sering menyerang adalah jenis insect seperti Jangkrik dan
belalang, terutama pada saat awal penanaman. Hama ini akan memotong batang tanama sehingga
tanaman akan mati. Ada juga serangan ulat yang memakan daun tanamam gemitir. Pada usahatani
tanaman di lokasi kajian, pengendalian HPT dilakukan dengan penyemprotan menggunakan pestisida
seperti Matador, Cymbush dengan interval 1 kali dalam seminggu. Sedangkan pada musim hujan
umumnya terjadi serangan cendawan yang menyebabkan daun tanaman berwarna hitam. Apabila
melihat gejala - gejala tanaman sepeti tersebut maka sebaiknya langsung dilakukan eradikasi pada
tanaman yang terserang dengan cara mencabut dan dibenam dalam tanah. Panen dilakukan setelah
tanaman berumur 60 hari dan sudah kelihatan bunga pada bermekaran.
Pada lokasi kajian, bunga gemitir mulai berbunga pada saat tanaman berumur 50 hari dan
selanjutnya setelah berumur 60 hari mulai dilakukan panen pertama. Periode panen rata-rata secara
umum dapat mencapai 4-5 kali panen dalam satu tanaman gemitir dengan rata-rata hasil produksi bunga
per pohon mencapai 1,1 kg/pohon. Kisaran harga yang diterima petani antara Rp. 8.000,- sampai dengan
Rp. 14.000,-. Dengan kondisi harga pasar seperti ini, masyarakat petani masih terlihat antusias
berusahatani bunga gemitir, karena masih dapat memberikan keuntungan tinggi. Usahatani dapat
dikatakan berhasil minimal harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya semua
sarana yang diperlukan. Untuk lebih mendapat gambaran terkait analisi usahatani tanaman gemitir skala
rumah tangga di lokasi kajian, terlihat pada Tabel berikut.
Tabel.1 Analisis Rata-rata Usahatani Tanaman Bunga Gemitir pada Lahan Pekarangan di Desa Beringkit,
Kecamatan Tabanan, TA. 2013
No
1

Uraian

Per Luas Usahatani (1,15 Are)
Nilai (Rp)

%

Saprodi
a.

Bibit

702,000

25.11

b.

Pupuk (kandang)

187,200

6.70

c. Pupuk Kimia (NPK)
c. Pestisida

117,000
315,000

4.18
11.27

2

Tenaga kerja

819,000

29.29

3
4

Pengairan
Pajak dan sewa lahan
Total Biaya
Produksi

187,500
468,000
2,795,700
6,177,600

6.71
16.74
100

Pendapatan

3,381,900

B/CRatio

1.21

TIP

254.15

TIH
Sumber : Data Primer diolah

4,978.10

Masyarakat menanam tanaman hias (bunga Gemitir) dilihat dari tujuannya dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu pertama adalah masyarakat yang tidak bertujuan bisnis dan kedua adalah masyarakat
yang beorientasi bisnis yang menekankan pada keuntungan (profit oriented). Untuk yang tidak betujuan
bisnis (hobby, keindahan) tidak memerlukan analisis biaya dan pendapatan, berbeda dengan yang
bertujuan bisnis sangat membutuhkan analisa biaya produksi dan pendapatan dalam kegiatannya
(Rukmana, R. 1997). Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah Tabel analisis usahatani seperti di
atas.
Seperti ditunjukkan pada Tabel terdapat dua komponen pembiayaan yang tertinggi yaitu
pembiayaan untuk tenaga kerja selanjutnya adalah untuk pembelian bibit bunga Gemitir. Rata-rata
kebutuhan bibit untuk luasan 1,15 are dibutuhkan sebanyak 468 pohon bibit bunga Gemitir denga harga
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satuan Rp. 1.500,-/pohon. Selain pembiayaan tersebut, komponen sewa lahan mulai dirasakan berat
karena daerah kajian merupakan salah satu tujuan wisatawan, dengan besaran sewa yang
diperhitungkan adalah Rp. 400.000,-/are. Dari hasil Analisis, dengan pembiayaan sebesar Rp.
2.795.700,- petani pada lokasi kajian memperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp. 3.381.900,- per
satuan luas. Nilai B/C 1,21 memberi arti bahwa setiap tambahan biaya usahatani sebesar Rp. 1,- akan
memberikan keuntungan pada penangkar sebesar Rp. 0,21,- Nilai Titik Impas Produksi adalah sebanyak
254,15 kg, hal ini masih jauh dibawah produksi saat ini dengan besaran rata-rata yaitu 561,60 kg/satuan
luas. Demikian halnya dengan Titik impas harga yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 4.978,10/kg yang
masih lebih rendah dari rata-rata harga yang diperoleh petani dilokasi kajian yaitu sebesar Rp. 11.000,/kg. Melihat hasil analisis tersebut sudah sepantasnya usahatani tanaman bunga Gemitir semakin
diminati masyarakat setempat, dengan luasan lahan yang tidak terlalu banyak dapat menghasilkan
tambahan pendapatan bagi rumah tangga masyarakat tani.
KESIMPULAN
Rata-rata pendapatan petani dari usahatani tanaman bunga Gemitir dengan pemanfaatan lahan
pekarangan adalah sebesar Rp. 3.381.900,- dengan nilai B/C ratio > 1, sehingga usahatani tersebut
cukup layak untuk diusahakan. Kondisi titik impas produksi (TIP) untuk usahatani tanaman bunga Gemitir
pada saat bunga mulai berproduksi sebanyak 254,15 kg/luas garapan yaitu seluas 1,15 Are, sedangkan
titik impas harga (TIH) adalah sebesar Rp. 4.978,10,-/kg. Hal ini sangat mudah dicapai oleh petani
dilokasi kajian karena nilai kisaran harga di tingkat petani saat ini antara Rp. 8000,- sampai dengan
20.000,-/kg.
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ABSTRAK
Masyarakat di Indonesia belakangan semakin rentan terhadap gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pasar global.
Hal ini juga diakibatkan oleh ketergantungan kita terhadap segala macam jenis makanan yang dijual dipasaran dan
pola masyarakat yang konsumtif. Kemandirian dan kedaulatan pangan dapat dicapai dengan memanfaatkan
sumberdaya hayati, mengembalikan keragaman pangan lokal dan membangun industri berbasis pertanian di
perdesaan. Hal ini perlu kerja keras dan inovasi yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan produksi pangan lokal,
mengingat berbagai tantangan seperti cuaca ekstrem, konversi lahan dan krisis pangan lokal. Kajian dilakukan di
Dusun Cengkilung Kodya Denpasar melibatkan 20 orang wanita, menggunakan pupuk organik bibit sayuran dan
buah-buahan. Tanaman dibudidayakan di pekarangan rumah dan tegalan dalam bentuk, ditanam langsung di tanah,
dalam polybag, dalam talang air, pot bunga, bamboo, kaleng dan lainnya. Tanaman yang berhasil dibudidayakan
cabai besar dan kecil, terong panjang ungu dan putih, terong bulat hijau dan ungu, tomat, sayur hijau, kubis,
kankung, bayam dan lainnya. Dari kegiatan KRPL ini anggota kelompok mampu melakukan penghematan mencapai
Rp.194.603 per bulan dan meningkatkan PPH dari 64,84 menjadi 86,20.

Kata kunci : Inovasi, Pangan, Organik, pekarangan, PPH
PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan jaman dan peningkatan laju jumlah penduduk perlahan-lahan
terjadi pergeseran pola hidup masyarakat ke arah masyarakat konsumtif. Masyarakat pada jaman ini
ingin praktis dan serba instan. Perubahan pola hidup ini menyebabkan masyarakat yang dulunya
memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan keluarga mulai ditinggalkan.
Potensi sumber daya hayati yang spesifik lokasi yang sangat kaya dengan berbagai jenis tanaman
pangan keberadaanya mulai punah. Kalau hal ini dibiarkan secara terus menerus pada suatu saat
masyarakat akan terjadi krisis pangan.
Ketahanan pangan dapat dicapai apabila produksi suatu daerah dipacu agar mencapai
swasembada terhadap komoditas pangan dan daging. Swastika. (2011) melaporkan kemandirian dan
kedaulatan pangan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya hayati, mengembalikan
keragaman pangan lokal dan membangun industri berbasis pertanian di perdesaan. Hal ini perlu kerja
keras dan inovasi yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan produksi pangan lokal, mengingat berbagai
tantangan seperti cuaca ekstrem, konversi lahan dan krisis pangan lokal.
Prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu adalah terpenuhinya ketersediaan
pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk
pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian
pangan rumah tangga (Balai Besar Pengkajian, 2011).Untuk mewujudkan ketahanan pangan dimulai dari
setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan,
dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan
kemandirian pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Prinsif dari Model KRPL
yaitu dibangun dari kumpulan rumah tangga yang mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui
pemanfaatan pekarangan, dapat melakukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dan
pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta tercapainyan kesejahteraan keluarga (Subagyono,
2011). Komitmen pemerintah untuk melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan
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perlu diaktualisasikan dalam menggerakkan lagi budaya menanam di lahan pekarangan, baik di
perkotaan maupun di pedesaan. MKRPL ini diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan warga
saat harga di pasaran melonjak. Untuk itu, ragam tanaman pun diprioritaskan pada jenis yang sehari-hari
dibutuhkan. Ini termasuk buah-buahan yang banyak dikonsumsi masyarakat.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan MKRPL dilaksanakan pada tahun 2012 sampai tahun 2012 di Dusun Cengkilung, Desa
Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Pemilihan lokasi MKRPL dilakukan
secara purposive, dengan pertimbangan (1) Mewakili daerah perkotaan (2) Masyarakatnya aktivitasnya
padat (3) Lahan pekarangannya sempit.
Pemilihan Kelompok
Pemilihan kelompok dilakukan secara sengaja untuk mewakili masing-masing aktivitas dan
berdasarkan kesanggupan dari masing-masing rumah tangga untuk melaksanakan kegiatan MKRPL
sehingga diperoleh 20 KK.
Bahan dan Metode Analisis
Bahan yang digunakan berupa polybag, pupuk organik, bibit tanaman sayuran, tanaman buah dan
ternak. Analisis data dilakukan dengan menghitung skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan efisiensi
pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan antara sebelum dan sesudah penerapan inovasi
MKRPL.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Kooperator
Rata-rata umur petani koperator adalah 35,90 tahun dengan umur minimum 20 tahun dan
maksimum 60 tahun, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5,90 orang/KK dan rata-rata pendidikan
setara dengan kelas 2 SMA (11,70 th) yang disajikan di Tabel 1. Melihat data tersebut terlihat bahwa dari
segi pendidikan tergolong menengah. Pendidikan yang menengah akan mempengaruhi penerimaan
petani terhadap suatu inovasi sehingga diperlukan metode atau media komunikasi yang sesuai. Pada
sisi umur responden secara umum masuk pada kategori usia kerja yang masih produktif.
Tingkat pendidikan dan umur dari petani kooperator sangat berpengaruh dari penerimaan
inovasi dan kreativitas kelompok. Terbukti dari kegiatan MKRPL yang dilaksanakan selama ini kelompok
sangat kreatif untuk mengembangankan diri dan selalu ingin mencoba inovasi yang diberikan. Untuk
mengembangkan kreativitasnya kelompok mencoba dirumah masing-masing seperti memanfaatkan
barang bekas untuk tempat menanam tanaman sayur dan buah, membuat perbenihan sendiri dan
menanam beraneka jenis tanaman secara swadaya.
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Tabel 1. Rata-rata Umur, Jumlah Anggota Keluarga dan Lama Pendidikan Formal Petani Kooperator di Dusun
Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
N0

Uraian

Rata-rata Data Kelompok Kooperator
Minimal
20

Maksimal
60

Rata-rata
35,9

Jumlah Anggota Keluarga (jiwa)

4

7

5,9

Pendidikan Formal (tahun)

0

15

11,7

1

Umur (tahun)

2
3

Model Budidaya dan Teknologi Yang Di Introduksikan
Budidaya tanaman disesuaikan dengan kondisi lahan pekarangan warga (Gambar 1). Untuk
lahan sempit penanaman tanaman dilakukan pada polibag mempergunakan rak vertikultur.Vertikultur
merupakan alternatif untuk lahan pekarangan sempit bahkan di rumah yang tidak mempunyai
pekarangan sedikitpun. Jatnika (2010) menyatakan vertikultur adalah cara pertanian baik indoor maupun
outdoor, karena kepemilikan lahan terbatas yang dirancang sedemikian rupa sehingga berposisi vertikal
atau bertingkat. Siswandi (2006) melaporkan bahwa dengan bercocok tanam secara vertikultur tidak
membutuhkan banyak lahan dan sangat mudah dilakukan. Tanaman yang dibudidayakan tanaman yang
memiliki nilai ekonomis tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim yang berakar pendek.
2
Pekarangan sedang (120 – 400 M ) model budidaya tanaman lebih banyak ditanam langsung dan
sebagian kecil ditanam dalam pot dengan rak vertikultur.

Gambar 1. Luas Lahan Pekarangan Kelompok MKRPL Kota Denpasar

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) merupakan upaya untuk
menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang aman kepada
anak didik dan masyarakat agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman
konsumsi pangan meningkat (Kementan, 2010). Penganekaragaman konsumsi pangan dapat dilakukan
dengan mengajak petani menanam berbagai jenis tanaman sumber karbohidrat/umbi-umbian, jagung
dan tanaman kacang-kacangan.
Hasil yang diperoleh tersosialisasikan, termotivasi dan teradopsinya teknologi produksi untuk
pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka pengembangan sayuran organik. Manfaat yang diperoleh
adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman akan manfaat pekarangan bagi penyediaan sayuran
organik bagi perbaikan gizi keluarga. Selain itu pengelolaan pekarangan juga dilakukan dengan
mengelola limbah rumah tangga. Sampah organik dengan sentuhan teknologi (fermentasi) dimanfaatkan
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untuk pupuk organik untuk selanjutnya dimanfaatkan pada tanaman di pekarangan. Dengan adanya
adopsi teknologi pembuatan pupuk organik diharapkan ketersediaan pupuk organik di masing-masing KK
dapat terpenuhi.
Mewujudkan MKRPL tidak lepas dari keberadaan Kebun Bibit Desa (KBD) yang fungsinya untuk
menyediakan beraneka benih keperluan rumah tangga. Adopsi KBD oleh petani kooperator dilakukan
dengan membuat persemaian mini di masing-masing KK. Proses ini terjadi karena petani merasakan
manfaat dari MKRPL sehingga untuk keberlanjutan dari kegiatannya petani berusaha sendiri membuat
benih yang diinginkan. KBD dikelola oleh kelompok untuk menyediakan benih untuk kelompok dan
masyarakat lainnya yang memerlukan benih.
Pemberdayaan Kelembagaan
Pemberdayaan kelembagaan
pada tahap-tahap awal ditekankan pada peningkatan
kelembagaan secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas ditekankan pada jumlah kelompok/petani
anggota kelompok binaan sebagai pengguna teknologi. Sedangkan secara kualitas, ditekankan pada
peningkatan dinamika kelompok dan integrasi kelompok-kelompok primer ke dalam PKK.
Secara kuantitas target dan realisasi pembinaan kelompok dari awal kegiatan pada tahun 2012
sampai dengan tahun 2013 terus meningkat. Pada awal kegiatan jumlah KK yang tergabung dalam
kelompok Pangan Sari sebanyak 20 KK, bertambah menjadi 44 KK pada akhir tahun 2012. Pada tahun
2013 yang tergabung dalam kelompok MKRPL adalah sebanyak 86 KK tersebar di seluruh Dusun
Cengkilung.
Dinamika kelompok pada kelompok MKRPL yang telah mendapatkan pembinaan dari aspek
kelembagaan telah mengalami perkembangan yang posistif, walaupun tingkat perkembangan masih
belum optimal. Secara garis besar perkembangan dinamika kelompok antara lain dapat dilihat pada
struktur organisasi yang lebih fungsional, aturan (awig-awig) sudah tertulis, rencana kerja juga sudah
tertulis dan lebih sistematis, mulai terjalin kerjasama, baik secara internal maupun eksternal, mulai
berkembangnya pencatatan usahatani dan peningkatan dalam permodalan serta peningkatan
produktivitas, dan lain-lain.
Modal usaha yang diperoleh sebagian besar dari usaha pengelolaan KBD yaitu dengan menjual
bibit tanaman, hasil panen dan menyewakan tanaman dalam polybag. Disamping itu ada sumbangan dari
beberapa instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan kunjungan dan study banding ke lokasi
MKRPL.
Alur Penyebarluasan Inovasi
Alur adopsi teknologi terpilih melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan integrasi
tanaman sayuran - ternak diterapkan mulai skala kecil (kelompok) dan selanjutnya dikembangkan dalam
skala yang lebih luas. Mekanisme tetesan minyak (oil flex system) digunakan dalam pengembangan
inovasi teknologi ke skala yang lebih luas.
Media komunikasi yang digunakan dalam pengembangan suatu inovasi yaitu Sekolah Lapang
(SL), demplot, studi banding, temu lapang dan Infotek (Informasi Teknologi).Model ini dipadukan guna
memberikan pemahaman dan memperlihatkan keunggulan kompetitif suatu inovasi teknologi yang
diperkenalkan.
Sekolah lapang dan demplot dilakukan dengan memberikan pemahaman dimana
petani/pengguna inovasi terlibat langsung dalam proses sehingga mampu memberikan gambaran bagi
petani terhadap inovasi teknologi yang diintroduksikan. SDM yang rata-rata rendah membutuhkan contoh
langsung sehingga pembelajaran melalui SL dan demplot dirasakan efektif. Demikian juga dengan studi
banding yang diharapkan menambah wawasan petani akan perkembangan suatu inovasi teknologi di
daerah lain.
Media temu lapang, infotek dan lokakarya dilakukan untuk menyebarluarkan inovasi teknologi
yang telah diterapkan di lokasi MKRPL ke daerah lain, selain juga untuk memperoleh umpan balik dalam
pengembangan model tersebut ke wilayah lainnya. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya
dukungan stakeholders dalam pengembangan model dalam skala yang lebih luas.
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Kegiatan school garden dilakukan di sekolah Dasar , diawali dengan mengajar anak-anak sekolah
untuk mengenal tanaman sayur, belajar membuat persemaian, menanam, memelihara
dan
membiasakan untuk makan sayur dan buah. Kegiatan praktek dilakukan dengan mengajak siswa ke
KBD. Siswa diajarkan cara mencampur media tanam, membuat bibit (menyemai), memindahkan
tanaman ke polibag serta perawatan tanaman.
Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH)
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan kebutuhan pangan keluarga yang berdasarkan pada
kontribusi energi untuk memenuhi kebutuhan gizi secara kualitas, kuantitas, dan keragaman pangan
dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Indikator keberhasilan dari
MKRPL dapat diukur berdasarkan perhitungan skor PPH. Awal kegiatan skor PPH sebesar 64,84
kemudian pada tengah semester 67,56 dan 86,28 pada akhir kegiatan (Gambar 2). Hal ini terjadi karena
kebutuhan gizi keluarga terutama sayuran dan daging dapat terpenuhi dari hasil MKRPL. Pemenuhan
gizi keluarga dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi sayuran, buah dan daging/ikan/telur dari
produksi sendiri. Dalam kegiatan MKRPL ini sumber protein hewani adalah dari daging ayam kampung,
ikan lele dan telur ayam yang dipelihara oleh petani.
Pada tahun 2013 skor PPH yang diperoleh 91,24, hal ini disebabkan karena pada saat survey
masyarakat sedang melaksanakan upacara agama yang kebutuhan buah, sayur dan daging lebih banyak
pada hari-hari biasa. Kelemahan dari pada perhitungan skor PPH yang dilaksanakan adalah
perhitungannya berdasarkan konsumsi sehari sebelumnya, bukan berdasarkan rata-rata konsumsi
selama satu bulan. Secara umum skor PPH di lokasi MKRPL kota Denpasar sudah baik, ini dapat dilihat
dari peningkatan skor PPH dari belum ada kegiatan sampai kegiatan ini berjalan.

Gambar 2. Perkembangan Pola Pangan Harapan MKRPL Kota Denpasar

Penghematan Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok
Pengeluaran harian untuk konsumsi pada awal kegiatan MKRPL rata-rata/hari adalah Rp.85.865
setelah kegiatan berjalan tengah semester sudah terjadi penurunan lagi Rp.3.517,- dan pada akhir
kegiatan Rp.6.487,-. Ini berarti dengan adanya kegiatan MKRPL petani dapat menghemat pengeluaran
untuk konsumsi sebanyak Rp. 194.603,- per bulan (Gambar 3). Pada tahun 2013 setelah berjalan selama
setengah tahun petani mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sebesar RP. 195.000,.Penghematan ini berasal dari pengeluaran sayuran, daging, konsumsi lain, makanan dan minuman.
Keuntungan menerapkan MKRPL adalah menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam memenuhi
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kebutuhan rumah tangga terutamanya kebutuhan konsumsi. Penghematan pengeluaran rumah tangga di
MKRPL Kota Denpasar masih rendah dibandingkan dengan MKRPL di Sumatera Barat. Penerapan
MKRPL di daerah tersebut mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga antara Rp 195.000 – Rp
700.000 per bulan (Anonim, 2012).
Kegiatan MKRPL yang diterapkan di Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penanaman sayuran di pekarangan merupakan satu strategi untuk mengatasi kekurangan gizi dan bahan
makanan bergizi, karena sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Sejumlah penelitian
menyimpulkan bahwa adanya pekarangan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan sayuran maka gizi
rumah tangga akan lebih baik. Ke depan, persoalan harga bahan pangan yang cenderung fluktuatif
karena bergantung pada kondisi pasar dapat teratasi. Presiden menghimbau masyarakat Indonesia
membangun Rumah Pangan Lestari, baik di tingkat keluarga, ditingkat desa, ditingkat kecamatan, dan
kota, sehingga kebutuhan pangan sehari-hari dapat tercukupi. Dengan memiliki rumah pangan, maka
warga tidak perlu panik apabila harga di pasaran tidak stabil (Anonim, 2011).

Gambar 3. Penghematan Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok MKRPL Kota Denpasar Tahun 2012 2013-07-11

Dukungan Dari Pemerintah Daerah
Kegiatan MKRPL di Kota Denpasar mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan Kota Denpasar (Tabel 2). Peran aktif dari PPL untuk
memotivasi kelompok dan dukungan dari aparat desa dan petani sehingga kegiatan ini berjalan dengan
lancar. Sinergitas ini perlu terus dipupuk untuk pengembangan model kawasan rumah pangan lestari di
wilayah kota Denpasar.
Tabel 2. Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan MKRPL Kota Denpasar.
No
Asal Instansi
Jenis Sumbangan
1
Dinas
Peternakan
Kota Masing-masing anggota kelompok diberikan 5 ekor ayam (4
Denpasar
ekor induk dan 1 ekor pejantan), kandang jaring dan kolam
dari bis beserta benih ikan lele masing-masing 100 ekor.
2
Dinas Pertanian Tanaman Benih sayur hijau, bayam, pokcay, kemangi dan kangkung
Pangan Kota Denpasar
3
Dinas
Peternakan
Kota Kelompok diberikan 100 ekor itik siap bertelur
Denpasar
4
Dinas Pertanian Tanaman Beraneka jenis tanaman hias
Pangan
5
Dinas Pertanian Tanaman 4 ton pupuk organik
Pangan
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Tahun
2011
2012
2012
2012
2013

Adopsi MKRPL Terhadap Program Pemerintah Daerah
Kunjungan Gubernur Bali ke lokasi MKRPL di Kota Denpasar, melahirkan program pemerindah
daerah yang diberi nama dengan Puspa Sari (Tabel 3).
Keberhasilan MKRPL Kota Denpasar
menyebabkan banyak Pemerintah daerah, kelompok tani dan swasta berkunjung untuk melihat secara
langsung dan bertukar pikiran dengan kelompok MKRPL.
Tabel 3. Adopsi Pemerintah Daerah Dari MKRPL Kota Denpasar
No
Asal Instansi
1
Kunjungan Wali Kota Denpasar
2
Kunjungan Gubernur Bali
3
Studi banding BPMPD Propinsi Bali
4
Kelompok Tani dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Gianyar

Implementasi Kegiatan
KRPL
Puspa Sari (KRPL PEMDA)
KRPL
KRPL

KESIMPULAN
Dengan kegiatan MKRPL masyarakat (Cengkilung) mampu meningkatkan kemandirian dalam
berswasembada pangan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini juga
anggota kelompok pelaksana kegiatan mampu menurunkan pengeluaran sampai dengan Rp. 194.603
(seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
Pemerintah daerah juga turut berkontribusi dengan memberikan pupuk organic, bibit sayuran
serta bantuan berupa ternak yang menjadikan kemandirian kelompok semakin kokoh. Tujuan akhir dari
kegiatan yaitu meningkatnya PPH anggota menjadi kenyataan hal ini dapat dilihat dari meningkatkanya
PPH anggota berturut-turut 64,84 kemudian pada tengah semester 67,56 dan akhir kegiatan 86,2
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ABSTRAK

Komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, florikultura dan
tanaman obat) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah
maupun besar. Kawasan hortikultura dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki
potensi sumberdaya alam (SDA) yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan
atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas memadai. Pemanfaatan
lahan secara terus menerus dengan sarana input “kimia” tinggi tanpa upaya konservasi diketahui sebagai penyebab
menurunnya produktivitas lahan, tingginya serangan hama dan penyakit tanaman. Demikian halnya produktivitas,
menurun dari 2,5 kg menjadi 0,8 kg/rumpun/tahun. Pendampingan teknologi perbenihan stroberi dari benih stroberi
produksi Balitjestro dengan kultur jaringan meristem in vitro (meriklon) sebagai salah satu alternatif mempertahankan
bahkan meningkatkan produktivitasnya. Stoberi hasil pembiakan ini dilanjutkan dengan aklimasi, yakni kegiatan
yang dilakukan untuk penyesuaian tanaman yang berasal dari kultur meristem stroberi in vitro pada kondisi
lingkungan luar. Aklimatisasi bertujuan untuk adaptasi tanaman pada kondisi lingkungan luar.Pembiakan yang
dilakukan ditingkat petani (9 KK) yakni tanaman hasil aklimatisasi untuk perbanyakan stolon. Fokus kegiatan
perbenihan yang terkait dengan perbanyakan stolon adalah generasi 0 sampai 3 (V0 sampai V3). Kegiatan
perbanyakan stolon V0-V3 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbanyak tanaman stroberi yang berasal dari
kultur meristem in vitro hasil aklimatisasi (V0) sampai pada generasi ke-3 (V3). Perbanyakan stolon V0-V3 ditujukan
untuk mendapatkan populasi tanaman yang siap berproduksi di lapang mengikuti SOP (Standar Operasional
prosedur) yang telah ditetapkan. Stroberi generasi ke 2 (V2) memberikan hasil terbaik dengan penanaman di lapang
yang dapat dikembangkan pada skala lebih besar. Sehingga respon petani stroberi di kawasan hortikultura Bedugul
sangat tinggi terhadap perbenihan stroberi hasil pemurnian in vitro khususnya V2 (generasi ke 2).

Kata kunci : Perbenihan, generasi, strowberi

PENDAHULUAN
Komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah,
sayur, florikultura dan tanaman obat) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik
berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi,
keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam
negeri dan internasional yang terus meningkat (Ditjen Hortikultura, 2013). Konsentrasi pada kawasan
potensial dengan permasalahannya secara spesifik seakan mengintainya dan membutuhkan uluran
tangan kreatif.
Kawasan hortikultura merupakan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah,
sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian
rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan
hortikultura dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi
sumberdaya alam (SDA) yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan
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dan/atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas
memadai. Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik
komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias (Peraturan
Kementerian Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/8/2012).
Kawasan Bedugul sebagai kawasan hortikultura di Bali telah dikenal sejak lama khususnya
tanaman buah sub tropika (stroberi). Pengelolaan lahan dan komoditas dinyatakan sudah
berkembang/modern bila dilihat dari lama pengusahaan serta jenis investasi berskala kecil sampai besar
sehingga pengelolaan lahan dan tanaman dengan input luar tinggi. Kondisi seperti penggunaan bahanbahan kimia cukup tinggi dalam waktu lama menimbulkan rangkaian permasalahan yang bertentangan
dengan pertanian berwawasan lingkungan. Zulkarnain (2010) menyatakan, metode alternatif dalam
melakukan praktek pertanian berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (environmentally sound and
sustainable agriculture), adalah sistem yang didasarkan atas interaksi selaras dan serasi antara tanah,
tanaman, ternak, manusia dan lingkungan. Pertanian berwawasan lingkungan (pertanian ekologis), yaitu
sistem yang ini menitikberatkan pada upaya peningkatan daur ulang secara alami dengan tujuan
memaksimalkan input berupa bahan-bahan organik (Coen Reijntjes et al. 2006). Pengembangan
budidaya stroberi organik diawali dari perbenihan yang menjadi upaya pokok dalam menumbuhkan
petani untuk mau membudidayakan stroberi berwawasan lingkungan.
Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi, permasalahan prioritas pada komoditas stroberi
varietas Rosalinda yang selama ini dibudidayakan telah menurun tajam sehingga dimungkinkan untuk
melakukan pergantian varietas dengan pengenalan varietas Rosalinda yang dimurnikan dari Balitjestro.
Upaya pemurnian benih Rosalinda bak gayung bersambut bagi petani stroberi seakan memberikan
kembali harapan mereka minimal bertahan pada posisinya sebagai petani stroberi.

SEJARAH SINGKAT PERSTROWBERIAN BEDUGUL BALI
Sebelum tahun 90-an, lahan di wilayah Bedugul dikelola untuk tanaman sayuran dari berbagai
jenis sehingga dikenal sebagai sentra sayuran provinsi Bali. Berbagai sarana input luar dan dalam negeri
mendukung perkembangannya yang semakin pesat. Kondisi ini menyebabkan petani memanfaatkan
lahan secara terus menerus tanpa istirahat. Penamaman tanaman selain sayuran serta mulai
berkembangnya stroberi oleh PT. Bali Berryfarm (PT. Mustika Nusantara Abadi/MNA) merupakan
investasi asing (Australia) didukung oleh beragam sarana input (dalam dan luar negeri seperti Jepang,
Korea Selatan, Thailand, China, dan lainnya) berupa benih sayuran, pupuk dan pestisida. Tahun 2000-an
tanaman stroberi berkembang ke petani di sekitarnya dimana cara pengelolaannya serupa dengan MNA
sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumahtangga petani.
Pemanfaatan lahan secara terus menerus dengan sarana input “kimia” tinggi tanpa upaya
konservasi diketahui sebagai penyebab menurunnya produktivitas lahan, tingginya serangan hama dan
penyakit tanaman. Tanpa disadari dengan seksama produksi stroberipun mulai menurun tahun 2006
karena diusahakan secara terus menerus. Demikian halnya produktivitas menurun dari 2,5 kg menjadi
0,8 kg/rumpun/tahun. Kalangan petani membiakkan/mengembangkan tanaman stroberi dengan anakan
dan atau stolon yang kemampuan produksinya semakin menurun. Biaya produksi tinggi akibat
penggunaan pupuk dan pestisida kimia yakni sekitar 60-70%.
Desa Pancasari (Bedugul Bali) sebagai salah satu lokasi strategis perbenihan dan
pengembangan stroberi yang dilihat baik produksi, petani dan lingkungannya. Secercah kebahagiaan
petani stroberi mulai bersinar saat munculnya upaya pemurnian stroberi kecintaan petani setempat dan
mendapatkan perhatian serius, khususnya Dirjenhorti melalui Balisjestro. Kebahagian para petani
dengan munculnya stroberi hasil pemurnian mampu kembali menghiasi wajahnnya. Semangat petani
cukup tinggi yang disebabkan oleh lahan tersedia, pasar terbuka, nilai ekonomis cukup tinggi, tersedia
teknologi inovatif, meskipun sementara kelembagaan petani masih lemah.
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PERBENIHAN STROWBERI
Perbenihan/pembiakan stroberi ala petani dengan menggunakan anakan lebih disukai oleh
petani setempat disamping penggunaan stolon untuk memperoleh benih lebih banyak. Kebun stroberi
yang dikelola per petani setempat antara 0,5 – 2 hektar pada lahan terbuka, sebagian kecil berlahan
sempit atau budidaya tanaman dalam ruang (Screen House) serta menggunakan teknologi budidayanya
tergolong modern.

Gambar 1. Pengembangan stroberi di kawasan hortikultura Bedugul-Bali
Teknologi perbenihan stroberi oleh Balitjestro dengan kultur jaringan meristem stroberi in vitro
(meriklon). Kegiatan kultur jaringan meristem stroberi in vitro adalah kegiatan memperbanyak tanaman
stroberi yang dilakukan di tempat yang steril dan hygienis dengan mengambil bagian meristem dengan
ukuran 0,2-0,3 mm yang kemudian ditanam pada media tanam perbanyakan in vitro. Kultur jaringan
meristem stroberi in vitro ditujukan untuk memperbanyak tanaman stroberi yang bebas penyakit dalam
waktu yang relatif singkat. Stoberi hasil pembiakan ini dilanjutkan dengan aklimasi, yakni kegiatan yang
dilakukan untuk penyesuaian tanaman yang berasal dari kultur meristem stroberi in vitro pada kondisi
lingkungan luar. Aklimatiasi bertujuan untuk adaptasi tanaman pada kondisi lingkungan luar.
Pembiakan yang dilakukan ditingkat petani (9 KK) yakni tanaman hasil aklimatiasi untuk
perbanyakan stolon. Fokus kegiatan perbenihan yang terkait dengan perbanyakan stolon adalah
generasi 0 sampai 3 (V0 sampai V3). Kegiatan perbanyakan stolon V0-V3 adalah kegiatan yang
dilakukan untuk memperbanyak tanaman stroberi yang berasal dari kultur meristem in vitro hasil
aklimatisasi (V0) sampai pada generasi ke-3 (V3). Perbanyakan stolon V0-V3 ditujukan untuk
mendapatkan populasi tanaman yang siap berproduksi di lapang mengikuti SOP (Standar Operasional
prosedur) yang telah ditetapkan.
Generasi V0 dari Balitjestro sebanyak 1000 benih yang dikembangkan dalam rumah
plastik/screen house dan tumbuh baik sebanyak 900 rumpun, sedangkan yang dikembangkan di lapang
sebanyak 50 tanaman sebagai perbandingan. Penanaman awal dilakukan pada minggu akhir Desember
2013. Perkembangan jumlah tanaman seperti tabel 1, yang dihitung per Nopember 2014.
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Tabel 1. Perkembangan jumlah tanaman pada perbenihan strowberi
Turunan

Nyoman Mare, dkk (5
petani)

Made Purna,dkk (4
petani)

Jumlah tanaman
(rumpun)

V0

900

50

950

V1

2.220

590

2.810

V2

2.140

830

2.970

V3

320

350

670

V4

160

230

390

5.740

2.050

7.790

Total
V : generasi/turunan

Tabel 1 dapat dijelaskan, seleksi stolon dari V0 untuk menghasilkan V1 dilakukan dengan cermat
meliputi sosok tanaman seragam baik tinggi, bentuk kanopi, bebas hama dan penyakit, bunga, calon
buah dan buah yang terbentuk. Demikian halnya dengan generasi selanjutnya. Stolon yang dicangkok
adalah stolon terbaik dan hanya diambil tunas pada ruas pertama. Berdasarkan dugaan awal bahwa
generasi ke 3 (V3) akan menghasilkan stroberi terbaik. Jumlah tanaman terseleksi yang dihasilkan di
lapang meningkat sampai generasi ke 2 (2.970 tanaman). Namun petani menetapkan V2 sebagai
tanaman stroberi terbaik setelah dikembang di lapang dengan kondisi lahan yang berbeda dari sisi
pengelolaan media tumbuhnya. Orientasi petani pengembang tidak hanya dari bibit saja tapi sampai
kepada kualitas produksi, sehingga setiap generasi dapat dilihat sampai buah dipanen. Pengalaman
matang petani stroberi di lokasi pengembangan sangat mendukung kegiatan atas dasar fakta yang ada.
Gambar 2-4 menunjukkan, karakter yang muncul pada V0 yakni karakter A dan B. Selanjutnya
dibandingkan adalah stroberi lokal dengan perbenihan yang ada didalam rumah plastik dan di lapang.

Gambar 2. Stroberi hasil pembiakan meristem in vitro V0 di tanam dalam Screen house

A
B
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Gambar 3. Rumpun stroberi hasil pembiakan meristem in vitro karakter A dan B

Gambar 4. Pembiakan yang dilakukan di dalam screen house dan di lapang
Tabel 2 menunjukkan, hasil pengamatan beberapa parameter yang ditunjukkan tanaman stroberi
yang ditanam didalam rumah plastik dan di lapang. Pada perbenihan generasi V0 diperoleh 2 karakter
yang menonjol. Karakter A, muncul sosok tanaman serupa dengan stroberi variatas Rosalinda yang
ditanam dan bertahan di lokasi. Tangkai daun pendek sehingga kanopi lebih seimbang, jumlah stolon
setelah 2 bulan mulai tumbuh dan dimanfaatkan untuk generasi V1 hanya dari ruas 1. Per tanaman dapat
dihasilkan 2-4 stolon produktif. Bunga muncul merata dan menghasilkan pentil sampai buah. Cabang
bunga/buah yang tumbuh lebih dominan mengakibatkan buah berukuran lebih kecil. Sementara stroberi
karakter B hanya menumbuhkan tangkai lebih panjang dan daun lebih lebar, sehingga kanopi lebih lebar,
stolon berukuran kecil dan dominan tidak dapat dilanjutkan untuk mendapatkan benih/bibit serta
banyaknya muncul bunga tanpa menghasilkan buah.
Stroberi hasil pemurnian lebih baik dibandingkan dengan varietas lokal. Kelebihan stroberi hasil
pemurnian tampak pada rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, jumlah bunga produktif,
diameter buah saat panen dan bobot per buah. Fokus keinginan petani di lokasi pengembangan adalah
pada bunga produktif, diameter,ukuran buah dan bobot per buah. Peluang mendapatkan ukuran buah
yang beragam di peroleh dari stroberi hasil pemurnian in vitro (Tabel 2). Jumlah bunga produktif yang
lebih banyak akan diperoleh calon buah yang lebih banyak, sehingga dengan seleksi bunga dan
penjarangan calon buah akan diperoleh ukuran buah yang sesuai dengan keinginan pelanggannya.
Tabel 2. Rata-rata beberapa parameter/karakter tanaman stroberi di lokasi kegiatan
Karakter
Parameter
No

Lokal/
Pembanding
21,0

1.
2.
3.

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah stolon per tanaman/bulan
Jumlah anakan per rumpun (tanaman)

4.
5.

Jumlah bunga per rumpun (buah)
Jumlah buah per rumpun (butir)

4,8
5,7

6.

Diameter buah saat panen (cm)

1,5

7.

Bobot per buah (gr)

6,0

2,7
1,5

A
24,
0
1,7
3,5
15,
5
1,3
2,5
2
10,
8

Lokasi penanaman
B

SC

L

24,0

18,0

30,0

1,0
4,5

0,8
3,3

1,3
4,8

20,3

8,3

27,5

2,0

1,0

2,3

1,9

2,2

3,18

6,2

10,8

17,0
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Keterangan :
A /B : fenotif tanaman stroberi hasil pembiakan meristem in vitro
SC
: tanaman stroberi hasil pembiakan meristem in vitro ditanam dalam screen house
L
: tanaman stroberi hasil pembiakan meristem in vitro ditanam di lapang
Berdasarkan hasil penilaian petani, tanaman stroberi terbaik hasil pemurnian in vitro oleh
Balitjestro adalah V2 (turunan ke-2) dengan beberapa keunggulan, yakni anakan baik dengan kanopi
merata dalam satu rumpun, bunga tunggal/tidak bercabang dan silih berganti, ukuran dan bentuk buah
seragam, dapat dipanen terus menerus.
Perlu dilakukan uji adaptasi pada musim kemarau khususnya perbenihan untuk mencukupi
kebutuhan akan benih siap tanam pada musim penghujan.

Gambar 4. Kondisi tanaman stroberi pada musim kering 2014
Air sebagai pembatas pada musim kemarau tersebut membutuhkan uluran tangan berbagai
pihak untuk menjamin budidaya stroberi berkelanjutan. Uluran tangan dimaksud tersebut sebagai bukti
kecintaan kepada petani yang terhormat.
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TESTIMONI PETANI
Respon petani koperator di kawasan hortikultura Bedugul sangat tinggi terhadap stroberi hasil
pemurnian in vitro ini. Stroberi hasil pemurnian in vitro menjadi harapan petani sejak lama dan akan
mampu menggantikan stroberi sebelumnya, sehingga petani koperator dengan pengalaman yang
dimilikinya sangat berhati-hati dan teliti dalam memilih petani pengembang dengan harapan stroberi hasil
pemurnian in vitro ini dapat terkontrol dengan baik.
Adopsi perbanyakan benih oleh petani sesungguhnya sangat tinggi di lokasi kegiatan, namun
pada saat ini pengembangannya dikhususkan terhadap petani lainnya yang benar-benar konsen dan
berpengalaman dengan stroberi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Stroberi generasi ke 2 (V2) memberikan hasil terbaik dengan penanaman di lapang yang dapat
dikembangkan pada skala lebih besar. Respon petani stroberi di kawasan hortikultura Bedugul sangat
tinggi terhadap perbenihan stroberi hasil pemurnian in vitro.
Perlu dilakukan uji adaptasi pada musim kemarau guna menjaga keberlanjutan perbenihan ini
sehingga diperoleh benih stroberi yang unggul disukai petani.
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ABSTRAK
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu program Kementerian Pertanian
yang harus didukung dengan berbagai inovasi, agar tujuan dan sasaran program tersebut dapat tercapai secara
optimal. Optimalisasi lahan untuk menghasilkan bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan tidak merusak
lingkungan tidak hanya dapat diusahakan pada tanah pertanian yang khusus, melainkan dapat pula diusahakan di
lahan pekarangan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan lahan di pekarangan dilakukan pemberian
bahan organik seperti pupuk kandang ke dalam tanah. Pemberian pupuk kandang, dapat mengurangi penggunaan
pupuk buatan yang harganya relatif mahal dan terkadang sulit diperoleh. Pupuk kandang yang dihasilkan ternak sapi
harus dikelola menjadi hasil ikutan yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui
bagaimana pendayagunaan pupuk dari limbah ternak sapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mendeskripsikan secara kualitatif data-data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan kotoran sapi dapat
dipergunakan secara langsung untuk pupuk organik, tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan dan bahkan
cenderung dapat menurunkan produksi tertutama untuk tahun pertama pemupukan. Oleh karena itu
pendayagunaanya disarankan setelah melalui proses dekomposisi.

Kata kunci : pendayagunaan pupuk organik, optimalisasi lahan, lahan pekarangan
PENDAHULUAN
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan
kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga, melalui pemanfaatan pekarangan secara optimal
(Badan Litbang Pertanian, 2012). Salah satu justifikasi penting dari KRPL adalah ketahanan pangan
harus dimulai dari tingkat rumah tangga. KRPL telah dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian ke
seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2011 termasuk yang telah dilaksanakan oleh Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Bali selaku unit pelaksana teknis melalui dukungan inovasi teknologi dan
bimbingan teknis.
Sasaran yang ingin dicapai KRPL adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari (BBP2TP, 2011). Konsep kawasan rumah pangan
lestari tidak sekedar pemanfaatan lahan pekarangan yang ramah lingkungan, namun termasuk konsep
kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya local, pelestarian sumberdaya genetic
tanaman dan ternak, serta peningkatan pendapatan.
Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah secara langsung diikuti oleh kecendrungan
peningkatan kebutuhan pangan. Usaha pemenuhan kebutuhan pangan ditempuh melalui penanaman
bibit unggul yang selalu disertai dengan teknik bercocok tanam dengan teknologi masukan tinggi (high
input technology). Pada awalnya memang memberikan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan
kebutuhan pangan, dimana penggunaan pupuk kimia, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi
(high yield variety) dan penggunaan pestisida mengalami peningkatan. Namun belakangan disadari
bahwa pencemaran pupuk kimia dan pestisida yang pemakaiannya secara berlebihan berdampak
terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia.
Sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan menjadi salah
satu sumber pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor tersebut sekarang ini diarahkan tidak hanya
terkait dengan pemenuhan pangan tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Dampak
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lingkungan dari usaha peternakan dapat berupa pencemaran tanah, air dan udara yang berpotensi
mengganggu kesehatan ternak itu sendiri dan manusia (Martinez et al, 2009; Flotats et al, 2009).
Pencemaran udara biasanya diakibatkan karena hasil penguraian bahan organik limbah ternak yang
dibuang dengan cara hanya ditumpuk dan menggunung di suatu tempat tanpa penanganan yang benar
sehingga dapat menghasilkan gas yang berbau dan berbahaya bagi kesehatan manusia (Sudiarto,
2008).
Usaha peternakan ke depan jika dikelola dengan memperhatikan lingkungan dapat memberikan
kontribusi pendapatan dan berkelanjutan. Limbah peternakan yang dihasilkan tidak lagi menjadi beban
biaya usahatani akan tetapi menjadi hasil ikutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bila mungkin
setara dengan nilai ekonomi produk utama (daging). Konversi limbah menjadi pupuk organik sangat
berperan dalam pemulihan daya dukung lingkungan terutama di bidang pertanian. Apalagi saat ini,
sedang dilakukan upaya pengembangan pertanian organik yang mensyaratkan penggunaan pupuk
organik alami untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga apabila penggunaan pupuk organik ini
berhasil dikembangkan maka usaha peternakan sangat potensial sebagai penghasil pupuk organik
(Sudiarto, 2008). Pemanfaatan kotoran kandang sebagai pupuk organik dapat meningkatkan nilai tambah
pendapatan bagi peternak dan untuk perbaikan lingkungan (Nastiti, 2008).
Jika dikaitkan dengan tugas untuk menyediakan makanan yang cukup, berkualitas, dan
berkelanjutan bagi masyarakat, maka pengembangan pertanian organik adalah salah satu pilihan yang
tepat dalam menunjang ketahanan pangan lokal (local food security). Pangan organik saat ini menjadi
buruan masyarakat yang sadar kesehatan. Preferensi konsumen yang menginginkan penyediaan bahan
pangan aman dikonsumsi dan tidak merusak lingkungan menyebabkan pertanian alamiah mulai dilirik
kembali (back to nature). Masyarakat mulai menyadari tentang efek negatif dari penggunaan bahanbahan kimia yang berlebihan.
Peranan pupuk organik dalam kegiatan usahatani menjadi sangat penting jika terjadi kelangkaan
pupuk kimia serta kenaikan harga pupuk sehingga dapat membebani petani sebagai pengeluaran biaya
sarana produksi. Salah satu inovasi tehnologi mendukung pertanian organik yang telah dilakukan oleh
BPTP Bali adalah memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organik dalam mewujudkan program
kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
Limbah peternakan yang berupa urine juga belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peternak. Urin
hanya dibiarkan dan dibuang begitu saja sehingga bisa menimbulkan polusi. Untuk itu perlu adanya
pengolahan terhadap limbah urine tersebut supaya bisa lebih bermanfaat.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa apabila berbicara tentang agribisnis baik di lahan
sawah, tegalan maupun pekarangan kita tidak dapat lepas dari peran petani atau masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pangan yang sehat tanpa merusak lingkungan pertanian itu sendiri. Oleh karena itu
penelitian ini dirancang untuk menjawab masalah bagaimanakah pendayagunaan kotoran sapi dalam
upaya mendukung kawasan rumah pangan lestari di Kabupaten Badung
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Badung, mulai dari awal kegiatan KRPL yaitu pada tahun
2012. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan
salah satu dari 9 lokasi program KRPL di BPTP Bali. Ternak sapi yang dijadikan unit penelitian adalah
ternak sapi milik anggota kelompok yang rata-rata kepemilikannya 1 – 2 ekor. Pendekatan penelitian
dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan fenomena berdasarkan pengalaman seseorang tentang
cara pengumpulan kotoran sapi dan pendayagunaan sebagai pupuk organik dalam mendukung kegiatan
KRPL. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung untuk
mendapatkan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif mulai dari pengumpulan data,
penyederhanaan data, penyajian data sampai pada penarikan atau simpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Pupuk Kandang
Pupuk kandang adalah pupuk dasar. Disebut pupuk dasar karena sifatnya dapat memperbaiki
sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Komposisi unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang sangat
bergantung pada jenis hewan, umur, alas kandang dan tentu saja pakan yang diberikan pada hewan
tersebut. Setiap jenis hewan memiliki kandungan hara yang unik pada kotorannya. Namun secara umum
mengandung unsur hara makro seperti nitrogen (N), posfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium
(Mg) dan belerang (S). Bila dibandingkan dengan pupuk kimia sintetis, kadar kandungan unsur hara
dalam pupuk kandang jauh lebih kecil. Oleh karena itu, perlu pupuk yang banyak untuk menyamai
pemberian pupuk kimia. Kelemahan lain dari pupuk kandang adalah bentuknya yang kamba (bulky) dan
tidak steril, bisa mengandung biji-bijian gulma dan berbagai bibit penyakit atau parasit tanaman.
Jenis pupuk kandang dilihat dari bentuknya ada yang padat dan ada yang cair. Pupuk padat
biasanya didapatkan dari tahi (feses) sedangkan pupuk cair dari air kencing (urine). Jenis pupuk kandang
dapat dihasilkan dari berbagai macam kotoran ternak seperti kotoran sapi, babi, unggas dan sapi. Pada
kegiatan KRPL penggunaan kotoran sapi yang dominan digunakan, mengingat ketersediaan pupuk ini
cukup banyak dan sebagian besar masyarakt memelihara ternak sapi di halaman belakang rumahnya
(Teba/pekarangan rumah yang letaknya di belakang rumah tempat tinggal)
Kotoran Sapi
Pupuk kandang dari kotoran sapi memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat atau selulosa
merupakan senyawa rantai karbon yang akan mengalami proses dekomposisi lebih lanjut. Proses
dekomposisi senyawa tersebut memerlukan unsur N yang terdapat dalam kotoran. Sehingga kotoran sapi
tidak dianjurkan untuk diaplikasikan dalam bentuk segar, perlu pematangan atau pengomposan terlebih
dahulu. Apabila pupuk diaplikasikan tanpa pengomposan, akan terjadi perebutan unsur N antara
tanaman dengan proses dekomposisi kotoran.
Selain serat, kotoran sapi memiliki kadar air yang tinggi. Atas dasar itu, para petani sering
menyebut kotoran sapi sebagai pupuk dingin. Tingginya kadar air juga membuat ongkos pemupukan
menjadi mahal karena bobot pupuk cukup berat. Kotoran sapi telah dikomposkan dengan sempurna atau
telah matang apabila berwarna hitam gelap, teksturnya gembur, tidak lengket, suhunya dingin dan tidak
berbau.
Air kencing (urine)
Selain kotoran yang berbentuk padat, urine juga bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Urine
merupakan buangan dari sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Urine mengandung kadar nitrogen yang
tinggi, hasil dari perombakan metabolisme protein. Selain nitrogen, urine juga mengandung sulfur dan
pospat.
Penggunaan urne yang terfermentsi dilakukan melalui pengenceran 1 liter urine dtambahkan 10
litr air bersih.
Kemudian campuran tersebut disemprotkan pada tanaman sebagai pupuk daun. Pupuk
kandang dari urine juga bisa dicampur dengan pupuk kandang padat dan diaplikasikan sebagai pupuk
pada tanah. Selain untuk pupuk, urine hewan ternak sering dimanfaatkan untuk membuat pestisida
organik atau pupuk hayati.

Pengomposan Pupuk Kandang
Pengomposan pupuk kandang bermanfaat untuk menguraikan bahan-bahan organik yang
terdapat dalam kotoran, sehingga menjadi sumber-sumber hara yang stabil dan bisa diserap tanaman.
Proses pengomposan mengeluarkan panas, energi panas ini sekaligus juga akan membunuh bibit
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penyakit dan mematikan biji-bijian gulma. Sehingga pupuk kandang yang telah dikomposkan relatif lebih
aman dari penyakit dan hama tanaman.
Menurut penelitian Iqbal (2008) yang berjudul Potensi Kompos dan Pupuk Kandang untuk
Produksi Padi Organik menyatakan pengomposan pupuk kandang akan meningkatkan kadar hara
makro. Zat-zat hara yang terkandung dalam kotoran, akan diubah menjadi bentuk yang mudah diserap
tanaman. Seperti unsur N yang mudah menguap akan dikonversi menjadi bentuk lain seperti protein.
Pada prakteknya, pengomposan pupuk kandang akan lebih efektif apabila ditambahkan dengan starter
Rumino Bacillus sehingga proses dekomposisi lebih cepat terjadi. Namun karena ketersediaan tenaga
kerja terbatas, sebagian besar peternak mendayagunakan atau membiarkan kotoran ternak menumpuk
di dekat kandang sapi sampai menjadi pupuk yang matang digunakan. Hal seperti ini dapat
menyebabkan sanitasi lingkungan kandang menjadi bau yang dapat berdampak pada kesehatan ternak
dan manusia. Peternak yang belum mendayagunakan kotoran sapi pada umumnya mempunyai alasan
seperti lokasi kandang letaknya di lahan tegalan yang jauh dari tempat tinggal, waktu luang relatif sedikit
untuk mengurus ternak karena merupakan pekerjaan sambilan dan pengetahuan tentang cara
pengolahan masih rendah.
Aplikasi pupuk kandang
Pupuk kandang sudah digunakan para petani sejak berabad-abad lampau, baik itu dalam
keadaan segar maupun yang telah dikomposkan. Pupuk kandang menyediakan semua unsur hara makro
bagi tanaman, terutama nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam pupuk kandang berbentuk nitrat, suatu
zat yang mudah larut dan diserap akar tanaman. Bentuk seperti ini sama dengan yang disediakan oleh
pupuk kimia sintetis.
Penggunaan pupuk kandang untuk budidaya di lahan pekarangan dilakukan oleh semua anggota
yang terlibat dalam kegiatan KRPL. Alasan menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi karena
mudah mencarinya, harga murah dan tanah menjadi lebih gembur.
Pembuatan Pupuk Organik atau Kompos dari Kotoran Sapi
Hasil sampingan pemeliharaan ternak sapi atau sering juga disebut sebagai kotoran sapi tersusun dari
feses, urine dan sisa pakan yang diberikan (terutama untuk ternak yang dikandangkan). Hasil sampingan
ini merupakan bahan utama pembuatan kompos yang sangat baik dan cukup berpotensi untuk dijadikan
pupuk organik serta memiliki nilai hara yang cukup baik. Pemeliharaan ternak sapi di Pulau Bali
umumnya dilakukan secara intensif dengan cara dikandangkan dan penyediaan pakan dilakukan dengan
sistem potong angkut. Dengan sistem demikian maka hasil sampingan tersedia di sekitar kandang dan
sangat mudah dalam pengumpulannya .
Jumlah pakan yang dibutuhkan dan kotoran sapi yang dihasilkan oleh peternak dapat dihitung
berdasarkan berat badan sapi. Apabila ternak sapi yang dipelihara memiliki bobot hidup rataan 200 kg
maka setiap petani paling sedikit harus menyediakan pakan hijauan (tidak diberi konsentrat) 6 kg bahan
kering (3% x 200 kg). Bila diasumsikan bahwa kandungan bahan kering pakan hijauan lapang sama
dengan 20% maka jumlah tersebut setara dengan
30 kg (100 : 20 x 6 kg). Angka tersebut harus
ditingkatkan sebanyak 30% dari pemberian agar ternak mendapat kesempatan memilih pakan hijauan
yang disenangi. Dengan demikian jumlah tersebut menjadi lebih kurang 40 kg. Selanjutnya apabila
tingkat kecernaan bahan pakan tersebut adalah 50% maka jumlah yang dikeluarkan kembali dalam
bentuk feses segar adalah 20 kg. Dengan perkataan lain setiap tahun feses yang dihasilkan setiap ekor
ternak sapi dengan bobot badan 200 kg akan menghasilkan kurang lebih 7 ton. Rendahnya perhitungan
ini kemungkinan disebabkan karena nilai sisa pakan belum diperhitungkan.
Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal maka hasil sampingan pemeliharaan ternak sapi
tersebut perlu diproses sebelum digunakan sebagai pupuk. Umumnya proses pengolahan dimaksud ada
dua cara, yakni pengolahan secara terbuka dan tertutup. Pengolahan secara terbuka dilakukan hanya
dengan menumpukan kotoran ternak sapi pada suatu area tertentu dalam kurun waktu yang tidak tentu.
Penggunaan kotoran dengan cara pengolahan seperti ini lebih banyak dimanfaatkan pada lahan
pekarangan untuk tanaman yang langsung ditanam pada tanah pada saat olah lahan. Cara seperti ini
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tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk tenaga kerja dan
biasanya tidak diperhitungkan karena tenaga yang digunakan adalah tenaga kerja keluarga. Pengolahan
yang kedua adalah dengan proses tertutup. Cara ini dilakukan dengan memfermentasikan kotoran ternak
dengan menggunakan fermentor atau mikroorganisma dalam kurun waktu tertentu (kurang lebih 3
minggu) dengan tujuan terjadi proses perombakan/dekomposisi sehingga dapat menjadi kompos yang
diharapkan dapat digunakan. Kompos tersebut dianginkan/dikeringkan di bawah sinar matahari sebelum
digunakan. Hasil pengeringan tersebut dihancurkan agar tidak menggumpal/padat. Untuk bahan media
polybag dapat diayak sesuai dengan ukuran-ukuran yang diinginkan. Untuk tujuan pembibitan maka
hasil ayakannya harus lebih kecil (2-3 mm) daripada yang akan digunakan untuk pupuk yang
dibenamkan pada saat olah lahan.
Nilai Tambah Pupuk Organik Kotoran Sapi
Sebagai hasil sampingan, kotoran sapi belum banyak diperdagangkan meskipun pada
kenyataannya telah banyak dipergunakan sebagai pupuk untuk memenuhi keperluan sendiri. Dengan
asumsi harga jual pupuk organik kotoran sapi Rp 30.000 per ton maka setiap petani yang memiliki ternak
sapi sebanyak satu ekor dapat memperoleh nilai tambah sejumlah Rp 210.000,- setahun, yang pada
umumnya nilai tersebut tidak pernah diperhitungkan. Namun apabila kotoran ternak dilakukan
pengolahan menjadi pupuk padat dan pupuk cair untuk daun dan buah maka nilai tambah yang diperoleh
dari pupuk padat sebesar Rp 700 x 5000 kg (30% penyusutan dari kotoran ke kompos) = Rp 3.500.000
sebelum dikurangi biaya tenaga kerja, bahan dan alat decomposer.
Satu peluang lagi dari limbah peternakan yaitu limbah urine sebagai bahan baku pembuatan
pupuk cair organik. Dengan sentuhan inovasi teknologi, limbah urine diproses (difermentasi) menjadi
pupuk cair dengan kandungan hara tinggi berbahan limbah urine (biourine) sebagai nutrisi tanaman
sehingga menjadikan salah satu pendapatan bagi setiap peternak. Pemanfaatan limbah urine sebagai
salah satu pupuk organik memberikan hasil yang cukup menjanjikan, sehingga peternak sudah bisa
memperoleh hasil sebelum ternak itu dijual. Harga urine yang sudah diolah dan menjadi pupuk cair
berkisar antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500/liter. Pemanfaatan urine sangat berpotensi, sehingga perlu
memberdayakan peternak agar semua produk dari ternak bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan
keuntungan secara ekonomis, meski awalnya perlu ada pendampingan terhadap peternak, terutama soal
teknik atau cara menampung urine hingga proses pembuatan menjadi pupuk cair (Rohana, 2011).
Manfaat lainnya dari penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian adalah mampu menggantikan atau
mengefektifkan penggunaan pupuk kimia (non organik) sehingga biaya pembelian pupuk dapat ditekan.
Kearifan peternak sapi dalam memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk organik perlu mendapat
apresiasi yang baik jika dikaitkan dengan banyaknya masalah tidak tercukupi kebutuhan pupuk
anorganik. Penggunaan pupuk organik perlu dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan
pertanian berkelanjutan.
KESIMPULAN
Pemanfaatan lahan pekarangan dapat dilakukan melalui aktivitas usahatani yang
mengintegrasikan antara tanaman dan ternak Limbah ternak yang dikelola dengan baik untuk pupuk
melalui proses dekomposisi mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk
usahatani.Penggunaan pupuk kandang dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harganya
relatif mahal dan terkadang susah diperoleh.
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ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penentu
kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketahanan pangan (food security) merupakan bagian terpenting dari
pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia.. Keberlanjutan Model
Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) sangat ditentukan oleh ketersediaan bibit/ benih pada saat diperlukan.
Pengelolaan Kebun Bibit Desa (KBD) di setiap lokasi MKRPL memiliki peran utama sebagai produsen dan penyalur
berbagai jenis benih/bibit yang dibutuhkan oleh anggota KRPL maupun masyarakat desa serta konsumen yang
membutuhkan. Kegiatan Pengelolaan KBD dilaksanakan di seluruh lokasi MKRPL karena setiap MKRPL dilengkapi
dengan Kebun Bibit Desa (KBD), sehingga terdapat 18 KBD yang dikelola oleh KWT. Tahapan kgiatan dalam
pengelolaan KBD secara umum adalah : persiapan, koordinasi dan sosialisasi, persemaian benih sayuran,
pembibitan tanaman, penanaman sayuran, pemeliharaan tanman dan panen. Hasil k+egiatan menunjukkan, dengan
adanya KBD Kebutuhan bibit sayuran untuk ditanam di pekarangan rumah anggota KRPL sudah terpenuhi, akan
tetapi kebanyakan benih yang ditanam adalah benih hibrida. Jadi benih komposit sangat diperlukan untuk produksi
benih berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan MKRPL.

Kata kunci : kebun bibit desa, keberlanjutan, kawasan rumah pangan lestari

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah
satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketahanan pangan (food security) merupakan
bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak
azasi manusia (Krisnamurti, 2003). Ketahanan pangan bagi Indonesia merupakan hal yang vital dan
membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan. Ketahanan pangan adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan
yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau (Saliem,2011).
Faktor penentu
mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.
Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya (melimpah), namun ironisnya tingkat konsumsi
pangan sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah
satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui
pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga (Saliem, 2011).
Pada acara Konferensi Dewan Ketahanan Pangan pada bulan Oktober 2010 di Jakarta, Presiden
RI memberikan arahan tentang kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Terkait
dengan hal ini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan merupakan salah satu
alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga (Kemtan, 2011). Luas lahan pekarangan
secara nasional sekitar 10,3 juta ha atau 14 % dari keseluruhan luas lahan pertanian dan merupakan salah satu
sumber potensial penyedia bahan pangan yang bernilai gizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi (Kemtan, 2011).
Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia sangat terdominasi beras dan apabila
ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas tersebut tidak berubah maka tantangan
untuk mencapai status ketahanan pangan yang mantap sangatlah berat. Rata-rata cadangan pangan
(beras) terhadap penggunaan, baru mencapai 4.38, padahal yang diperlukan untuk mencapai status
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mantap maka rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan domestic (food security ratio) setidaknya 20
persen (Sumaryanto,2009). Diversifikasi konsumsi pangan pada hakekatnya tidak hanya sebagai upaya
untuk mengurangi ketergantungan akan beras, tetapi juga sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat
untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi
dan juga meningkatkan ketahanan pangan nasional (Ariani, 2011).
Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut Model Kawasan Rumah Pangan
Lestari (MKRPL) 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 sumber daya lokal, pelestarian
tanaman serta peningkatan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Kemtan, 2011). Dalam MKRPL ini akan diperkenalkan cara pemanfaatan lahan pekarangan secara
optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Ada empat prinsip yang dikembangkan
dalam MKRPL yaitu: 1) ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, 2) peningkatan diversifikasi
pangan, 2) konservasi sumber daya pangan lokal dan 4) peningkatan kesejahteraan petani.
Keberlanjutan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) sangat ditentukan oleh
ketersediaan bibit/ benih pada saat diperlukan. Untuk itu perlu dibangun Kebun Bibit Desa (KBD) yang
pengelolaanya dilakukan oleh kelompok disetiap KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Pengelolaan
Kebun Bibit Desa (KBD) merupakan pendukung ketersediaan bibit ditingkat petani, dimana benih/bibit
didapat dari Kebun Bibit Induk (KBI) yang dikelola oleh BPTP (pengelola benih/bibit hasil Badan Litbang
Pertanian). Menurut Sudarmadi (2013) Varietas Unggul Baru yang dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian akan disalurkan ke seluruh BPTP melalui Kebun Bibit/Benih Induk/Inti (KBI). Begitu juga
varietas unggul lokal yang ada di setiap BPTP akan dikelola oleh KBI yang kemudian akan disalurkan ke
masyarakat/desa melalui KBD.
Adapun Alur benih/bibit yang dikelola KBD adalah :

Puslit/BB/Balit,
Tanaman Kabi
Tanaman
Sayur
Tanaman Buah
Tanaman Toga

VUB

KBI

KBD

VUL BPTP
Sasaran yang ingin dicapai dari Pengelolaan Kebun Bibit Desa (KBD) adalah berlanjutnya
kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam model kawasan rumah pangan lestari (MKRPL) dalam
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, melalui penyediaan bibit tanaman yang berkelanjutan.
Tujuan dibangunnya kebun bibit desa (KBD) adalah : 1) Untuk memenuhi kebutuhan bibit/benih di setiap
kelompok (lokasi MKRPL) maupun masyarakat disekitar kawasan untuk menjaga keberlanjutan dari
MKRPL dan 2) Mendistribusikan benih/bibit hasil penelitian Badan Litbang Pertanian yang dikelola oleh
Kebun Bibit Induk (KBI) BPTP ke KWT MKRPL/masyarakat
METODE PENELITIAN
Lokasi dan waktu
Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) yang dimulai tahun 2012
dilaksanakan di 9 Kabupaten/ kota di Provinsi Bali dan di masing-masing Kabupaten/kota dilaksanakan di
dua lokasi, sehingga terdapat 18 lokasi MKRPL. Kegiatan Pengelolaan Kebun Bibit Desa (KBD)
dilaksanakan di masing-masing lokasi MKRPL, sehingga terdapat 18 lokasi KBD. Pengelola KBD adalah
KWT MKRPL di masing-masing lokasi.
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Adapun bahan yang diperlukan pada kegiatan pengelolaan KBD di setiap kabupaten secara garis
besarnya adalah sama antara lain :
1. benih/bibit tanaman : pangan, hortikultura, dan toga
2. bibit ikan/itik/ayam
3. bahan sarana perbaikan rumah persemaian: plastic UV, paranet, bambu dll
4. pupuk : pupuk kandang, biourin, pupuk kimia dll
5. bahan sarana KBD : polybag, tray, artco, gembor, cangkul, dll.
Varietas unggul baru hasil Badan Litbang Pertanian yang dikelola KBI akan disalurkan ke masingmasing KBD di setiap kabupaten. Persemaian benih – benih sayuran dilakukan di rumah persemaian
(tray), sesudah tumbuh (berdaun empat + 1 bulan ) tanaman sudah bisa dipindahkan ke polybag atau
dibagikan ke anggota kelompok untuk ditanam di polybag atau ditanam langsung di tanah. Bibit tanaman
yang berasal dari benih komposit dipersiapkan untuk dijadikan benih kembali, akan tetapi untuk tahun
2014 ini tidak ada benih komposit yang didistribusikan. Benih/bibit yang diberikan petani adalah benih
hibrida yang dibeli dari toko pertanian.
Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan pengelolaan kebun bibit desa secara umum adalah : persiapan (perencanaan
anggaran, perencanaan kegiatan, pelaksanaan di lapangan (perbaikan rumah persemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen). Dalam pengelolaan KBD diutamakan penyediaan bibit
untuk keperluan peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan. Bibit tanaman yang diusahakan selain
tanaman sayuran, juga tanaman untuk diversifikasi dan konservasi tanaman lokal. Sedangkan untuk
peningkatan protein hewani keluarga, diusahakan pemeliharaan ternak/ikan di lahan pekarangan, adapun
ternak/ikan yang dibudidayakan adalah kelinci/itik/ayam/lele. Pemilihan jenis tanaman atau ternak
disesuaikan dengan permintaan petani di setiap lokasi kegiatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi dan Sosialisasi
Koordinasi dan sosialisasi dengan kelompok wanita tani (KWT) MKRPL di 9 Kabupaten/kota
sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa kegiatan MKRPL untuk masing-masing
lokasi di 9 kabupaten/kota masih dilanjutkan dan kegiatan hanya difokuskan pada pengelolaan Kebun
Bibit Desa (KBD).
Pentingnya Kebun Bibit Desa
Pengelolaan Kebun Bibit Desa oleh kelompok wanita tani di setiap lokasi KRPL memiliki peran
utama sebagai produsen dan penyalur berbagai jenis benih/bibit yang dibutuhkan oleh anggota KRPL
maupun masyarakat desa serta konsumen yang membutuhkan benih/bibit secara tepat (varietas, mutu,
jumlah, dan waktu) sesuai dengan kebutuhan. Melihat peran KBD tersebut diatas maka menurut
Sudarmadi (2013), KBD dapat berfungsi sebagai : 1) fungsi produksi dan distribusi artinya komoditas
yang ada di KBD dapat diproduksi secara berkelanjutan, 2) Fungsi keberagaman artinya komoditasnya
memiliki keragaman horizontal sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih/bibit konsumen, 3) Fungsi
estetika artinya pengaturan penanaman memperhatikan aspek keragaman vertikal sehingga dapat
memberikan pemandangan yang indah dan teratur, 4) fungsi lingkungan artinya: KBD dapat memberikan
nuansa yang nyaman, ramah, kreatif dan sehat, 5) Fungsi pelayanan artinya KBD harus mampu
melayani kebutuhan bibit bagi konsumen setiap saat, 6) Fungsi keberlanjutan artinya KBD dikelola
secara professional model bisnis. Kebun Bibit Desa (KBD) memegang peranan yang sangat penting
dalam mewujudkan keberlanjutan dari Model Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Bunga Rampai Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Rumah Pangan Lestari 2015 71

Potensi Kebun Bibit Desa (KBD)
Kebun bibit Desa (KBD) merupakan suatu kebun, tempat produksi dan distribusi benih/bibit milik
warga/komunitas pelaku RPL yang pengelolaannya oleh kelembagaan yang dibentuk oleh warga pelaku
RPL bersangkutan. Kelembagaan Kebun Bibit Desa memiliki peran utama sebagai produsen dan
penyalur berbagai jenis/bibit yang dibutuhkan oleh anggota KRPL maupun masyarakat desa serta
konsumen yang membutuhkan benih/bibit (Sudarmadi, 2013).
Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) yang dimulai tahun 2012 dilaksanakan di
9 Kabupaten/ kota di Provinsi Bali dan di masing-masing Kabupaten/kota dilaksanakan di dua lokasi,
sehingga terdapat 18 lokasi MKRPL dan disetiap lokasi MKRPL dilengkapi dengan Kebun Bibit Desa
(KBD), sehingga terdapat 18 KBD yang meliputi:
Kabupaten Buleleng
: KBD Tamblang dan KBD Tajun
Kabupaten Jemberana
: KBD Sawe dan KBD Baluk
Kabupaten Tabanan
: KBD Tegal Linggah dan KBD Kesiut
Kabupaten Badung
: KBD Baha dan KBD Getasan
Kabupaten Gianyar
: KBD Tunon dan KBD Blahbatuh
Kabupaten Bangli
: KBD Catur dan KBD Kintamani
Kabupaten Klungkung
: KBD Selisihan dan KBD Bungbungan
Kabupaten Karangasem
: KBD Nongan dan KBD Pesaban
Kotamadya Denpasar
: KBD Cengkilung dan KBD Saih
Persyaratan Kebun Bibit Desa
Kebun Bibit Desa untuk memenuhi fungsinya maka diperlukan beberapa persyaratan seperti : 1)
syarat keberlanjutan: sebaiknya menggunakan lahan fasilitas umum milik desa/lembaga pengelola
KRPL/Kelompok Tani/Gapoktan dan dikelola kelompok, 2) syarat luas: lahan KBD cukup mampu untuk
digunakan aktifitas perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit bagi anggota atau bisnis bagi
konsumen. 3) syarat Kekuatan : Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam manajemen serta
kemudahan – kemudahan lainnya dalam akses sarana, pasar, permodalan, 4) syarat keterjangkauan :
letaknya strategis dan mudah terjangkau, 5) syarat Kenyamanan : tata ruang KBD menggunakan prinsip
ramah lingkungan, efisien, indah dan estetik, 6) syarat keunikan lokal: produk berupa benih/bibit dengan
induk spesifik lokasi dan 7) harus tertib administrasi (Sudarmadi, 2013). Semua persyaratan diatas
memerlukan keterkaitan secara sinergis antara kelompok KRPL (KWT), Desa, Dinas terkait.
Untuk beberapa kabupaten di Bali, sangat sulit mendapatkan lahan yang memenuhi persyaratan
KBD maka lokasi KBD banyak yang tidak memenuhi syarat terutama dari lokasi dan luas arealnya.
Menurut Maryono (2013) berdasarkan ukurannya maka KBD dikatagorikan sebagai berikut : KBD sempit
(luas areal < 500 m2), KBD sedang (500 – 1000 m2), KBD luas (1000 – 2500 m2), dan KBD sangat luas
(> 2500 m2). Jadi untuk beberapa Lokasi MKRPL di Bali karena susahnya mencari lahan untuk KBD
maka luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk KBD hanya cukup untuk membuat rumah persemaian
(green house) saja.
Di dalam rumah persemaian (di 9 kabupaten/kota) sudah di semai berbagai jenis benih sayuran
seperti: jenis-jenis terung baik terung hijau,terung putih, terung ungu panjang, terung ungu bulat, tomat,
cabe (cabe besar dan cabe kecil), kubis (kul), sawi hijaui, pokchoy, lobak dll (Tabel 1). Sedangkan benih
kacang panjang, buncis, kangkung atau bayam ditanam langsung di lahan pekarangan. Semua jenis bibit
sayuran hasil persemaian di KBD sudah didistribusikan ke petani anggota untuk ditanam di lahan
pekarangannya (pemanfaatan lahan pekarangan). Persemaian benih (pembibitan), penanaman dan
panen (kalender tanam) dilakukan bertahap dan berulang, jenis tanaman sayuran dan waktu persemaian
didasarkan kepada kesepakatan anggota KWT.
Hasil panen sebagian besar sayuran yang ditanam di rumah anggota digunakan untuk konsumsi
rumah tangga dan di berikan ke kerabat/tetangga sisanya baru dijual diwarung. Tanaman sayuran
seperti cabe, terung, kacang panjang beberapa buahnya dibiarkan sampai buah menguning atau tua
untuk dijadikan benih kembali, akan tetapi sebagian besar benih sayuran yang ditanam adalah jenis
hibrida sehingga hasil pembenihan kembali tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan.
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Tabel 1. Benih/bibit yang sudah ditanam KBD di 9 Kabupaten/kota (tahun 2014)
No
Kabupaten
Lokasi
Jenis benih/bibit sayuran
1
Jemberana
Desa Sawe
Benih : Kacang panjang, terung, tomat, mentimun, cabe kecil
Desa Baluk
Benih : Kacang panjang, terung, tomat, mentimun,
bayam,cabe kecil, cabe besar, paria, kol, caisin, selada,
kecipir, kacang buncis.
2
Buleleng
Desa
Benih : terung, cabe ( besar,kecil), tomat, paria, kol, mentimun,
Tamblang
kecipir
Bibit : tomat, cabe besar, cabe kecil, terung putih, terung ungu,
Terung bulat, sayur hijau, kol,lada perdu
Desa Tajun
Benih : terung, cabe (besar,kecil), tomat, paria, kol, mentimun,
kecipir
Bibit : tomat, cabe besar, cabe kecil, terung putih, terung
ungu,terung bulat besar
3
Tabanan
Desa Kesiut
Benih : Terung (ungu, putih, hijau), cabe (besar, kecil, rawit),
paria, tomat, seledri, mentimun, selada hijau dan merah,
bunga kol putih, kol ungu dan hijau, bawang daun, sawi,
bayam merah
Desa
Benih : Terung (ungu, putih,hijau), cabe (besar, kecil, rawit ),
Tegallinggah
paria, tomat, mentimun, selada hijau dan merah, bunga kol
putih, kol hijau, bawang daun, sawi, bayam merah
4
Badung
Desa Baha
Bibit : Seledri, cabe (besar,kecil), terung, kubis,
benih ; cabe rawit, terung (ungu, hijau, bulat), cabe besar, sawi
hijau,
Desa Getasan Bibit ; Seledri, cabe (besar,kecil), kubis,
Benih : terung (ungu, putih, hijau, bulat), cabe rawit, sawi hijau,
kol, sawi hijau dan putih,
5
Kodya
Desa Saih
Benih : Terung (ungu, putih, bulat, hijau) cabe (besar,kecil,
Denpasar
jawara), paria (hijau, belut), seledri, jagung manis, mentimun,
koro, tomat
Desa
Benih : Terung (gopek,bondan, bungo, hijau), seledri, cabe
Cengkilung
(besar,keci, jawara)l,paria (hijau, belut), mentimun, tomat,
bayam cabut, kangkung, koro
6
Gianyar
Desa Tunon
Benih : Terung (hijau,putih,bungo), sawi, tomat, cabe
(besar,bara), kol, seledri, kacang panjang, mentimun, buncis
Desa
Benih : Terung (hijau,putih,bungo), sawi, tomat, cabe
Blahbatuh
(besar,bara), kol, seledri, kacang panjang, mentimun, buncis,
7
Bangli
Desa Catur
Benih : terung (hijau, putih, ungu), timun jepang, paprika
(merah, kuning), paria belut, selada, cabe rawit, pokcoy, ercis,
sawi noar, seledri.
Bibit : cabe kecil, cabe besar, tomat, kembang kol, brokoli
Desa
Benih : terung (hijau, putih, ungu), timun jepang, paprika
Kintamani
(merah, kuning), paria belut, selada, cabe rawit, pokcoy, ercis,
seledri
Bibit : cabe kecil, cabe besar, tomat, kembang kol, brokoli
8
Klungkung
Desa
Benih : mentimun, pare, cabe kecil, terung (ungu,hijau,putih),
Selisihan
pokcoy, kacang panjang, terung ungu bulat, kangkung cabut,
bayam merah
Bibit : tomat, terung, cabe kecil
Desa
Benih : mentimun, pare, cabe kecil, terung (ungu,hijau,putih),
Bungbungan
pokcoy, kacang panjang, terung ungu bulat, kangkung cabut,
bayam merah, seledri
Bibit : tomat, terung, cabe kecil, jahe merah
9
Karangasem
Desa Nongan
Cabe ( besar,kecil), terong, lobak, buncis, mentimun, paria,
tomat, caisin, sawi putih, jamur
Desa
Cabe (besar,kecil), terong, lobak,wortel, buncis, mentimun,
Pesaban
paria, tomat, jamur
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Penanaman sayur-sayuran untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang sudah dilaksanakan
seperti tertera pada Tabel 2. Karena pengaruh cuaca yang tidak baik atau musim kemarau yang
panjang, pertumbuhan tanaman tidak maksimal karena kendala dalam penyiraman (kurang air), mudah
terserang hama penyakit. Pada Bulan November sudah mulai turun hujan, aktifitas penanaman sayuran
seharusnya sudah bisa di giatkan lagi, akan tetapi kendala yang dihadapi adalah kesibukan ibu-ibu dalam
kegiatan adat dan agama
Disamping tanaman sayuran, untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan pekarangan juga
ditanam bibit buah-buahan untuk konservasi atau pelestarian buah - buahan lokal Indonesia yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jenis bibit buah-buahan yang ditanam di setiap lokasi KBD berbeda
sesuai dengan keinginan petani
Tabel 2. Jenis bibit buah yang sudah didistribusikan sebagai konservasi tanaman lokal, di 9 Kabupaten/kota tahun
2014
No
Kabupaten
Desa
Jenis benih/bibit tanaman buah-buahan
1
Jemberana
Desa Sawe
Durian, jeruk bali
Desa Baluk
Manggis, jeruk manis, pepaya
2
Buleleng
Desa Tamblang
Pisang sari, pepaya, lengkeng, jeruk siem
Desa Tajun
Manggis, jeruk Bali, pepaya, lengkeng
3
Tabanan
Desa Kesiut
Durian, manggis, sirsak ratu
Manggis, sirsak ratu
Desa
Tegallinggah
4
Badung
Desa Baha
Jeruk lumajang, jambu kristal, silik jumbo, sirsak
ratu, jeruk siem, jeruk bali, pepaya
Desa Getasan
Manggis, nangka, durian,lengkeng, sirsak ratu,
jeruk siem, papaya
5
Kodya
Desa Saih
Jeruk limo
Denpasar
Desa Cengkilung
Jeruk limo
6
Gianyar
Desa Tunon
Blimbing manis, jambu Kristal, jeruk sunkis,
papaya
Desa Blahbatuh
Blimbing manis, jambu kristal, jeruk sunkis,
papaya
7
Bangli
Desa Catur
Pisang sari, jeruk lemon, jambu citra, nenas
Desa Kintamani
Jeruk purut, jeruk Bali , jeruk lemon dan pisang
8
Klungkung
Desa Selisihan
Kelapa salak, pepaya, lengkeng
Desa
Kelapa salak, nangka, jeruk siem, jeruk sunkis,
Bungbungan
pepaya, lengkeng
9
Karangasem
Desa Nongan
Jeruk nipis, jeruk siem
Desa Pesaban
Jeruk limo, jeruk sunkis, blimbing manis,sirsak
ratu, lengkeng

Gambar 1. Persemaian benih sayuran oleh ibu-ibu KWT

Distribusi benih/bibit dari Kebun Benih Induk (KBI) BPTP Bali.
Varietas unggul baru hasil Badan Litbang Pertanian yang dikelola KBI akan disalurkan ke
masing-masing KBD di setiap kabupaten. Persemaian benih – benih sayuran dilakukan di rumah
persemaian KBI BPTP, sesudah tumbuh (berdaun empat + 1 bulan ) tanaman sudah bisa didistribusikan
ke seluruh KBD atau tanaman bibit dipindahkan ke polybag besar atau dibagikan ke anggota kelompok
untuk ditanam di polybag atau ditanam langsung di tanah.
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Benih/bibit yang didistribusikan oleh KBI berupa benih komposit (Varietas Unggul Baru) hasil dari
Balit (Balai Penelitian) terutama Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, maupun benih hibrida
(benih yang dijual di toko pertanian). Sedangkan bibit yang didistribusikan ke KBD adalah bibit yang
disemai di rumah persemaian KBI BPTP Bali (Tabel 3 )
Tabel 3. Benih/bibit yang didistribusikan KBI ke KBD di 9 Kabupaten/kota th 2014
No
Kabupaten
Jenis benih/bibit sayuran
1
Jemberana
Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
2

Buleleng

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
Bibit

3

Tabanan

: cabe kecil dan tomat

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
Bibit : terung, tomat, papaya, cabe kecil

4

Badung

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
Bibit : tomat

5

Kodya Denpasar

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar

6

Gianyar

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
Bibit : cabe kecil, terung, cabe besar, tomat
Bibit

: Cabe kecil, terung ungu, terung putih, cabe besar

7

Bangli

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar

8

Klungkung

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar
Bibit : terung ungu

9

Karangasem

Benih : Kacang panjang, terung ungu, terung hijau, cabe rawit, tomat
karina, sawi hajau, buncis, sawi putih, kubis, cabe besar

Gambar 2. Bibit tanaman yang sudah siap untuk dipindahkan
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Kendala/Hambatan dalam Pengelolaan KBD
Keberadaan KBD belum dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota KWT khususnya maupun
oleh masyarakat umumnya. Masyarakat atau anggota KWT MKRPL belum seluruhnya menyadari
pentingnya sayuran sehat untuk di konsumsi, pentingnya sayuran dan buah untuk kesehatan. Pada
sebagian besar lokasi KBD (9 Kbupaten/kota) fungsi KBD sebagai produsen benih belum bisa
terpenuhi, hal ini disebabkan karena benih yang ditanam sebagian besar adalah jenis hibrida sehingga
hasil pembenihan kembali meberikan hasil yang tidak memuaskan (buah lebih kecil atau tidak sesuai
dengan hasil pertama). Benih komposit seperti kacang panjang, kacang buncis, bayam, kangkung dan
lain-lain (Benih Balitsa) sebagian sudah dibenihkan kembali oleh petani untuk keperluan sendiri.
Adapun beberapa kendala/ hambatan di dalam pengelolaan KBD adalah:
1. Kendala yang paling utama mengganggu kegiatan pengelolaan KBD adalah kesibukan ibu-ibu dalam
kegiatan adat dan agama serta usahatani. Apabila ada kegiatan adat/agama ibu-ibu tidak sempat
untuk merawat tanaman yang ada di KBD atau di pekarangannya, sehingga kegiatan penanaman
sayuran di pekarangan terkesan musiman (kalau tidak ada acara adat/agama ibu-ibu dengan senang
hati mengelola lahan pekarangannya).
2. Musim kemarau yang panjang atau terlalu ektrimnya cuaca yang menyebabkan tanaman sayuran
tumbuh kerdil, terserang hama penyakit atau cepat layu, serta adanya persaingan penggunaan air
antara keperluan manusia, ternak dan tanaman. Sedangkan pada waktu musim hujan tanaman
khususnya cabe dan tomat buahnya banyak yang busuk
3. Ibu-ibu yang luas pekarangannya sempit penanaman dalam polybag membutuhkan tenaga dan waktu
yang banyak didalam pengisian tanah dan pupuk, hal ini disebabkan karena tanah dan pupuk harus
diangkut dari tegalan atau sawah (ternak sapi mereka dikandangkan di tegalan atau sawah). Dalam
Hal inilah diperlukan partisipasi dari bapak-bapak untuk ikut mensukseskan pengelolaan lahan
pekarangan yang lestari. Pekerjaan mengisi/mengganti tanah di polybag dirasakan berat oleh ibu –
ibu karena menyita waktu dan hasil panen sedikit
4. Harga sayur-sayuran (terung-terungan, sawi, tomat) di pasaran menurut ibu-ibu masih murah dan
gampang membelinya (mudah didapat)
5. Tidak adanya tenaga pendamping di lapangan yang memotivasi ibu-ibu setiap waktu
Tindak lanjut yang diharapkan adalah :
1.
2.
3.
4.

Diperlukan motivator untuk membangkitkan semangat ibu-ibu untuk bisa membagi waktu antara
kegiatan adat/agama maupun kegiatan penanaman di pekarangan
Peran serta bapak –bapak terutama di dalam mengangkut pupuk/tanah dan mengganti/mengisi
polybag sangat diperlukan
Perlu pemahaman untuk ibu-ibu bahwa tanaman di pekarangan jauh lebih berharga terutama dari
segi kesehatan karena bebas pestisida
Keterkaitan atau sinergisme dengan dinas terkait dan pendampingan masih sangat diperlukan
KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan bibit/benih untuk anggota KWT sudah terpenuhi dengan didistribusikannya benih/bibit
di setiap kelompok (lokasi MKRPL). Terdistribusinya benih/bibit yang dikelola oleh Kebun Bibit Induk
(KBI) BPTP Bali ke Kelompok Wanita Tani (KWT), akan tetapi benih/bibit yang didistribusikan sebagian
besar benih hibrida
Benih komposit sangat diperlukan untuk produksi benih berkelanjutan. Pendampingan KWT
untuk menambah semangat ibu-ibu masih diperlukan
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ABSTRAK
Negara kita memiliki potensi sumber daya hayati yang melimpah ruah. Berbagai jenis tanaman pangan seperti padipadian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah dan pangan yang bersumber dari hewani. Dalam upaya
meningkatkan PPH perlu dilakukan upaya pemanfaatan pekarangan yang selama ini diabaikan oleh masyarakat.
Berbagai komoditas dapat dikembangkan di pekarangan mulai dari komoditas pangan, ternak maupun perikanan.
Salah satu komoditas ternak yang dikembangkan di MKRPL Tabanan adalah ternak ayam buras. Diharapkan dengan
pengembangan ayam buras dapat meningkatkan sumber protein bagi masyarakat baik berupa daging maupun telur.
Penelitian dilakukan di Kelompok Wanita Tani Merta Sari Werdhi, desa Kesiut, Kec. Kerambitan , Tabanan tahun
2014. Hasil penelitian menunjukkan potensi pengembangan ayam buras di lokasi kegiataMKRPL cukup baik
mengingat populasi ayam buras di Bali cendrung menurun, disatu pihak kebutuhan masyarakat dengan ayam buras
untuk konsumsi, dijual, maupun untuk sarana upacara semakin meningkat. Pengembangan ayam buras KUB sangat
tepat dilakukan di melompok, mengingat produksi telur maupun daging yang cukup tinggi sebagai penyumbang
protein hewani, sehingga jika dikelola secara ekonomi akan menguntungkan. Ciri fisik yang hampir sama dengan
ayam buras Bali menyebabkan ayam KUB berpeluang digunakan sebagai sarana upacara agama, serta limbah
kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman sayuran pada kegiatan MKRPL.

Kata kunci: MKRPL, ayam buras
PENDAHULUAN
Negara kita memiliki potensi sumber daya hayati yang melimpah ruah. Berbagai jenis tanaman
pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah dan pangan yang bersumber
dari hewani tersedia dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula berbagai jenis tanaman rempah dan
obat-obatan dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Namun potensi yang besar tersebut bertolak
belakang dengan realisasi konsumsi masyarakat yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi keluarga.
Hal itu ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional yang masih relatif rendah. Tahun
2010 skor PPH nasional baru mencapai 86,4 ( Harmi, dkk. 2012. )
Dalam upaya mencapai sasaran PPH tahun 2014 sebesar 93,3 dan menjaga keberlanjutannya,
maka perlu dilakukan upaya pemanfaatan pekarangan yang selama ini terabaikan. Hal itu sesuai dengan
pidato Presiden RI pada peserta Konferensi Dewan Ketahanan Pangan pada bulan Oktober 2010 di
Jakarta yang menyatakan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah
tangga. Pidato Presiden tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan
sudah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu meski saat ini dijumpai berbagai pergeseran
seiring dengan bergesernya kebutuhan ekonomi pangan keluarga (Kemtan, 2011). Berdasarkan hal
tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian menindak lanjuti dan sejak T.A. 2011
menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari” (MKRPL)
yang dibangun dari Rumah Pangan Lestari (RPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah
lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemtan, 2011).
Sejak dicanangkan MKRPL secara nasional di desa Kayen , Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
pada tahun 2010 oleh Presiden Republik Indonesia, selanjutnya ditindaklanjuti pelaksanaan MKRPL di
Bali di desa Tunon,kec. Singakerta, kab. Gianyar tahun 2011, maka pelaksanaan MKRPL di Kabupaten
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Tabanan sudah memasuki tahun ke-2. Pada tahun 2012 ( awal kegiatan) pelaksanaan kegiatan MKRPL
di Tabanan di lakukan di desa Tegallinggah, kecamatan Penebel, tepatnya di kelompok Wanita Tani
Catur Wahana 2, dengan melibatkan anggota kelompok utama awalnya 30 KK, kemudian berkembang
menjadi 40 KK , bahkan sekarang kegiatan tersebut sudah berkembang juga keluar anggota kelompok.
Pada tahun 2013 kegiatan serupa dikembangkan pula di lokasi yang berbeda di kabupaten Tabanan
yaitu desa Kesiut, kecamatan Kerambitan. Kelompok yang di sasar adalah kelompok Wanita Tani Merta
Sari Werdi dengan jumlah anggota 30 KK.
Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan itu sendiri,
disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan
pendapatan bagi rumah tangga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna,
karena dari lahan yang relatif sempit itu bisa menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran,
buah-buahan, bahan tanaman rempah dan obat, bahan kerajinan tangan, serta bahan pangan hewani
yang berasal dari unggas , ternak kecil maupun ikan (Kemtan, 2011).
Salah satu sumber protein yang berasal dari ternak yang dikembangkan di MKRPL Tabanan
adalah ayam buras. Jenis ayam buras yang dikembangkan adalah ayam KUB yang merupakan bantuan
dali Badan Litbang Kementan pada tahun 2013. Diharapkan dari pengembangan ayam buras di kegiatan
MKRPL akan mampu menambah sumber protein hewani baik berupa daging, telur maupun sumber
pendapatan dengan menjual ternak hidup, telur maupun bibit ayam buras.
METODE PENELITIAN
Tempat dan waktu
tahun

Kajian ini dilakukan di Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan , kabupaten Tabanan, selama 1
(2014), melibatkan anggota melompok tani Merta Sari Werdhi yang beranggota 30 orang.

Bahan dan Metode
Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : ayam KUB, kandang ayam dan
peralatannya, pakan ayam, obat-obatan ternak. Dalam kegiatan ini petani yang terlibat secara langsung
sebanyak 3 orang (pemelihara), sedangkan anggota lang lain mendukung kegiatan tersebut, mengingat
ternak tersebut adalah milik kelompok. Ayam dipelihara dalam kandang permanen disesuaikan dengan
umur ternak. Fase starter ( doc - 1 bln) dipelihara dalam kandang box, ayam fase grower(1 – 4 bln)
dipelihara dalam kandang pertumbuhan dan ayam fase layer(>4 bln) dipelihara dalam kandang battery.
Pakan yang diberikan juga disesuaikan dengan umur ayam ( Tabel 1).
Tabel 1. Formula ransum ayam KUB di Bali
KLP. UMUR
UMUR
Starter/brooder
Grower 1.
Grower 2.
Grower3./developer
Layer

0 – 4 minggu
4 – 8 minggu
8 – 12 minggu
12- 18
>18 minggu

BAHAN PAKAN

FORMUL
A (%)

Br.1
Br.1 + dedak
Br.1 + dedak
Br.1 + dedak
Kosentrat layer +
jagung + dedak +
mineral 1 %

100
75 : 25
65 : 35
50 : 50
30 : 40: 30

Jumlah pakan (gr/ekor/hari
10
20
30
50
70-80

Sumber : Guntoro dan Aribawa IB (2003)

Data yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan analisis diskriptif kualitatif, dan Untuk mengetahui
tingkat keuntungan yang diperoleh akan dilakukan analisis input out put menggunakan B/C ratio .
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Ayam Buras di Bali.
Ayam kampung sudah dibudidayakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia terutama yang
tinggal di pedesaan dan di daerah-daerah pinggiran kota (sub urban). Masyarakat biasanya memelihara
ayam kampung sebagai sumber pangan keluarga akan telur, daging dan sebagai tabungan yang
sewaktu-waktu dapat diuangkan. Dagingnya yang enak dan disukai menyebabkan permintaan daging
ayam kampung oleh masyarakat terus meningkat. Sumbangan ayam kampung terhadap produksi daging
nasional sebesar 11,07% atau sebesar 259,9 ribu ton, sedangkan kontribusi produksi terhadap daging
unggas sebanyak 16,9% (Dirjen PKH, 2010) dalam Sofjan Iskandar, dkk 2013).
Populasi ayam buras di Bali pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut seperti terlihat
pada Gambar 1. Dari Tabel itu terlihat terjadi penurunan populasi secara berkelanjutan. Penurunan
populasi ayam buras bali terjadi karena terjadinya wabah penyakit flu burung serta semakin mahalnya
biaya pakan ayam buras ,sehingga tidak mampu ditutupi oleh produktivitas yang dihasilkannya. Tetapi
besaran angka penurunan populasi dari tiga tahun terakhir semakin berkurang yaitu sebesar 4.9% pada
tahun 2012, 1.5% pada tahun 2013 dan 0.1% pada tahun 2014. Hal itu menunjukkan adanya kegairahan
peternak dalam budidaya ayam buras Bali.

Gambar 1. Grafik populasi ayam buras di Bali

Dari total produksi telur di Bali sebesar 43.884,22 ton, sekitar 0,93% (2.972,85 Ton) diantaranya
adalah produksi telur ayam Buras (Disnak Bali. 2013). Sedangkan produksi daging ayam buras
berdasarkan data Disnak propinsi Bali tahun 2013 adalah 4.753,03 ton dengan jumlah pemotongan
ternak sebanyak 6.172.829. Bagi petani, ayam Bali memiliki prospek sosial, ekonomi dan budaya yang
sangat penting dalam kehidupannya.Telur ayam buras banyak dikonsumsi untuk bahan jamu atau
berbagai kebutuhan upacara serta untuk lauk dalam menu sehari-hari. Demikian pula bagi petani pada
kegiatan MKRPL Tabanan hampir seluruhnya memelihara ayam buras yg dipelihara di kebun atau pun
di pekarangan rumah. Tetapi sistem pemeliharaannya secara sederhana /non intensif dengan
memanfaatkan limbah dapur. Tidak mengherankan pemeliharaan ayam buras dilakukan hanya sebagai
kegiatan sampingan di rumah tangga.
Beberapa waktu lalu, Badan Litbang pertanian melalui Balai Penelitian Ternak Ciawi telah
berhasil memproduksi ayam Kampung Unggul Badan Litbang pertanian (KUB), yang memiliki sifat lebih
unggul dari ayam kampung pada umumnya. Keunggulan yang utama dari ayam KUB adalah pada
produksi telur bisa mencapai 44-70 % dengan puncak produksi 65-70%. Berikut ditampilkan keunggulan
ayam KUB jika dibandingkan dengan ayam kampung pada umumnya seperti terlihat pada Tabel 2
dibawah ini
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Tabel 2. Keunggulan ayam KUB-1 dibandingkan dengan ayam kampung yang dipelihara secara ekstensif, semi
intensif dan intensif .
Uraian

Cara pemeliharaan
AYAM KAMPUNG

KUB-1

Ekstensif*)

Semi Intensif*)

Intensif*)

Intensif**)

Produksi telur
(butir/induk/tahun)

47

59

146

180

Produksi telur (%)

13

29

40

44-70

Frekuensi bertelur
(kali/tahun)

3

6

7

Puncak produksi(%)

-

-

50

65-70

Umur pertama bertelur
(mg)

28

22-26

20-24

20-22

Daya tetas telur (%)

74

79

84

85

Bobot telur (g/butir)

39-48

39-48

39-43

36-45

Tanpa clutch, setiap hari

Frekuensi terjadinya
mengeram (%)

100

100

30-100

10

Konsumsi pakan (g/ekor/h)

<60

60-68

80-100

80-85

Konversi pakan

>10

8-10

4.9-6.4

3.8

Mortalitas s/d 6mg (%)

50-56%

34-42

<27

<5

Mortalitas mulai produktif
s/d afkir (%)

>15

15

<10

<8

*)Sumber: Diwyanto, et al.,(1996).
**) Sartika , (2013)

Manfaat Pengembangan Ayam Buras KUB di Kegiatan MKRPL
Produksi telur
Dengan adanya sifat unggul dari ayam KUB maka petani akan memperoleh keuntungan yang
lebih jika memelihara ayam biasa pada umumnya. Produksi telur yang diperoleh pada pengembangan
ayam KUB di tabanan sebesar 51,1 % ( henday) dari potensi asli produksi telur ayam KUB sebesar 4470% ( hasil Balitnak), lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata produksi telur ayam buras bali
sebesar 25,5% (Guntoro dan Aribawa (2003). Dengan demikian ada selisih 25,6% terjadi peningkatan
produksi telur yang jika dijual akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Demikian pula dilihat dari
sumbangan protein jika hasil telur itu dikonsumsi oleh anggota kelompok akan mampu meningkat.
Menurut Emma (2005), sebagai bahan pangan, telur merupakan gudang semua zat gizi yang dibutuhkan
tubuh. Berbagai macam vitamin dan mineral banyak terkandung pada sebutir telur.
Vitamin yang
terpenting pada telur adalah Vit. B yang dapat memperbaiki fungsi saraf. Telur juga mengandung lesithin
(emulsifier alami) yang kaya akan cholin. Cholin telibat dalam pemindahan kolesterol melalui peredaran
darah dan membantu metabolisme lemak. Cholin juga menjadi komponen penting dari membran sel dan
jaringan saraf.Lebih lanjut Soedarmo dan Sediaoetama (1985) menyatakan komposisi kimia telur ayam
seperti terlihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kandungan gizi telur ayam
Kandungan Kimia
Air (g)
Kalori(KKal)
Protein(g)
Lemak(g)
Karbohidrat(g)
Kalsium(mg)

Jumlah
64
162
12,8
0,7
0,7
54

Kandungan Kimia
Posfor (mg)
Zat Besi (mg)
Vitamin A (SI)
Vitamin B 1 (mg)
Vitamin C (mg)

Jumlah
180
2,7
900
1,1
0

Produksi daging
Pertumbuhan daging/berat badan ayam buras KUB cukup baik. Rata-rata peningkatan berat
badan ayam KUB jantan 8,85 gram/ekor/hari sedangkan yang betina 7,50 gram/ekor/hari. Tidak jauh
berbeda dengan ayam buras Bali bobot badan ayam KUB pada umur 26 minggu sudah diatas 1 kg
sehingga jika digunakan sebagai ternak potongpun sangat layak. Hal itu sangat potensial untuk
dikembangkan sebagai penyumbang protein bagi masyarakat. Hal lain yang mendukung pengembangan
ayam KUB ini dari segi produktivitas daging adalah sebagian besar masyarakat memanfaatkan daging
ayam buras sebagai ternak potong yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai sumber daging untuk
konsumsi keluarga.
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Gambar 2. Grafik perkembangan berat badan ayam KUB

Produksi DOC
.
Mengingat ayam yang dikembangkan oleh anggota kelompok MKRPL di Tabanan adalah ayam
buras jenis unggul, dimana untuk daerah Bali baru dikembangkan di desa Kesiut, kecamatan Kerambitan,
Tabanan, maka peluang untuk pemasaran produk lain berupa bibit ayam/doc sangat terbuka.
Permintaan terhadap doc ayam KUB sangat banyak baik dari anggota kelompok MKRPL lain di Bali,
kelompok ternak, maupun peternak perseorangan. Permintaan terhadap doc ayam KUB itu baru sedikit
yang dapat dilayani mengingat keterbatasan sarana penetasan dan sumber daya manusia. Tetapi hal itu
membuka peluang untuk dikembangkan breeding ayam KUB di tingkat petani. Jika itu dapat
dilaksanakan akan mampu membuka lapangan kerja baru bagi anggota kelompok.

Manfaat lain ayam KUB
Masyarakat di bali terutama yang beragama Hindu memanfaatkan ayam buras tidak hanya untuk
konsumsi berupa daging dan telur, tetapi ayam buras sering digunakan sebagai sarana upacara agama
Hindu (ayam caru). Hal itu sangat terbuka pada ayam KUB mengingat ciri fisik ( warna bulu) sama
dengan ayam buras bali pada umumnya. Warna /corak bulu yang sering dijadikan patokan untuk upacara
agama seperti merah ( biying), hitam (selem), putih( petak), abu ( kelawu) dll. Ayam untuk upacara
agama ( caru) ayam umur 1,5-2 bulan harganya bisa mencapai 30.000-45.000/ekor tergantung warna
bulu. Jika itu bisa dipenuhi dari budidaya ayam buras di kegiatan MKRPL maka akan dapat mengurangi
pengeluaran keluarga untuk upacara agama. Pemanfaatan lain ayam KUB terutama ayam jantan adalah
untuk sarana hiburan berupa sabung ayam (tajen) yang jika dinilai satu ekor ayam jantan bisa berharga
Rp. 100.000-200.000.
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Manfaat lain dari pengembangan ayam buras KUB di lokasi MKRPL adalah pemanfaatan limbah
kotoran ayam bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman sayuran. Hal itu akan dapat mengurangi
biaya pembelian pupuk anorganik untuk tanaman sayuran. Menurut Ade I.S. (2007) kandungan hara
kotoran ayam cukup tinggi, dimanan kandungan N (1%), F (0,8%), K (0,4%) dan air ( 5%) cocok untuk
tanaman umur pendek seperti tanaman sayuran.

Nilai ekonomi usaha ternak ayam buras KUB
Budidaya ayam buras di lokasi MKRPL sangat tepat mengingat antara ayam dan tanaman
sayuran dapat diterapkan konsep integrasi, dimana sisa/ limbah sayuran bisa dimanfaatkan untuk pakan
tambahan ayam, sedangkan limbah kotoran ayam bisa dipakai sebagai pupuk tanaman sayur. Hal itu
akan mengurangi biaya pembelian pupuk, sekaligus untuk menciptakan produk mkrpl yang organik. Hasil
produksi ayam berupa telur dijual ke pedagang dengan harga Rp.1500-1750 per butir. Kelompok juga
dapat menjual telur tetas ( telur berisi embryo) dengan harga Rp.2000 per butir.
Hasil analisa ekonomi menunjukkan nilai R/C diatas 1 baik pada fase grower maupun fase layer.
Berikut disajikan table analisa ekonomi budidaya ayam KUB di lokasi mkrpl Tabanan.
Tabel 4. Analisa pembesaran /penggemukkan ayam ( 3 bulan) skala 100 ekor
No
A

Uraian
Biaya

Volume

Satuan

Harga/satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

1.

DOC

100

ekor

7,000

700,000

- Bulan 1

30

Kg

6,620

198,600

- Bulan 2

60

Kg

5,715

342,900

2.

Pakan

- Bulan 3

90

Kg

5,353

481,770

3.

Obat-obatan

1

Paket

200,000

200,000

4.

Penyusutan Kandang

3

bulan

250,000

750,000

Tenaga Kerja

3

bulan

250,000

750,000

5.

Total biaya

3,423,270

B

Penerimaan

1.

Penjualan ayam

100

ekor

40,000

4,000,000

-

2.

Kotoran ternak

1

Paket

200,000

200,000

Penerimaan

4,200,000

C

Keuntungan

776,730

D

B/C rasio

0.23

E

R/C ratio

1.23
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catatan :
- konsumsi doc (0-4 mgg) 10 gr/ekor/hr
- konsumsi doc (4-8 mgg) 20 gr/ekor/hr
- konsumsi doc (8-12 mgg) 30 gr/ekor/hr
- Biaya kandang Rp 10000000/10 th

Tabel 5. Analisa Usahatani ayam buras petelur sistem ren jangka waktu 1 tahun
No. Uraian
Volume
Satuan
Harga/satuan
Jumlah
(Rp)
A

Biaya

1.

Induk

100

ekor

40,000

4,000,000

2.

Obat-obatan

1

Paket

200,000

200,000

3.

Pakan

2880

Kg

5,252

15,125,760

4.

Penyusutan kandang

1

Thn

1,000,000

1,000,000

5.

Tenaga Kerja

12

OB

250,000

3,000,000

Total Biaya

23,325,760

B

Penerimaan

1.

Produksi telur

15300

butir

1,750

26,775,000

2.

Ayam Afkir

100

ekor

40,000

4,000,000

Kotoran ternak

1

Paket

200,000

200,000

3.

Total Penerimaan

30,975,000

C

Keuntungan

7,649,240

D

B/C ratio

0.33

E

R/C ratio

1.33

catatan :
- konsumsi layer (>18 mgg) 80 gr/ekor/hr
- Produksi telor 51%

KESIMPULAN DAN SARAN
Potensi pengembangan ayam buras di lokasi MKRPL sangat terbuka mengingat kebutuhan
masyarakat dengan ayam buras sangat tinggi baik untuk konsumsi maupun untuk upacara agama.
Produktivitas ayam buras KUB ( produksi telur maupun daging) yang tinggi sangat mendukung program
penganekaragaman sumber protein dan sumber pendapatan keluarga, karena secara ekomoni budidaya
ayam KUb layak dilakukan.
Budidaya ayam buras KUB agar dilakukan secara menyeluruh di semua anggota MKRPL dalam
upaya mendukung peningkatan asupan protein hewani pada masyarakat serta untuk meningkatkan
pendapatan keluarga.
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ABSTRAK
Untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga salah satunya adalah dengan pemanfaatan lahan
pekarangan untuk pengembangan pangan rumah. Pendampingan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan tersebut.
Tahun 2013, di Bali kegiatan Pendampingan KRPL oleh BPTP Bali telah dilakukan di dua kabupaten (Kabupaten
Tabanan dan Kabupaten Badung). Dalam mempercepat penyebaran pelaksanaan Pendampingan KRPL di Bali,
BPTP Bali melakukan pendekatan model Spektrum Diseminasi Multi Chanel (SDMC), yaitu penyebaran informasi
dan inovasi teknologi melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Pengkajian dilakukan dari Januari - Desember
2013. Makalah ini bertujuan membahas penyebarluasan SDMC pada kegiatan Pendampingan KRPL di Bali. Datadata yang dikumpulkan adalah bentuk-bentuk diseminasi yang diterapkan dalam Pendampingan KRPL, lembaga
pendukung Pendampingan KRPL dan penyebarluasan SDMC pada kegiatan Pendampingan KRPL. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif. Dengan penerapan SDMC (sosialisasi, penyuluhan/pelatihan, demplot,
pembuatan dan penyebaran media cetak dan audio visual, studi banding), penyebaran informasi dan inovasi
teknologi pada kegiatan Pendampingan KRPL dapat berjalan lebih efektif. Dukungan Pemda terkait berupa alokasi
pembiayaan terhadap kegiatan Pendampingan KRPL Bali ataupun mereplikasi kegiatan Pendampingan KRPL
merupakan unsur penunjang yang berperan dalam menyebarkan kegiatan PendampinganKRPL di Bali.

Kata kunci : Pendampingan KRPL, SDMC
PENDAHULUAN
Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonensia sangat kaya dengan berbagai
jenis tanaman seperti padi-padian, kacang- kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan serta sumber
pangan hewani. Termasuk berbagai jenis tanaman rempah dan obat-obatan. Disisi lain potensi tersebut
bertolak belakang dengan realisasi konsumsi masyarakat yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi.
Hal tersebut dapat dilihat dari skor plola pangan harapan (PPH) yang belum mencapai nilai ideal. Hasil
perhitungan skor PPH kegiatan MKRPL pada BPTP Bali di Dusun Cengkilung Kota Denpasar tahun 2012
skor PPH mencapai 64,84, oleh karena itu untuk mewujudkan kemandirian pangan pemerintah
mempunyai komitnen yang sangat besar untuk melibatkan rumah tangga. Berbagai program di luncurkan
untuk memasyarakatkan budaya menanam di lahan pekarangan, salah satunya adalah KRPL (Kawasan
Rumah Pangan Lestari). Prinsip KRPL dibangun dari kumpulan rumah tangga yang mampu mewujudkan
kemandirian pangan melalui pemanfatatan pekarangan yang dapat melakukan upaya diversifikasi
pangan berbasis sumber daya lokal sekaligus pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta
tercapai pula upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Kegiatanan Pendampingan KRPL yang dilkukan oleh BPTP Bali di tahun 2013 di dua kabupaten
yaitu di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Kegiatan Pendampingan KRPL di sembilan lokasi
tersebut dibangun dari kumpulan Rumah Pangan Lestari (RPL). BPTP Bali melakukan pendekatan
model Spectrum Diseminasi Multi Chanel (SDMC). Berbagai saluran komunikasi yang dilakukan dengan
pemangku kepentingan (Pemda) yang terkait dilakukan dengan
pendekatan SDMC. Untuk
penyebarluasan informasi inovasi teknologi tidak lagi dilakukan pada satu pola diseminasi, tetapi
dilakukan secara multi chanel, sehingga tujuan dari pengembangan pendampingan KRPL dapat tercapai.
Makalah ini bertujuan membahas penyebarluasan SDMC pada kegiatan Pendampingan KRPL di Bali
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METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi
Kegiatan dilakukan pada bulan Januari – Desember 2013 di lokasi kegiatan Pendampingan
KRPL Bali yaitu dua kabupaten (Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung).
Pelaksanaan
Kegiatan diseminasi inovasi teknologi Pendampingan KRPL dilakukan melalui model SDMC
yaitu sosialisasi terhadap Pemda, pelatihan dan penyuluhan, demplot, pembuatan dan penyebaran
bahan-bahan informasi berbentuk tercetak, alih teknologi/studi banding serta pemberdayaan chanel
diseminasi (Pemda).
Pengumpulan Data/Pengamatan
Data yang dikumpulkan adalah data-data dalam bentuk-bentuk diseminasi yang diterapkan dalam
Pendampingan KRPL, lembaga pendukung Pendampingan KRPL dan penyebarluasan SDMC pada
kegiatan Pendampingan KRPL. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Pendampingan KRPL diterapkan dalam bentuk diseminasi inovasi teknologi agar sampai
kepada pengguna/sasaran secara cepat dan tepat perlu didesiminasikan dengan metode diseminasi
yang tepat. Metode diseminasi yang dipilih perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah
kondisi kelompok sasaran (tingkat pendidikan, perilaku komunikasi, umur), perubahan yang diharapkan
(sadar, minat, evaluai, mencoba, adopsi) dan bentuk inovasi (teknik budidaya, alsintan, dan informasi
pasar). Metode diseminasi yang tidak tepat akan menjauhkan dari tujuan suatu kegiatan yang ingin
dicapai.
Di Bali dalam pelaksanaan Pendampingan KRPL menggunakan metode diseminasi yang
diterapkan beragam, dengan menggabungkan beberapa metode diseminasi diharapkan dapat saling
melengkapi untuk mendukung keberlangsung kegiatan Pendampingan KRPL. Beberapa metode
diseminasi yang dilakukan adalah :
a. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan kepada stakeholder di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk
mengkoordinasikan kegiatan Pendampingan KRPL serta menjalin kerjasama dengan para aparat
Pemda.
b. Pelatihan dan Penyuluhan
Teknik budidaya tanaman pangan, sayuran, bunga, toga, ikan dan ternak dapat dialkukan dengan
pelatihan dan penyuluhan. Selain itu dilakukan juga teknik perbenihan, pembibitan, dan pengolahan.
Pelatihan dan penyuluhan ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, maupun pada saat
pelaksanaan kegiatan, tergantung pada perkembangan pelaksaan kegiatan dilapangan.
c. Demplot
Model teknologi pemanfaatan pekarangan yang sesuai dengan klasifikasi pekarangan dapat dilakukan
dengan pelaksanaan kegiatan demplot. Adapun kelompok sasaran, basis komoditas, dan model
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usaha yang dilaksanakan pada kegiatan Pendampingan KRPL tahun 2013 dapat disajikan pada Tabel
1.
Tabel 1.
No.
1.

2.

3.

4.

Kelompok Sasaran, Basis Komoditas, dan Model Usaha yang dilaksanakan pada kegiatan
Pendampingan KRPL Tahun 2013.
Kelompok Sasaran
Basis Komoditas
Model Usaha
Pekarangan sempit
Sayuran : Cabai, Tomat, Caisin,
Pot Polibag/Vertikultur
(hanya mempunyai
Seledri, Terung, Bawang Merah,
emperan < 100 m2)
Bawang Daun
TOGA : Jahe, Kunyit, Sambiloto
Pot Polibag/Vertikultur
Pot Polibag/Vertikultur
Pekarangan Sedang
Sayuran : Cabai, Tomat, Caisim,
2
(100-300 m )
Kangkung, Terung, Bawang Daun,
Bawang Merah, Bawang Dau,
Seledri
Tanaman Pangan dan Hortikultura :
Bedengan
Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kacang
Panjang, Bawang Merah
Ternak : Ayam Buras/Kampung
Kandang
Pekarangan Luas
Sayuran : Cabai, Tomat, Caisim,
Pot Polibag
2
(>300 m )
Kangkung, Terung, Bawang Daun,
Bawang Merah, Kajang Panjang
Mentimun
TOGA : Jahe, Kunyit, Sambiloto
Pot Polibag
Bedengan
Taaman Pangan dan Hortikultura :
Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah,
Kacang Panjang, Cabai, Bawang
Merah
Intensifikasi Pagar : Pare, Labu
Multi Strata
Siam
Ternak Ayam Buras, Kambing, Ikan
Kandang dan Kolam
Air Tawar (Lele)
Kebun Bibit Desa dan
Tomat, Cabai, Terung, Seldri
Rumah Bibit, Polibag Kecil
Bedengan
KOleksi Plasma Nutfah Plasma Nutfah : Tanaman Obat
Lokal, Ubi Kayu, Bawang Merah, Uji
Jalar

Pembuatan Dan Penyebaran Bahan-bahan Informasi Berbentuk Tercetak.
Penyebarluasan bahan informasi tercetak dapat dilakukan dalam bentuk poster dan berbentuk
paduan inovasi teknologi pembuatan mikro organisme lokal (MOL), proses pembuatan pupuk organik
padat (kompos) dan pembuatan pupuk organik cair (biourin) serta Teknologi budidaya tanaman sayuran.
Penyebarluasan informasi inovasi teknologi dalam bentuk media cetak mengenai pemanfaatan
pekarangan dapat lebih mudah dan efektif dan efisien. Informasi mengenai teknologi yang diterapkan di
KRPL ataupun mengenai KRPL itu sendiri dapat lebih mengarahkan pelaksana kegiatan dalam
memanfaatkan pekarangan, selain itu warga masyarkat yang belum memanfaatkan pekarangannya
setelah melihat informasi dari bahan media cetak diharapkan dapat tergerak untuk memanfaatkan
pekarangannya, apalagi jika masyarakat yang disekitarnya telah terlebih dahulu melaksanakan
pemanfaatan pekarangan.
Alih teknologi/studi banding
Kegiatan alih teknologi/studi banding pada prinsipnya adalah untuk memperoleh informasi
mengenai tahapan pengembangan, proses transfer pengalaman dan peningkatan motivasi kegiatan
kunjungan ke suatu lokasi guna membandingkan dan mempelajari penerapan teknologi di suatu daerah
sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan di masa mendatang di
daerah masing-masing. Pengalaman yang diperoleh akan dapat mendorong para peserta untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas dengan menerapkan inovasi teknologi tersebut. Selain itu para
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peserta dapat menyampaikan informasi yang diperoleh serta memotivasi petani lainnya untuk
memanfaatkan lahan pekarangannya yang lebih baik.
Dukungan kelembagaan dan penyebarluasan SDMC dalam kegiatan Pendampingan KRPL yang
dilaksanakan oleh BPTP Bali dibantu oleh beberapa bentuk kelembagaan yang ada di desa, seperti
kelompok wanita tani (KWT), anggota PKK, aparat desa dan organisasi pemuda. Kelompok wanita tani
dan anggota PKK merupakan pelaksana utama dari kegiatan Pendampingan KRPL, sedangkan aparat
desa dan organisasi pemuda membantu BPTP dalam hal pembinaan dan pengawasan kelancaran
kegiatan Pendampingan KRPL. Jumlah pelaksana utama kegiatan Pendampingan KRPL Bali tahun
2013 di Kabupaten Tabanan terdiri dari 285 KK (8 kelompok wanita tani) dan di Kabupaten Badung 28
KK ( 1 kelompok wanita tani)..
Chanel diseminasi Salah satu bentuk penyebarluasan SDMC adalah. Pemberdayaan chanel
diseminasi yang dimaksud adalah mengoptimalkan peran-peran pemangku kepentingan (Pemda) yang
terkait kegiatan. Kegiatan Pendampingan KRPL oleh BPTP Bali tidak terlepas dari kerjasama dengan
berbagai pihak untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Unsur Pemda merupakan unsur penunjang
yang mempunyai peranan penting. BPTP dan Pemda saling berkoordinasi dan bersinergi dalam
mengembangkan Pendampingan KRPL di masing-masing Kabupaten dan Kota. Pemda membantu
BPTP dalam hal mengawasi dan membina kelancaran kegiatan Pendampingan KRPL. Adapun inovasi
teknologi dalam penyebarluasan SDMC terkait dengan Pemda maupun pengguna dapat dilihat pada
tabel 2.
Tabel 2. Inovasi Teknologi dalam penyebarluasan SDMC terkait dengan Stakeholder maupun Pengguna.
No.

Inovasi Teknologi

Penyebarluasan SDMC

1.

Model Kawasan Rumah Pangan lestari (MKRPL)

Brosur

2.

Teknologi Sederhana “Proses Pembuatan Benih Cabai”

Leaflet

3.

Teknologi Sederhana “Proses Pembuatan Benih Tomat”

Leaflet

4.

MPemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Pupuk Organik

Leaflet

5.

Proses Produksi Biourin

Leaflet

6.

Pembuatan Yeknologi Mikro Organisme Lokal (MOL)

Leaflet

7.

Pembuatan Teknologi Pestisida Hayati

Leaflet

8.

Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran

Brosur

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa BPTP Bali dalam hal ini telah dapat membina dan mengawasi
kegiatan Pendampingan KRPL melalui diseminasi/penyebarluasan SDMC, sehingga Pemda Kabupaten
Tabanan pada tahun 2013 telah memberikan bantuan kegiatan dengan model MKRPL melalui Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan yang disebut dengan Program Gerbang Pangan Lestari
Kabupaten Tabanan padang Kelompok Wanita Tani. Dengan adanya bentuk dukungan Pemda
Kabupaten Tabanan seperti tersebut di atas sangat membantu BPTP Bali dalam hal mentransfer inovasi
teknologi dan mengenalkan, menyebarkan serta membangun KRPL di Bali.
KESIMPULAN
Gabungan dari penerapan berbagai macam metode diseminasi seperti sosialisasi,
penyuluhan/pelatihan, demplot, pembuatan dan penyebaran media cetak dan, studi banding, dapat saling
melengkapi dalam penyebaran informasi dan inovasi teknologi pada kegiatan Pendampinan KRPL di
Bali.
Penyebarluasan SDMC terkait dukungan Pemda Kabupaten Tabanan berupa alokasi
pembiayaan terhadap kegiatan model MKRPL Bali ataupun mereplikasi kegiatan Pendampingan KRPL
merupakan unsur penunjang yang berperan dalam menyebarkan kegiatan Pendampingan KRPL di Bali.
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ABSTRAK
Ketahanan pangan (food security) kini telah menjadi isu yang mengglobal di Indonesia.Ketahanan dan kemandirian
pangan nasional haruslah dimulai dari rumah tangga. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan
rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga. Model
kawasan rumah pangan lestari (MKRPL) 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 sumber daya lokal, pelestarian tanaman serta
peningkatan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengkajian ini bertujuan
untuk mengetahui manfaat dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap pengeluaran konsumsi rumah
tangga petani. Kegiatan dilaksanakan di Desa Nongan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada tahun
2012-2013. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dengan adanya penanaman sayuran di lahan pekarangan terjadi
penghematan pengeluaran ibu-ibu KWT antara Rp.5.000 – 10.000 per KK per hari. Dan dari hasil analisis PPH yang
dilakukan, terjadi peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 72.4 menjadi 85.8 atau naik sebesar 18.51%.
Peningkatan nilai PPH disebabkan oleh peningkatan konsumsi sayur-sayuran dari 23.9 menjadi 30.0 atau naik
sebesar 25.52%. Dengan budidaya jamur tiram petani juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 660.000 dengan
R/C ratio sebesar 1.21 dan B/C ratio sebesar 0.21 %.

Kata kunci : Pengeluaran, konsumsi, kawasan rumah pangan lestari
PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sangat pesat, hal ini sangat berpengaruh terhadap
ketersediaan konsumsi pangan masyarakat. Upaya –upaya peningkatan produksi pangan telah
dilaksanakan secara intensif namun belum dapat memenuhi akan kebutuhan pangan secara menyeluruh.
Terlebih lagi dengan adanya permasalahan penggurangan dan alih fungsi lahan menyebabkan lahan
yang produktif semakin berkurang yang dapat mengancam swasembada pangan. Ketahanan pangan
(food security) kini telah menjadi isu yang mengglobal di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan
kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kualitas keluarga yang mandiri dan
ketahanan keluarga yang tinggi dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kemandirian masyarakat dalam mencapai ketahanan pangan keluarga dapat dicapai melalui peningkatan
produktivitas sumberdaya alam yang ada di lingkungan sekitar, yaitu pekarangan. Secara nasional lahan
pekarangan yang tersedia relatif luas, sekitar 10,3 juta ha atau 14 % dari keseluruhan luas lahan
pertanian. Luas pekarangan Bali 45.782 ha atau 8,12 % dari luas total Bali. Luas pekarangan Kabupaten
Karangasem 2.289 ha atau 2,73 % dari luas lahan Kabupaten karangasem
(Badan Pusat Statistik
Bali, 2011).
Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna, untuk menghasilkan
bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegal, penghasil sayur dan buah-buahan, unggas,
ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu, wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, serta uang tunai
(Sajogyo, 1994). Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat
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menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga petani (Salikin, 2005). Indonesia memiliki potensi sumber
daya hayati spesifik lokasi yang sangat kaya dengan berbagai jenis tanaman pangan seperti : padipadian, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah dan sumber pangan hewani. Demikian pula
berbagai jenis tanaman rempah dan obat-obatan dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah di
wilayah nusantara ini. Namun potensi yang besar tersebut bertolak belakang dengan realisasi konsumsi
masyarakat yang masih dibawah anjuran pemenuhan gizi dan upaya program diversifikasi yang
digalakkan pemerintah sejak orde lama. Hal ini ditunjukkan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan
(PPH) nasional yang relatif masih rendah. Skor pola pangan harapan merupakan salah satu parameter
yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keaneka ragaman pangan. Rumusan ini untuk
mengoperasiaonalkan konsep diversifikasi pangan , dengan merumuskan komposisi pangan yang ideal,
terdiri dari 57- 68 % karbohidrat, 10 – 13 % dari protein dan 20-30 % dari lemak. Semakin tinggi skornya
menandakan daerah tersebut mampu mengadakan penganekaragaman pangan . Pada tahun 2010 PPH
nasional baru mencapai 77,5 sedangkan skor PPH untuk provinsi Bali mencapai 85,1 (Anonimous, 2011)
Pekarangan bila dikelola dengan baik dapat menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi rumah tangga, disamping juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi rumah tangga.
Demikian potensialnya pekarangan sebagai salah satu alternatif penyedia pangan, Presiden RI pada
bulan Oktober 2010 menyatakan di depan peserta Konferensi Dewan Ketahanan Pangan, bahwa
ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Pidato Presiden tersebut
didasarkan kepada kenyataan historis bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia sejak jaman dahulu
telah memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman kebutuhan keluarga, walaupun saat ini telah
terjadi pergeseran seiring dengan bergesernya kebutuhan ekonomi dan ruang (Badan Litbang Pertanian,
2011).
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak T.A. 2011
menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari” (MKRPL) yang
dibangun dari Rumah Pangan Lestari (RPL). Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan
pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah
tangga. KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) adalah suatu rancangan dimana nantinya diharapkan
pada rumah penduduk mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai
sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah
tangga yang berkualitas dan beragam.
Menurut Soenoedji (1986), Pekarangan mempunyai fungsi sebagai pelestarian sumber daya
tanah dan air, sumber perlindungan sebagai plasma nutfah, fungsi ekonomi, sosial dan estitika.
Mempunyai fungsi ekonomi apabila pekarangan dapat menambah pendapatan keluarga atau hasilnya
dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri. Fungsi sosial diartikan apabila dapat memenuhi kebutuhan
sosial, budaya dan agama. Sedangkan estetika apabila pekarangan itu dapat memberikan keindahan,
kesejukan dan kenyamanan. Secara umum lahan pekarangan dapat dinterprestasikan sebagai suatu
sistem budidaya tanaman yang bersifat subsistem yang berfungsi memberikan tambahan penghasilan
bagi pemilik dan keluarganya.
Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan mendukung
ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing
daerah, karenanya MKRPL merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan
dalam rumah tangga. Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi
pekarangan terpadu, dengan memadukan tiga sub-sektor dalam pekarangan yaitu pertanian, peternakan
dan perikanan, yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, pengetahuan, dan perilaku sosial
masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tanaman dan ternak di pekarangan memberi
kontribusi pendapatan keluarga (Arifin, 2010). Pendapatan yang diperoleh dari pekarangan di Desa
Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar antara Rp. 335.000
sampai Rp. 2.246.428 (Rahayu, 2010). Namun demikian, dengan penataan pekarangan yang lebih baik
dapat memberikan pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per tahun
(Mardiyanto, 2009).
Hasil evaluasi menuju kemandirian pangan (Distan Provinsi Jawa Timur, HKP 2011): Penurunan
belanja rumah tangga tani Rp. 195.000 s/d 715.000 per bulan. Hasil penelitian tersebut membuktikan
bahwa pekarangan dapat dijadikan lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung program ketahanan
pangan keluarga di perkotaan maupun di perdesaan.
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METODE PENELITIAN
Lokasi dan waktu
:
Kegiatan MKRPL dilaksanakan di di Dusun Tengah Desa Nongan, Kecamatan Rendang
Kabupaten Karangasem tahun 2012 -2013. Jumlah anggota adalah 90 orang yang terdiri dari 34 orang
dari KWT Taman sari, 34 orang dari KWT Teratai Putih dan diluar KWT, 22 orang. Model Kawasan
Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) diimplementasikan secara partisipatif dalam suatu kawasan dengan
menggunakan pendekatan-pendekatan wilayah, kelembagaan, agribisnis, sosiokulture, dan
pemberdayaan masyarakat. Pendekatan wilayah dengan memanfaatkan kawasan dimulai dari wilayah
KWT
kemudian wilayah dusun, dan desa.
Pendekatan kelembagaan dimaksudkan dengan
memanfaatkan kelembagaan kelompok tani (KWT ) yang sudah ada sebagai pionir kegiatan.
Memanfaatkan kelembagaan pemerintahan setempat (PKK, Kadus, Kades), kelembagaan penyuluhan
(PPL, Ka UPTD Kecamatan) dan Dinas Kabupaten ( Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Karangasem).
Pendekatan agribisnis diimplementasikan dengan memperhatikan struktur dan
keterkaitan subsistem penyediaan input, usahatani, pasca panen, pemasaran, dan penunjang lainnya
dalam satu sistem.
Pendekatan sosiokulture diimplementasikan dengan memperhatikan keadaan budaya atau kultur
masyarakat setempat dengan kesehariannya. Sedangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat
dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian keluarga dalam memanfaatkan potensi sumberdaya
pekarangan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan kegiatan bisa berjalan lancar
sehingga dapat terwujud model pengembangan pertanian perdesaan dalam bentuk Kawasan Rumah
Pangan Lestari.
Ruang Lingkup Kegiatan dan Tahapan Kegiatan
Macam kegiatan terdiri dari : pengembangan dan meningkatkan aktivitas di kebun bibit desa,
pengelolaan dan pemanfaatan lahan pekarangan. Kebun bibit desa dikelola oleh anggota KWT sebagai
sumber persediaan benih/bibit. Dalam KBD ada kegiatan persemaian yang dilakukan dalam satu
bangunan dan ada kegiatan perbenihan yang dilakukan di bedengan-bedengan. Bibit/benih yang
dihasilkan berupa benih/bibit tanaman sayuran dibagikan kepada anggota kelompok untk ditanam di
lahan pekarangan masing-masing. KBD dikelola dan ditata sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai
percontohan penataan pekarangan.
Kegiatan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan: (1) pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya dan kelompok sasaran, (2)
koordinasi dengan dinas terkait kabupaten untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon
kelompok sasaran dan lokasi, (3) koordinasi dengan Dinas terkait tingkat kecamatan dan desa serta
pemuka masyarakat calon lokasi kegiatan.
b. Sosialisasi: Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan serta membuat kesepakatan awal untuk
rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap kelompok sasaran
dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.
c. Perencanaan Kegiatan: Melakukan perencanaan pemanfaatan lahan pekarangan atau penyusunan
rencana kerja untuk satu tahun. Perencanaan pengelolaan pekarangan menanam berbagai tanaman
pangan, sayuran dan obat keluarga, ternak/ikan, serta pengelolaan limbah ternak/rumah tangga.
Perencanaan dilakukan dengan melibatkan kelompok dan dinas /instansi terkait.
d. Pelatihan: Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang. Pelatihan dalam bentuk sekolah
lapang (SL) dengan materi: teknologi persemaian, teknik budidaya tanaman sayuran/ buah-buahan,
jamur, teknik budidaya ikan lele, serta teknologi pengelolaan limbah ternak/ rumah tangga.
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e. Pengawalan dan Pendampingan: Pengawalan dan pendampingan teknologi dan kegiatan, oleh
tim peneliti, penyuluh dan teknisi dari BPTP beserta aparat dari Dinas terkait serta PPL setempat.
Pengawalan kesehariannya dilakukan oleh detaser BPTP
f. Monitoring dan Evaluasi: Dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan,
dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
Bahan dan Metode Analisis
Bahan Yang dibutuhkan berupa : a) Benih sayuran terdiri dari : tomat, cabe, terung, seledri, sawi
hijau, kacang panjang, kangkung darat, bayam, buncis,pare, mentimun dll. b) Bibit tanaman buah-buahan
: pepaya, straw berry, bibit jamur, umbi-umbian, empon-empon, dan tanaman pangan lainnya. c) Ternak
, ikan /lele, d) pupuk organik, fermentor, gembor, nampan pesemaian, rak vertikultur, polybag, bahan
rumah jamur dll.
Rancangan pengelolaan pekarangan disesuaikan dengan situasi lahan masing-masing. Luasan
pekarangan dibedakan atas lahan sempit (< 1,2 are), lahan sedang ( 1,2 -4 are) dan lahan luas (> 4 are).
Pada lahan sempit, penanaman dengan metode polybag/pot, vertikultur, pemeliharaan ikan di kolam
terpal. Pada lahan pekarangan sedang, penanaman dengan polybag/pot, vertikultur, penanaman di
tanah, pemeliharaan ikan di kolam terpal. Pada pekarangan luas, penanaman dilakukan di tanah atau
juga dengan polybag/pot sesuai kondisi.
Tabel 1. Model yang dikembangkan dalam budidaya rumah pangan lestari sesuai kelompok lahan Pekarangan
No
Kelompok lahan
Model Budidaya
Basis Komoditas
1.
Pekarangan
 Vertikultur (model
 Sayuran
sempit
(<120
gantung, dan
 Toga
m2)
tempel)
 Pot/ polibag / tanam
 Sayuran
langsung
 Toga
 Buah
2.
Pekarangan
 Pot/polibag/ tanam
 Sayuran
sedang
langsung
 Toga
(120-400 m2)
 Kandang
 Ternak
 Bedengan, Surjan,
 Intensifikasi pekarangan :
Multistrata
Sayuran/Buah/Umbi/ Kacang-kacangan
 Multistrata
 Intensifikasi pagar : Kaliandra, Dadap,
Dadem (HMT), Rumput, Talas, Pisang,
Nenas, Melinjo, Terong Belanda
3.
Pekarangan
 Bedengan, Pot/
 Sayuran dan Toga
luas
polibag
(>400 m2)
 Kandang
 Ternak
 Bedengan, Surjan,
 Intensifikasi pekarangan:
Multistrata
Sayuran/Buah/Umbi/ Kacang-kacangan
 Multistrata
 Intensifikasi pagar : Kaliandra, Dadap,
Pohon Dadem, Rumput, Talas, Pisang, dll

MKRPL merupakan kegiatan diseminasi teknologi, melalui spektrum diseminasi
multichanel
(SDMC). Menerapkan berbagai methode penyuluhan seperti : demonstrasi, percontohan, Sekolah
Lapang dan Temu Lapang dan methode lainnya. Alur diseminasi memanfaatkan kelembagaan KWT,
PKK, Banjar dan bersinergi dengan Pemda serta Instansi terkait.
Data hasil kegiatan dikumpulkan dan di tabulasi serta dilaksanakan analisis. Analisis data
dilakukan terhadap parameter atau komponen yang diamati yakni: komponen hasil, penyebaran adopsi,
pola pangan harapan (PPH), selanjutnya data dianalisis secara deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi MKRPL
0

0

Kabupaten Karangasem, terletak pada koordinat 115 25’ 05” BT dan 8 26’ 50” LS. Desa
Nongan berada pada ketinggian tempat 450-500 m dpl., terdiri dari 13 dusun dengan luas lahan 643
hektar yakni : sawah 460 ha, tegal/kebun 141 ha dan pekarangan 42 ha. Dengan agroekosistem lahan
kering dataran medium iklim kering. Sebelah utara lokasi MKRPL (Desa Nongan) adalah Desa Rendang,
sebelah selatan Desa Pesaban, sebelah Barat Desa Bangbang Kabupaten Bangli, dan sebelah timur
Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen .
Kondisi jalan Desa Nongan baik (sebagian besar beraspal) sehingga memudahkan distribusi
barang dari dan ke desa. Jarak desa ke pusat kecamatan 4 km, dengan waktu tempuh 5 menit, jarak ke
Pusat Kabupaten 38 km dengan waktu tempuh 1 jam, dan ke Pusat Propinsi 73 km dengan waktu
tempuh 1,5 jam dengan kendaraan roda empat. Jumlah penduduk Desa Nongan pada tahun 2009
mencapai 5.892 jiwa (1394 KK) yang terdiri dari 2.959 jiwa laki-laki dan 2.933 jiwa, kepadatan penduduk
2
916/km .
Berdasarkan tingkat pendidikan, usia 15 tahun ke atas : jumlah penduduk Desa Nongan buta
huruf tidak ada. Penduduk tidak tamat SD/sederajat 7 orang. Jumlah penduduk tamat SD 353 orang ,
tamat SLTP/sederajat 441 orang, tamat D1 73 orang, tamat D2 88 orang, tamat D3 104 orang. Tingkat
pendidikan yang relatif rendah ini dapat dijadikan indikator tingkat kemandirian petani setempat untuk
menerapkan inovasi teknologi yang juga rendah. Oleh karenanya petani dalam pelaksanaan programprogram pembangunan desa harus selalu didampingi, baik oleh penyuluh, peneliti maupun dinas terkait
lainnya.
Dari bermacam-macam komoditas yang ada di Desa Nongan, tanaman dominan yang
berkembang sampai saat ini padi, jagung, ubikayu, nangka, durian, manggis. Sedangkan komoditas
ternaknya adalah sapi, babi, dan ayam buras. Lembaga kelompok tani yang ada di Desa Nongan
adalah Kelompok Subak sawah, Subak Abian, kelompok tani /ternak dan Kelompok wanita tani (KWT).
Di tingkat desa ada PKK desa , sedangkan pada masing-masing dusun terdapat PKK dusun.
Kelembagaan pemasaran merupakan ujung tombak proses produksi guna memasarkan hasil
produksi petani sehingga petani mendapatkan harga yang pantas untuk diterima. Terdapat satu
kelembagaan pemasaran yakni pasar desa satu unit. Aspek permodalan yang ada di Desa Nongan
yakni antara lain : LPD, Bank, pelepas uang (rentenir). Dalam rangka pembinaan dan pelayanan
penyuluhan ke masyarakat tani, terdapat Kelembagaan penyuluhan yakni PPL Pertanian Tanaman
Pangan, PPL Perkebunan dan PPL Peternakan. Keberadaan kelompok tani sesungguhnya merupakan
efisiensi dalam rangka proses penyuluhan, dimana mereka secara kolektif menerima materi penyuluhan
dari penyuluh.
Koordinasi dan Sosialisasi
Kegiatan MKRPL dimulai dari persiapan terdiri dari (1) pengumpulan informasi awal tentang
potensi sumberdaya, (2) koordinasi dengan Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan dinas terkait
kabupaten untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon lokasi kelompok sasaran, (3) koordinasi
dengan UPTD Pertanian kecamatan, PPL dan kepala desa setempat untuk penentuan lokasi dan
kelompok.
Sosialisasi MKRPL dilakukan dengan tujuan mengimformasikan rencana kegiatan
serta
membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Peserta terdiri dari
:anggota KWT, Pemda/P2KP Karangasem, kecamatan, UPTD Pertanian, PPL, kepala desa dan kepala
dusun setempat. Tanggapan dari peserta, menyatakan menerima baik kegiatan yang direncanakan dan
siap melaksanakan kegiatan dimaksud. Pejabat daerah setempat dan Instansi terkait mengapresiasi dan
mendukung program tersebut karena menurut mereka MKRPL merupakan program yang tepat, langsung
menyentuh petani kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
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Pengembangan Kebun Bibit Desa (KBD)
Untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan, maka ketersediaan bibit penting
dan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan, oleh karena itu perlu aktivitas Kebun Bibit Desa
(KBD). KBD merupakan pusat penyediaan bibit-bibit dan percontohan, dimana ada
kegiatan
persemaian yang dilakukan dalam ruangan dan perbenihan pada bedengan. Bibit/benih tanaman
sayuran yang dihasilkan dibagikan kepada anggota kelompok untuk ditanam di lahan pekarangan
masing-masing. KBD dikelola dan ditata sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai show window atau
percontohan penataan pekarangan. Dalam KBD terdapat aktivitas penyemaian benih sayuran,
perbenihan di bedengan, pemeliharaan lele dan pemeliharaan jamur tiram. Penyemaian dilakukan pada
KBD, jenis sayuran yang sudah dikembangkan terdiri dari 20 jenis merupakan jenis sayuran lokal yang di
dapat di kios pertanian atau bersumber dari Balai Penelitian Sayuran (Balitsa), baik tergolong benih
hibrida maupun non hibrida. Kegiatan penyemaian dan perbenihan dilakukan dengan menggunakan
pupuk organik, dengan alat trei penyemaian dan tempeh. Pemeliharaan persemaian oleh anggota KWT
secara bergiliran dengan sistem piket. Selain sayuran hijau komoditas yang diusahakan di dalam Kebun
Bibit Desa adalah jamur tiram, dimana jamur tiram merupakan sumber pangan yang akhir-akhir ini
banyak diminati karena berkhasiat untuk mencegah hipertensi, mengurangi serangan jantung dan rendah
kolesteror (Hesti Dwi Setyaningsih,Cahyo Saparinto 2011). Posisi kandungan gizi jamur tiram adalah:
protein 5,9 % lemak 0,17 %, karbohidrat 58 % dan abu 1,14 %. Untuk satu musim tanam (4 bulan)
jamur tiram yang dibudidayakan sebanyak 500 bag log, produksi yang diperoleh kurang lebih 250 kg.
Dari analisis usahatani, jamur tiram cukup menguntungkan dengan R/C ratio lebih dari satu (Tabel 1).
Disisni tenaga ibu-ibu yang memelihara dimasukkan dalam analisa biaya. Apabila tenaga ibu-ibu
diabaikan maka keuntungan yang diterima tentunya semakin besar.
Tabel 1. Analisa Usahatani Jamur Tiram di Desa Nongan
Uraian
Jml
1
Bibit jamur tiram
500 log

Harga Rp
3.000

Jml harga Rp
1.500.000

2
3
4

Penyusutan rumah kumbung
Upah pelihara sd.panen, 4 bl
Fungisida

1 unit
35 OH
100 grm

150.000
40.000
40.000

150.000
1.400.000
40.000

5
6

Jumlah biaya
Penerimaan

250 kg

15.000

3.090.000
3.750.000

7
8
9

Keuntungan
R/C
B/C

660.000
1,21
0,21

Pelatihan
Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan di lapang. Pelatihan dalam bentuk sekolah
lapang (SL). Materi SL tentang teknologi Pembibitan sayuran, pestisida nabati , jamur tiram dan
pembuatan pupuk organik. SL merupakan salah satu metode penyuluhan ditekankan pada kegiatan
belajar langsung berbuat (praktik). Dalam SL pembibitan dapat diselesaikan penyemaian 17 komoditas
sayuran dalam 20 trei, dan dalam SL pupuk organik dapat diproses 0,5 ton pupuk organik dengan
fermentor RB.
Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Kegiatan MKRPL di Desa Nongan tahun 2013 peserta 90 KK dengan kriteria lahan pekarangan:
lahan pekarangan sempit kurang dari 1,2 are = 4 KK, lahan pekarangan sedang 1,2-4 are =56 KK,
lahan pekarangan luas > 4 are= 30 KK.
Pemanfaatan pekarangan dengan menanami lahan dengan bibit-bibit sayuran, empon-empon
dll. dengan sistem poly bag, vertikultur atau menanam langsung di tanah sesuai kondisi pekarangan.
Bibit hasil semai di KBD telah ditanam di lahan pekarangan terdiri dari : cabe, tomat, terung, selada,
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seledri , sawi, kangkung, kacang panjang, buncis dll. Untuk menjaga ketahanan pangan diperlukan
diversifikasi pangan antara lain dengan mengedepankan pangan unggulan lokal. Selain itu diperlukan
pula diversifikasi konsumsi yakni melengkapi karbohidrat dengan protein dan lemak yang seimbang.
Pengembangan pangan lokal harus disertai penelitian, teknologi pengolahan, dan pengembangan resep
makanan agar lebih mudah diterima masyarakat. Permasalahan dalam budidaya tanaman: adanya
gangguan ayam, serangan ulat, serangan hama bekicot , tanaman kriting /kerdil karena virus.
Penanggulangan dilakukan secara mekanis dan menggunakan pestisida nabati.
Hasil panen tanaman di pekarangan terutama dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga.
Petani sudah memanfaatkan dan menikmati hasil lahan pekarangannya seperti : cabe, terung, tomat,
sayur hijau, kacang panjang, pare, dll. Hasil sayuran disamping untuk konsumsi juga untuk tetangga.
Produksi pada umumnya belum sampai dijual. Produktivitas tanaman sayuran yang ditanam di dalam
polybag untuk pemanfaatan lahan pekarangan dapat dipanen sampai 4 kali (Tabel 2). Pemanfataan
lahan pekarangan dapat menghemat pengeluaran rumah tangga petani. Dari hasil survey yang
dilaksanakan, sebelum adanya MKRPL Ibu-ibu KWT di Desa Nongan pada umumnya membeli sayuran
(kangkung atau sawi, atau bayam) 2-4 ikat dengan harga Rp. 2000-4000, tomat cabai Rp. 2000-4000,
terung Rp. 1000-2000 per hari. Sesudah ada tanaman sayuran dan bumbu-bumbuan seperti tomat dan
cabai di lahan pekarangan maka ibu-ibu tidak membelinya lagi. Jadi jumlah pengeluaran yang bisa
dihemat adalah antara Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 per KK/bulan, yang bersumber dari
pengurangan pembelian sayuran dan bumbu-bumbuan.
Tabel 2. Produktivitas sayuran yang ditanam didalam poly bag untuk pemanfaatan lahan pekarangan
Lokasi lama (Desa Nongan)
No
Jenis tanaman
Panen ke (gr)
1
2
3
4
Jml
1.
Cabe besar
225
215
440
2.
Cabe Kecil
160
200
100
40
500
3.
Tomat
410
300
710
4.
Terung Ungu
225
200
200
100
725
5.
Terung hijau
200
180
150
100
630
6.
Terung putih
200
200
150
100
650
7.
Terung bulat
160
150
140
100
550
8.
Selada
250
250
9.
Seledri
50
50
50
150
10. Sawi Hijau
200
200
11. Kangkungdarat
100
75
75
70
320
12. KacangPanjang
125
125
100
50
400
13. Buncis
150
150
120
420
14. Mentimun
300
350
200
100
950
15. Timun Sukini
16. Pare
250
350
200
160
960
17. Wortel
200
200
18. Sawi putih
550
550
19. Bayam
100
110
90
50
350

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Penghematan Pengeluaran
Pangan sebagai sumber zat gizi menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan.
Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dimakan atau dikonsumsi seseorang atau
sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan waktu tertentu (Martianto, 2004).
Skor pola pangan harapan merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat
keaneka ragaman pangan. Rumusan ini untuk mengoperasionalkan konsep diversifikasi pangan, dengan
merumuskan komposisi pangan yang ideal, terdiri dari 57- 68 % karbohidrat, 10 – 13 % dari protein dan
20-30 % dari lemak. Berdasarkan hasil survei pada skor PPH awal kegiatan 64,75 menjadi 72,4
(2012), dan meningkat menjadi 85,8 (2013). Perhitungan PPH awal (2012) tidak diperlihatkan lagi pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Skor PPH Desa Nongan pada awal dan akhir kegiatan (2013)
Skore max
Awal
No
Klp Pangan
Skore
Skore PPH
AKE
1
Padi-padian
25
27,2
25
2
Umbi-umbian
2,5
2,3
2,3
Pangan hewani
24
7,1
7,1
4
Minyakdan lemak
5
9,2
5
5
Buah/biji berminyak
1
1,3
1
6
Kacang-kacangan
10
6,6
6,6
7
Gula/bahan minuman
2,5
1,5
1,5
8
Sayur dan buah
30
23,9
23,9
9
Lain-lain
0
0
0
Jumlah:
100
79,1
72,40

Skor AKE

Akhir
Skore PPH

26,5
2,6
12,3
9,4
1,5
8,4
1,6
31,3
0
93,6

25
2,5
12,3
5
1
8,4
1,6
30
0
85,8

KESIMPULAN DAN SARAN
Pemanfataan lahan pekarangan telah memberikan hasil dan telah dirasakan manfaatnya dalam
mencukupi kebutuhan pangan dan menghemat pengeluaran rumah tangga antara Rp. 150.000 sampai
Rp. 300.000 per KK/bulan. Dari segi konsumsi pangan terjadi peningkatan skor Pola Pangan Harapan
(PPH), dari PPH 72,4 meningkat menjadi 85,8.
Kegiatan MKRPL perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, dalam hal pengembangan percontohan,
pendampingan dan dukungan semua pihak yang terkait dalam mewujudkan rumah pangan lestari.
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TAMPILAN GALUR-GALUR CABAI DAN TOMAT INTRODUKSI MENDUKUNG
KEGIATAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI TIGA
AGROEKOSISTEM LAHAN DI TABANAN BALI
IB. Aribawa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Denpasar-Selatan, Bali, 80222
E-mai: idabagusaribawa@yahoo.co.id
ABSTRAK
Cabai dan tomat adalah komoditas hortikultura yang penting, dan merupakan dua komoditas dari 10 unggulan
produk hortikultura Indonesia dengan produktivitas dan kualitas yang masih rendah. Untuk dapat meningkatkan
produktivitas dan kualitas tanaman cabai dan tomat bisa dilakukan diantaranya dengan menggunakan benih yang
bermutu, baik dari tanaman lokal, hibrida dan dari tanaman-tanaman atau galur-galur hasil introduksi. Tulisan ini
merupakan review dari kajian-kajian galur-galur cabai dan tomat intoduksi AVRDC Thailand yang dilakukan di
beberapa agroekosistem lahan kering (rendah, medium dan tinggi) di Tabanan, Bali pada TA. 2013 s/d 2014. Kajian
ini dilakukan untuk memperoleh satu atau dua galur yang berpotensi hasil tinggi dan disukai masyarakat atau petani,
sehingga dapat mendukung kegiatan KRPL dengan menanam galur-galur tersebut di pekarangannya. Hasil kajian
menunjukkan terdapat satu galur cabai di dua agroekosistem yang berbeda, yaitu AVPP0514 dengan produktivitas >
20,00 ton/ha. Untuk galur tomat terlihat galur-galur yang dikaji menunjukkan keunggulannya di masing-masing
agroekosistem lahan. Secara umum dapat dikemukakan petani akan mendapatkan tambahan jenis benih sebagai
alternatif pilihan untuk mengganti varietas tanaman yang sudah pernah ditanam dan dapat meningkatkan efisiensi
karena benih/biji dari galur-galur yang dikaji, setelah melalui proses bisa digunakan kembali karena galur pilihan ini
merupakan galur yang bersari bebas.
Kata kunci : Tampilan cabai dan tomat, KRPL dan agroekosistem.

PENDAHULUAN
Cabai dan tomat adalah komoditas hortikultura yang penting, dan merupakan dua komoditas dari
10 unggulan produk hortikultura indonesia. Walaupun termasuk komoditas unggulan, namun
produktivitas dan produksinya baik kuantitas maupun kualitasnya masih rendah. Tomat demikian juga
cabai merupakan salah satu dari sayuran produk holtikultura yang paling banyak dibudidayakan di
indonesia. Sebagai sayuran buah, tomat dan cabai merupakan sumber vitamin A dan C serta kalsium.
Tanaman ini dapat dibudidayakan di dataran tinggi, medium maupun dataran rendah, di lahan sawah
ataupun di lahan kering/tegalan. Buah cabai dan tomat banyak digunakaan oleh masyarakat, baik
sebagai bumbu dapur untuk konsumsi rumah tangga maupun sebagai bahan baku industri makanan dan
obat obatan.
Meskipun cabai dan tomat bukan bahan pangan utama bagi masyarakat, namun komoditi ini
tidak dapat ditinggalkan. Produk hortikultura menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang penting
terhadap pendapatan nasional. Cabai dan tomat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,
yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.
Tanaman cabai dan tomat banyak ditanam oleh masyarakat dan luas pertanamannya menduduki
areal yang cukup luas dibandingkan tanaman sayuran lain di Indonesia termasuk di Provinsi Bali. Di
Provinsi Bali tanaman cabai mempunyai prospek yang cerah dan banyak dikembangkan oleh petani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, menunjukkan Provinsi Bali mampu memproduksi cabai
besar segar sebanyak 13.780 ton selama tahun 2012 dari lahan seluas 1.500 hektar atau dengan ratarata produktivitas 12,03 ton per ha. Produksi itu dibandingkan tahun sebelumnya menurun sebesar
4,59% atau 660 ton (BPS, 2012). Penurunan produktivitas dan produksi cabai disebabkan oleh beberapa
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faktor, diantaranya mutu/kualitas benih/bibit yang rendah, lahan yang digunakan tempat untuk budidaya
tanaman ini kurang sesuai, seperti miskin unsur hara baik makro dan mikro, kandungan bahan organik
tanah rendah, pemupukan tidak berimbang, serangan hama dan penyakit, pengaruh cuaca, serta teknis
budidaya yang tidak optimal.
Kebanyakan petani, terbiasa menggunakan benih dari hasil panen sendiri yang mutunya belum
terjamin, karena petani tidak mampu membeli benih dari varietas hibrida yang harganya mahal dan
bersifat sekali pakai. Disamping benih/biji yang kurang berkualitas, petani juga menanam bibit dari satu
jenis varietas secara terus menerus, dari musim ke musim tanam berikutnya, sehingga produktivitasnya
menurun dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu ketersedian varietas
unggul sebagai alternatif pengganti dalam pergiliran varietas yang bisa dipilih petani, jumlahnya terbatas.
Sehingga dengan demikian ketersediaan varietas unggul baru cabai dan tomat oleh institusi yang
berwenang perlu mendapat perhatian.
Varietas unggul baru bisa berupa varietas baru hasil pemuliaan, varietas lokal, ataupun varietas
hasil introduksi. Umumnya, varietas baru dikatakan unggul karena mempunyai sifat-sifat, seperti daya
hasil tinggi, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama, toleran terhadap lingkungan
tertentu, berumur pendek (genjah), mempunyai bentuk tanaman yang ideal, dan berkualitas baik.
Meskipun varietas-varietas tersebut merupakan varietas unggul, tapi setiap varietas memiliki sifat
yang berbeda-beda. Sifat-sifat varietas bisa dilihat dari ciri-ciri buah, seperti bentuk, berat, ukuran,
ketebalan daging buah, kandungan air, kandungan gula, ketahanan terhadap penyakit, daya adaptasi,
dan produktivitasnya. Dengan mengetahui sfat-sifat berbagai varietas tanaman cabai dan tomat, petani
diharapkan bisa menentukan pilihan varietas sesuai kondisi agro ekosistem lahannya dan permintaan
pasar. Dengan demikian keuntungan yang dicapai dari proses budidaya bisa optimal.
Tulisan ini mengulas (merivew) kajian mengenai tampilan beberapa galur tanaman cabai dan
tomat introduksi yang didapatkan dari AVRDC Thailand, di tiga agroeksistem lahan yaitu dataran tinggi,
dataran medium dan dataran rendah dalam mendukung kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di lahan
pekarangan petani.
JENIS-JENIS CABAI DAN TOMAT
Jenis-jenis Cabai
Jenis cabai yang dikenal dan dibudidayakan petani, diantaranya adalah : (1) Cabai besar
(Capsicum annuum); (2) Cabai merah (Chili Peppper (Ingg.), C. annuum var. longum (Latin); (3) Paprika
(Bell Pepper (Ingg.),C. annuum var grossum); (4) Cabai hijau (C. annum var. annuum); (5) Cabai
kecil/cabai rawit (Tobasco pepper (Ingg.), C. futescens (Latin); (6) Cabai jemprit; (7) Cabai ceplik, (8)
Cabai putih (Anon, 2011).
Varietas Cabai yang Dibudidayakan Petani
Beberapa varietas cabai merah yang telah dibudidayakan petani di Indonesia diantaranya adalah
(Tabel 1) :
Tabel 1. Beberapa varietas cabai merah yang dibudidayakan petani
Varietas
Keunggulan
TM-999
Varietas cabai keriting hibrida ini memiliki pertumbuhan yang sangat kuat dan
kokoh. Pembungaannya berlangsung terus-menerus sehingga dapat dipanen
dalam jangka waktu yang panjang. Ukuran buahnya 12.5 cm x 0.8 cm dengan
berat buah 5-6 g. Rasanya sangat pedas, cocok untuk digiling dan dikeringkan.
Hasul per tanaman berkisar 0.8-1.2 kg
TM 888
Varietas hibrida ini memiliki sosok tanaman yang besar dan daun lebih lebar dari
TM 999. Adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan yang panas, tahan
serangan phytaphthora & anttraknosa. Panjang buah 13,5 x 1,4 cm dengan berat
buah 7-8 g
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KUNTHI

HOT BEAUTY

Mempunyai bentuk buah keriting, kulit kasar, ujung runcing, rasa pedas dan
seragam seperti cabai keriting lokal. Tanaman kokoh dan dapat beradaptasi di
dataran rendaah, sedang sampai tinggi. Masa panennya panjang sehingga
produksi buahnya pun tinggi dengan potensi hasil 20 ton per hektar. Kualitas buah
yang ba-gus menyebabkan varietas ini dikonsumsi segar dalam bentuk cabai hijau
maupun merah dan dapat dikeringkan
Varietas cabai besar ini sering disebut dengan cabai TW. Buahnya mempunyai
ukuran 13 x 1,4 cm dengan bobot 7,5 gram per buah. Rasa kurang pedasdan
warna merah menggiurkan. Bentuk buah besar dan daging buah yang tipis. Tetap
segar selama satu minggu sejak petik. Masa panen lebih panjang dan dapat
ditanam di dataran rendah atau tinggi.

LONG CHILI

Ukuran buah lebih besar dari hot beauty dan hero. Buah berukuran 18 x 2 cm dan
bobot 18 gram per buah. Warna buah merah menyala saat masak. Bentuk buah
ramping, kulit mulus dan berdaging tebal. Mampu berproduksi 2 kg per tanaman.
Hanya mampu berproduksi di dataran tinggi 800-1500 m dpl
ARIMBI-513
Memiliki penampilan yang kokoh serta cabang yang kekar dan lebar. Varietas ini
relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit, terutama layu bakteri.
Buahnya besar, halus ujung lan-cip, panjang 13 cm, diameter 2 cm, warna merah,
kompak dan sangat berkualitas. Produksi buah berlangsung terus-menerus dan
mulai dapat dipanen pada umur 80 HST. Rata-rata produksi 1.25-1.5 Kg/tanaman
atau 22.5-27.0 ton dengan populasi 18.000 tanaman per hektar. Buahnya tahan
pengangkutan jarak jauh dan dapat dipasarkan lokal maupun ekspor
CAKRA PUTIH
Varietas cabai rawit ini berwarna putih kekuningan yang berubah merah cerah saat
masak. Pertumbuhan tanman sangat kuat dengan membentuk banyak
percabangan. Posisi buah tegak ke atas dengan bentuk agak pipih dan rasa
sangat pedas. Mampu menghasilkan buah 12 ton per hektarnya dengan ratarata 300 buah per tanaman, dipanen pada umur 85-90 HST. Cakra putih ini pun
tahan terhadap serangan penyakit antraksnosa
CAKRA HIJAU
Varietas cabai rawit ini mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah
maupun tinggi. Saat tanaman muda buahnya berwarna hijau dan setelah masak
berubah merah. Potensi hasilnya 600 g per tanaman atau 12 ton per hektar.
Rasanya pedas, tahan ter-hadap serangan hama dan penyakit yang biasa
menyerang cabai. Panen berlangsung pada umur 80 HST
Sumber : Anon (2011)
Jenis-jenis Tomat Bedasarkan Bentuk Buah
Terdapat lebih dari 7.500 jenis tomat. Namun, secara umum tomat dapat dibedakan berdasarkan
bentuk dan ukuran buah. Tomat berdasarkan bentuk buahnya terbagi kedalam enam jenis, yaitu (Anon,
2013) :
1.

Tomat Plum
Tomat plum adalah sebutan untuk buah tomat yang bentuknya seperti buah plum. yaitu
berbentuk bulat lonjong, berdaging tebal, mengandung banyak air dan berkulit tipis. Tomat plum
mempunyai rasa yang agak masam. Di beberapa tempat di kenal dengan sebutan rampai. Tomat
plum umumnya digunakan dalam berbagai masakan yang membutuhkan rasa segar seperti sambal
terasi, tumis, sup, serta di buat minuman seperti jus tomat atau rujak tomat.

2. Tomat Anggur
Tomat Anggur mempunyai bentuk serupa dengan buah anggur. Baik dalam hal bentuk ataupun
untaiannya. Tomat anggur merupakan jenis tomat yang paling kecil diantara lainnya. Tomat anggur
mempunyai bentuk yang bulat, berasa manis, dengan daging yang tidak tebal dan kadar air yang
tidak terlalu banyak. Karena bentuknya yang seperti anggur dan rasanya yang manis, tomat ini
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sering di konsumsi begitu saja atau di gunakan sebagai salah satu bahan dalam salad buah. Tomat
anggur juga jarang sekali dijumpai di Indonesia karena orang Indonesia memang jarang
mengkonsumsi buah tomat secara negitu saja tanpa di masak terlebih dahulu.
3. Tomat Ceri
Tomat cerry ini hampir mirip dengan tomat plum. Namun mempunyai rasa yang lebih manis.
Tomat ceri ini bentuknya kecil agak lonjong, berasa manis dan mengandung banyak air. Ketika
masih muda tomat ceri berwarna hijau pucat dan ketika sudah masak warnanya berubah menjadi
orange ke merahan. Karena memiliki bentuk yang cantik, seperti halnya tomat anggur, tomat ceri
juga biasanya digunakan sebagai pelengkap salad, garnising atau dimakan dalam keadaan segar.
4. Tomat Pear
Tomat pear ini memang mempunyai bentu yang sangat mirip dengan buah pear hanya saja
ukurannya jauh lebih kecil. Tomat pear berasa manis dan memiliki warna beraneka ragam, yaitu
merah, orange dan kuning. Meski bentuknya unik dan cantik, tapi tomat ini tidak populer di
Indonesia. Kalaupun ada hanya di jadikan sebagai tanaman hias. tomat pear biasanya di konsumsi
sebagai pelengkap salad atau penghias makanan.
5. Tomat Beef/Beefsteak
Tomat beef ini memiliki bentuk yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Selain
bentuknya besar, daging buahnya juga tebal, bijinya tidak terlalu banyak dan kadar airnya sangat
sedikit. Sehingga jika di iris tidak menjadi basah dan berair. Rasa tomat beef ini agak sedikit masam,
dan sangat cocok di gunakan sebagai sayuran dan garnising pada sandwich atapun hamburger.
Namun terkadang, tomat jenis ini juga di tambahkan dalam berbagai jenis sup, tumis, atau jenis
masakan lainnya.
6. Tomat Hijau,
Tomat hijau adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tomat yang belum masak dan
warnanya masih hijau. Tomat hijau dipanen saat masih mentah sehingga masih berwarna hijau,
dengan rasa yang sedikit masam, dan kadar air yang masih sedikit. Tomat hijau biasanya di
gunakan untuk memasak sambel cabe hijau, dan untuk menumis masakan yang membutuhkan
sedikit rasa asam yang segar.
Varietas Unggul Tomat yang Dibudidayakan Petani
Varietas yang banyak beredar dan dibudidayakan di Indonesia diantaranya adalah: Ratna, Intan,
Arthaloka, Bonanza, Mahkota, dan lainnya (Tabel 2),
Tabel 2. Varietas unggul tomat yang dibudidayakan petani
Varietas
Keunggulan
Lovely Red
Varietas ini berasal dari Taiwan; tinggi, tahan terhadap cuaca panas, tumbuh
kuat, senantiasa tumbuh ( tidak berhenti ), cepet berbuah ( produksi ), tahan
terhadap penyakit daun, rata-rata 1 tanaman bisa menghasilkan 7 Kg / tanaman,
besarbuah sedang sekitar 45 g/ buah; bentuk buah lonjong berwarna merah jika
matang rasa manis dan aromanya enak
Golden Peari
Varietas ini berasal dari Taiwan, pertumbuhan akan tumbuh terus, produksi >
200 buah / tanaman, bentuk buah bulat, ukuran buah kecil ( 8-10 gram / buah ),
gading buah berwarna jingga dengan rasa enak, kadar gula sebesar 8,5 %,
tahan terhadap pengangkutan dan tergolong cherry
Season Red
Varietas ini berasal dari Taiwan, mudah tumbuh, tahan terhadap cuaca panas,
tahan terhadap penyakit embun tepung dan layu bakteri, jumlah buah sekita 300
buah / tanaman, bentuk buah kecil ( 25 grm / buah ) buah berwarna merah, kadar
gula 6 %, tahan pengangktan dan tergolong cherry
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Ratna

Varietas ini berasal dari Filipina, berumur genjah, pertumbuhan terhenti, tahan
terhadap penyakit layu bakteri, tapi peka terhadap busuk daun, bentuk buah
bulat apel, rata-rata berat buah 40 grm / buah, warna buah merah, permukaan
halus dan sedikit bergelombang, cocok di tanam di daerah dengan ketinggian
medium hingga rendah, produksivitas tinggi dan mudah dibudidayakan
Fortune
Berasal dari Taiwan, tumbuh cepat, subur dan kuat; tahan penyakit layu
Fusarium dan vertikulum, trata-rata produksi 5 kg/ tanaman, ukuran buah sedang
( 50 gr/ buah ), daging buah tebal
Farmer 301
Berasal dari Taiwan; pertumbuhan tidak berhenti, tahan terhadap penyakit dan
hama nematoda; bentuk buah bulat, berat buah 180 grm / buah, daging buah
padat
New Wonder
Berasal dari taiwan; daya adaptasi tinggi; tahan terhadap virus- layu fusariumbercak daun dan busuk buah; berukuran besar dengan berat buah 200 grm/
no 4
buah, bentuk buah bulat, tidak mudah retak; tahan terhadap penyimpanan dan
pengangkutan
Moneymarket
Berasal dari Belanda;tahan penyakit layu bakteri dan hama nematoda; berat
buah sedang ( 50 gram/buah)buah yang masak berwarna jingga
Kada
Berasal dari Amerika; tahan terhadap penyakit busuk ujung buah- tahan terhadap
Fusarium- dan penyakit bercak kering , bentuk buah bulat oval seperti telur, berat
rata rata buah 90 – 100 grm/ buah; daging buah tebal, rasanya manis agak
masam
Sumber : Anon (2013)
DEFINISI AGROEKOSISTEM

Agroekosistem adalah komunitas tanaman dan hewan yang berhubungan dengan lingkungannya
(baik fisik maupun kimia) yang telah diubah oleh manusia untuk menghasilkan pangan, pakan, serat,
kayu bakar, dan produk- produk lainnya. Pengertian lain tentang agroekosistem adalah salah satu bentuk
ekosistem binaan manusia yang bertujuan menghasikan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan
manusia. Konsep agroekosistem adalah system ekologi yang terdapat didalam lingkungan pertanian,
yang biasanya merupakan system alami yang terjadi setelah dibentuk oleh manusia.
Agroekosistem meliputi seluruh komponen ekosistem yang berada di lingkungan pertanian, yang
meliputi: (1) Faktor abiotik, seperti; air, cahaya matahari, pupuk, dan sebagainya, dan (2) Faktor biotik,
seperti; dapat berupa keanekaragaman hayati, meiputi; varietas tanaman, hama, pathogen, pollinator,
predator/musuh alami hama, gulma/tumbuhan liar, dan mkhluk hidup lain yang berinteraksi didalam
lingkungan pertanian yang dibuat oleh manusia (Anon, 2013).
Berdasarkan jenis sampai varietas tanaman yang di tanam terdapat 2 macam tipe budidaya
tanaman, (1) Monokultur, yaitu satu jenis atau satu varietas tanaman saja yang ditanam didalam
agroekosistem, dan (2) Polikultur, yaitu penanaman lebih dari satu jenis atau varietas tanaman daam
satu kawasan agroekosistem. Sistem polikultur dapat meliputi tunpang sari, tanam lajur, dan tanam
bergilir lebih dari satu jenis atau varietas tanaman.
Berdasarkan kondisi lahan, terdapat tipe agroekosistem dilahan kering, lahan basah, gambut dan
rawa, dengan berbagai iklim yang ada. Berdasarkan penggunaan lahan, terdapat tipe agroekosistem;
perkebunan, persawahan, ladang, hutan tanaman, dan kebun/perkarangan campuran, dan berdasarkan
ketinggian lahannya agroekosisstem dibedakan menjadi agroekosistem dataran tinggi (> 700 m dpl);
dataran medium (400 s/d 700 m dpl); dataran rendah (< 400 m dpl).
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MENGENAL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
Pekarangan merupakan sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah di usahakan dengan
tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi melalui perbaikan menu keluarga. Pekarangan sering juga
disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Pemanfaatan pekarangan adalah
pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga
akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna
pemenuhan gizi keluarga.
Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah
untuk menghasilkan :
a. Bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya
b. Sayur dan buah-buahan
c. Unggas, ternak kecil dan ikan
d. Rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian
e. Bahan kerajinan tangan
Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping
dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan
bagi keluarga. 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.
Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep
Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara
intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin
kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL
dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang
memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari (RPL) disebut Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL). Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan
desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta
mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
Prinsip dasar KRPL adalah: (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang
untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii)
konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui
kebun bibit desa menuju (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Badan Litbang mengembangkan 6 konsep dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL), yaitu (Anon. 2015) :
1. Kemandirian pangan rumah tangga pada suatu kawasan,
2. Diversifikasi pangan yang berbasis sumber daya lokal,
3. Konservasi tanaman-tanaman pangan maupun pakan termasuk perkebunan, hortikultura untuk
masa yang akan datang,
4. Kesejahteraan petani dan masyarakat yang memanfaatkan Kawasan Rumah Pangan Lestari,
5. Pemanfaatan kebun bibit desa agar menjamin kebutuhan masyarakat akan bibit terpenuhi, baik
bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, termasuk ternak, unggas, ikan dan lainnya
6. mengantisipasi dampak perubahan iklim. sehingga dengan demikian pekarangan bisa
dimanfaatkan
untuk :
a. Tanaman pangan: umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah, bumbu, obat
b. Tanaman yang bernilai ekonomi tinggi: buah, sayuran, hias (bunga potong, tanaman pot,
tanaman taman)
c. Ternak: unggas hias, petelur, pedaging. Ikan: hias, produksi daging, dll.
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HASIL-HASIL KAJIAN TAMPILAN GALUR-GALUR CABAI DAN TOMAT DI BEBERAPA
AGROEKOSISTEM DI TABANAN
Tampilan Galur Cabai dan Tomat di Lahan Dataran Rendah
Galur cabai yang dibudidayakan di lahan kering dataran rendah di Kabupaten Tabanan untuk
mendukung kegiatan KRPL adalah AVPP0719, AVPP0718, AVPP0514, AVPP1102 merupakan galur
introduksi dari AVRDC Thailand dan varietas pembanding yaitu varietas unggul Kencana yang dihasilkan
oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Badan Litbang Pertanian. Secara visual, galur-galur
yang ditanam menunjukkan variasi pada parameter panjang buah, diameter buah, berat per 10 buah dan
potensi produksi cabai dalam ton per hektar. Namun demikian dari potensi produksi, tertinggi dihasilkan
oleh galur AVPP0514, yaitu mencapai 25,36 ton per hektar. Tampilan potensi produksi galur cabai
AVPP0514 ini, disarankan untuk dibudidayakan petani atau ibu rumah tanggan di lahan-lahan
pekarangan di agroekosistem dataran rendah yang umumnya merupakan lahan kering untuk dapat
meningkatkan pendapatan keluarga tani ditengah-tengah harga cabai yang melonjak saat ini. Disamping
itu, budidaya cabai di lahan pekarangan akan dapat menguji daya adaptasi galur cabai AVPP0514 ini
(Tabel 3).
Tabel 3. Karakter komponen hasil dan hasil beberapa galur cabai di lahan kering dataran rendah iklim
basah di Desa Rianggede, Penebel, Tabanan MH. 2013/14
Perlakuan
Panjang buah (cm)
Diameter buah
Berat per 10
Potensi produksi
(cm)
buah (g)
cabai (t/ha)
AVPP0719
10,77
1,06
12,09
17,39
AVPP0718
10,63
1,25
11,21
11,35
AVPP0514
12,00
1,69
17,10
25,36
AVPP1102
9,12
1,56
8,22
4,71
Kencana
11,35
0,57
5,01
7,47
Sumber : Aribawa et al. (2014).
Tabel 4. Karakter komponen hasil dan hasil beberapa galur tomat di lahan kering dataran rendah iklim
basah di Desa Rianggede, Penebel, Tabanan MH. 2013/14
Perlakuan
Jumlah buah per
Berat buah (g)
Potensi produksi tomat
tandan
(ton/ha)
CLN2026D
4,00
46,02
15,94
CLN3034
4,13
58,14
20,63
CLN3078G
3,13
44,00
16,24
Permata
4,67
60,02
58,35
Fortuna 23
4,13
76,00
46,84
Sumber : Aribawa et al. (2014).
Galur tomat yang dibudidayakan di lahan kering dataran rendah Desa Rianggede merupakan
galur introduksi dari AVRDC Thailand. Galur-galur ini diharapkan dapat dikembangkan petani di
pekarangan-pekarangan mengganti varietas tomat yang telah dikembangkan petani secara luas.
Penggantian varietas ini akan dapat meningkatkan efisiensi petani karena galur-galur ini merupakan galur
yang bersari bebas, artinya bijinya dapat dimanfaatkan untuk bibit kembali, sementara benih yang dibel
oleh petani, merupakan benih hibrida dimana bijinya tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai bibit. Potensi
produksi tomat yang dihasilkan tertinggi adalah varietas Permata. Varietas hibrida ini sudah lama
dibudidayakan petani sehingga mempunyai daya adaptasi yang sangat luas. Namun demikian,
pergantian varietas perlu dilakukan, agar varietas yang dibudidayakan tetap memiliki keunggulan sesuai
dengan deskripsinya (Tabel 4).
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Tampilan Galur Cabai dan Tomat di Lahan Dataran Medium
Sebagai pewakil agroekosistem lahan kering dataran medium adalah Desa Bangli, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa ini terletak di dataran dengan ketinggian ≥ 400 m dpl, atau
sekitar 500-600 m dpl. Galur-galur yang dicoba sama dengan yang di atas. Hasilnya juga menunjukkan
galur AVPP0514 memperlihatkan potensi produksi yang tertinggi, yaitu mencapai 28,69 ton per hektar
(Tabel 5). Galur ini juga layak disarankan untuk dibudidayakan bapak/ibu petani di lahan pekarangannya
untuk mendukung kegiatan KRPL. Sementara itu untuk galur tomat yang tertinggi dihasilkan oleh galur
CLN2026D, yaitu 36,75 ton per hektar (Tabel 6)
Tabel 5. Karakter pertumbuhan dan hasil cabai di lahan kering dataran medium di Desa Bangli, Baturiti,
Tabanan, Bali MH. 2013/2014
Perlakuan
Panjang buah
Diameter buah
Berat per 10 buah
Potensi produksi
(cm)
(cm)
(g)
cabai (t/ha)
APVV0719
12,42
1,14
12,89
18,98
AVPP0718
14,30
0,94
10,01
10,95
AVPP0514
11,34
2,04
17,85
28,69
AVPP1102
8,70
1,68
8,82
5,98
Kencana
12,80
0,88
5,10
8,65
Sumber : data primer diolah
Tabel 6. Rata-rata jumlah buah, berat per buah tanaman tomat di di lahan kering dataran medium di
Desa Bangli, Baturiti, Tabanan, Bali MH. 2013/2014
Varietas
Jumlah buah/tanaman
Berat buah (g)
Potensi produksi
(ton/ha)
Permata
16,25
35,00
28,44
CLN2026D
15,00
49,00
36,75
CLN3024
4,25
39,00
8,29
CLN3078G
15,50
35,00
27,13
Sumber : Aribawa et al. (2014).
Tampilan Galur Cabai dan Tomat di Lahan Dataran Tinggi
Sebagai pewakil untuk dataran tinggi adalah Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan,
Bali. Desa ini terletak di ketinggian > 700 m dpl, sekitar 900-1.100 m dpl. Galur cabai yang dikaji di lahan
kering ini berbeda dengan dataran yang lainnya, namun tetap galur introduksi dari AVRDC Thailand.
Potensi produksi tertinggi dihasilkan oleh galur AVPP1344, yaitu 31,30 ton/ha (Tabel 7). Galur ini layak
dikembangkan dan disarankan untuk dibudidayakan di pekarangan mendukung kegiatan KRPL.
Sementara itu, untuk galur tanaman tomat introduksi dari AVRDC, menunjukkan salah satu galurnya
yaitu CLN2026D, tidak mampu beradaptasi di lahan kering dataran tinggi iklim basah di musim hujan.
Namun demikian varietas Permata yang merupakan tanaman hibrida, menunjukkan keunggulannya
dengan potensi produksi yang mencapai 60,55 ton per hektar (Tabel 8). Hal ini bisa dimaklumi, karena
varietas ini sudah beradaptasi secara luas di Bali dan dibudidayakan sudah sejak lama oleh petani yang
bergerak dibidang hortiklutura.
Tabel 7. Rata-rata panjang buah, diameter buah, berat per 10 buah dan potensi produksi beberapa galur tanaman
cabai di lahan kering dataran tinggi iklim basah Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan, Bali MH. 2013/2014
Perlakuan
Panjang buah (cm)
Diameter buah (cm)
Berat per 10 buah
Potensi produksi
(g)
(ton/ha)
AVPP0708
13,17
1,53
10,50
14,35
AVPP1102
9,00
1,87
8,17
11,71
AVPP1344
11,67
1,97
17,00
31,30
Kencana
13,33
0,83
5,00
8,58
Sumber : Aribawa et al. (2014).
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Tabel 8. Karakter pertumbuhan dan hasil Tomat di di lahan kering dataran tinggi iklim basah Desa Candi Kuning,
Baturiti, Penebel, Tabanan, Bali MH. 2013/2014
Perlakuan
Jumlah buah/tandan
Berat buah (g)
Potensi produksi tomat
(ton/ha)
CLN2026D
CLN3034
7,00
90,00
24,98
CLN3078G
6,00
63,00
19,58
Permata
7,00
41,20
60,55
Fortuna 23
7,00
45,50
50,45
Sumber : data primer diolah

KESIMPULAN
Dari hasil rivew yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya
adalah :
Terdapat beberapa jenis dan varietas cabai dan tomat yang dibudidayakan petani dengan tingkat
produktivitas atau keunggulan yang berbeda. Agroekosistem utama yang umumnya digunakan sebagai
tempat budidaya tanaman pangan, khususnya sayuran di Kabupaten Tabanan ada tiga, yaitu lahan
dataran rendah, lahan dataran medium dan lahan dataran tinggi.
Pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL) merupakan usaha
pekarangan yang dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal secara
bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan
beragam.
Galur cabai AVPP0514 dapat digunakan sebagai alternatif pilihan pengganti varietas cabai yang
diusahakan petani baik di lahan kering dan di pekarangan. Galur-galur tomat yang dikaji menunjukkan
keuggulannya di masing-masing agroekosistem lahan dan digunakan sebagai alternatif pilihan pengganti
varietas tomay yang dibudidayakan petani di lahan kering dan lahan pekarangan.
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ABSTRAK
Salah satu peran penting pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah ketahanan pangan
nasional harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, M-KRPL berpegang
pada 5 prinsip dasar KRPL yaitu (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk
ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya
genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa/kebun bibit
kelompok (KBD) (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari M-KRPL
ini adalah: Memenuhi Kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan
pekarangan secara lestari. Hasilnya menunjukkan adalah Kebijakan antisipatif mendukung keberlanjutan program
KRPL kedepan adalah : (1) perencanaan dan sosialisasi program secara matang, (2) pendampingan dan pemberian
motivasi kepada kelompok sasaran, (3) pelatihan pemanfaatan hasil pekarangan mendukung diversifikasikonsumsi
pangan, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya, (5) pentingnya aspek pendukung KBD,
(6)Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga
dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri,serta (7) pentingnya aspek promosi dan
advokasi kepada . pemangku kepentingan.

Kata Kunci: M-KRPL, pemanfaatan pekarangan, Kabupaten Badung
PENDAHULUAN
Sasaran dan tujuan ketahanan pangan (food security) di Indonesia adalah terpenuhinya kondisi
pangan bagi setiap rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Salah
satu upaya membangun ketahanan pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang
tersedia, diantaranya melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan mulai
diintensifkan mengingat peluang perluasan areal pertanian sudah sangat terbatas, sementara tuntutan
terhadap kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan
keamanannya semakin meningkat. Lahan pekarangan yang sempit apabila dikelola secara intensif
diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga,
menghemat pengeluaran dan juga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.
Dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian
dan Pengembangan (Litbang) Pertanian mengembangkan suatu Model Kawasan Rumah Pangan Lestari
(M-KRPL). Untuk menjamin keberlanjutan konsep M-KRPL maka ketersediaan bibit menjadi faktor
utama, oleh karenanya perlu dilengkapi dengan Kebun Bibit Desa atau KBD (Kementerian Pertanian,
2011). Beberapa faktor lain yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan MKRPL adalah antara
petugas lapangan dan kelompok sejak awal dilibatkan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kegiatan.
Kesadaran akan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, dapat memicu upayaupaya kreatif yang melibatkan rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan. Optimalisasi dapat
diwujudkan melalui usaha diversifikasi sehingga tidak lagi bertumpu pada pangan utama beras. Di
Kabupaten Badung, khususnya Desa Baha dan Getasan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan
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pekarangan sudah dilakukan sejak dulu dengan mengembangkan sistem integrasi tanaman dan ternak
secara simultan dan bersinergi.
Dampak program pemanfaatan lahan pekarangan seperti yang dikemukakan oleh Saptana et al.
(2011), adalah dapat meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga yang
tercermin dari peningkatan skor PPH (Pola Pangan Harapan). Untuk memenuhi Pola Pangan Harapan
yang sudah dicanangkan, selain diperlukan model diversifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan
kelompok pangan (padi-padian, aneka umbi, pangan hewani, minyak dan lemak, biji atau biji berminyak,
kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lainnya) bagi keluarga juga sangat dibutuhkan komitmen
dan dukungan pengambil kebijakan utamanya Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kegiatan
MKRPL.
Berbagai jenis pangan dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah di wilayah Indonesia,
namun ironisnya masih banyak konsumsi masyarakat masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh
karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan gizi masyarakat harus
diawali dari pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya.
Berdasar pemikiran tersebut, adalah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah
tangga.
Salah satu misi yang diemban dalam M-KRPL adalah meningkatkan Pola Pangan Harapan
(PPH) rumah tangga. Penghitungan PPH dilakukan untuk mengetahui tingkat diversifikasi konsumsi
pangan. Jika menilik pada data yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
(2010), skor PPH Provinsi Bali adalah 85,1 yang mana skor idealnya adalah 100. Hal ini berarti walaupun
secara kuantitas kebutuhan pangan keluarga tercukupi, namun dari segi kualitas (keanekaragaman
konsumsi pangan) belum terpenuhi. Sementara skor PPH Desa Baha dan Desa Getasan mengalami
peningkatan masing-masing sebesar 1,5 dan 3,8 persen. Walaupun belum mencapai skor ideal tetapi
secara kuantitas kebutuhan pangan di kedua desa ini tercukupi.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas konsumsi pangan. Salah satu kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber
daya lokal. Salah satu hambatan dalam penganekaragaman pangan masyarakat termasuk di Provinsi
Bali disebabkan karena beras diposisikan sebagai makanan unggulan dan inovasi dalam bidang aneka
pangan relatif terlambat. Mengkonsumi bahan pangan lokal pendamping beras sebagai pangan utama,
seperti umbi-umbian dan jagung, dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi rakyat, dapat
menurunkan ketergantungan pada padi sehingga tidak perlu mengimpor, dan bila hal ini tercapai maka
akan memberikan kedaulatan pangan.
Tingkat keanekaragaman konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh faktor yang sangat
kompleks, diantaranya adalah tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.. Oleh karena itu, jika
pemerintah ingin melakukan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, maka diperlukan upayaupaya perbaikan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pendidikan. Tujuan adalah :
(1)Mewujudkan kemandirian atau ketahanan pangan keluarga secara lestari, (2)Mewujudkan diversifikasi
pangan keluarga berbasis sumberdaya local, (3) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta
masyarakat, (4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan dari hasil
pemanfaatan lahan pekarangan, (5) Menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat.
KINERJA MKRPL KABUPATEN BADUNG
Geografis Wilayah
Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8014’20” – 8050’48” Lintang Selatan dan
115005’00” – 115026’16” Bujur Timur dengan luas wilayah 418,52 Km2 atau sekitar 7,43 % dari daratan
Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan. Dari 6 kecamatan nampak Kecamatan Petang memiliki
luas
terbesar yaitu 115 Km2.
Seperti halnya Indonesia pada umumnya Kabupaten Badung mengalami dua musim yaitu musim
kemarau dan penghujan. Dengan mengetahui perkembangan curah hujan dapat dimanfaatkan dalam

112 Bunga Rampai Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Rumah Pangan Lestari 2015

merencanakan usaha pertanian, karena air hujan adalah salah satu faktor pendukung bagi kelangsungan
hidup tanaman. Perbedaan angka curah hujan dari bulan ke bulan berikutnya cukup tinggi dibandingkan
dengan angka normal. Keadaan curah hujan di bawah normal terjadi pada Bulan Nopember yaitu 27,9
mm. Sementara di atas normal terjadi pada Bulan Januari yaitu 531,4 mm. Batas Wilayah Kabupaten
Badung : Utara : Kabupaten Buleleng, Timur :
Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota
Denpasar, Selatan : Samudera Indonesia Barat
: Kabupaten Tabanan
Kegiatan M-KRPL di Kabupaten Badung dilaksanakan di dua tempat yaitu di Desa Baha,
Kecamatan Mengwi dan di Desa Getasan, Kecamatan Petang. Pemilihan lokasi dilakukan melalui
pertemuan dan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Badung.
Pemilihan lokasi sengaja menyebar supaya kegiatan M-KRPL dikenal oleh masyarakat sehingga
diharapkan banyak yang mengadopsinya. Lokasi lahan memiliki agrekosistem yang hampir sama yaitu
lahan kering beriklim basah sehingga sangat cocok dikembangkan tanaman pangan, sayur-sayuran dan
buah-buahan . Lokasi kegiatan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan M-KRPL
Tahapan Kegiatan
Persiapan
Kegiatan persiapan lebih ditujukan untuk penentuan calon lokasi dan calon kelompok sasaran.
Dalam penentuan calon lokasi atau calon kelompok sasaran didasarkan pada potensi wilayah dan
kemampuan serta kemauan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan M-KRPL. Kegiatan persiapan
terutama dalam menentukan calon lokasi baru sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian,
Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Badung. Dari hasil koordinasi diperoleh kesepakatan bahwa
dinas akan mendampingi MKRPL di 4 lokasi dan BPTP Bali mendampingi di 2 lokasi, yang lokasinya
tersebar. Kegitan diawali dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013. Persiapan lebih banyak
ditujukan untuk pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya lahan dan sumberdaya
manusia. Tujuan mendapatkan informasi ini agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan potensi
yang ada. Selain melakukan koordinasi dengan dinas, dilakukan pula pendekatan dengan Kepala Desa
dan pemuka masyarakat untuk menjelaskan rencana kegiatan. Apabila telah disepakati calon lokasi
kegiatan, maka dipilih kelompok yang akan melaksanakan kegiatan M-KRPL.
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a. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan
membuat kesepakatan awal mengenai rencana tindak lanjutnya. Kegiatan sosialisasi diadakan dengan
melibatkan kelompok sasaran, pemuka masyarakat, Kepala Desa, Camat dan dinas terkait di
Kabupaten Badung. Salah satu tujuan kegiatan sosialisasi adalah memperkenalkan kegiatan MKRPL
Badung. Selain melalui kegiatan sosialisasi, pengenalan kegiatan kepada masyarakat umum tentang MKRPL dilakukan juga melalui Pameran. Kegiatan Pameran yang sudah diikuti oleh kelompok M-KRPL
Badung diantaranya Pameran Pembangunan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68
dan Memperingati Hari Bulan Nopember Ceria yang dilaksanakan oleh PEMDA. Apresiasi PEMDA
terhadap kegiatan MKRPL sangat mendukung dan bahkan wujud nyatanya diadopsi dan dikembangkan
dengan nama PUSPASARI (Pusat Pangan Sehat Lestari).

Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi kegiatan MKRPL Desa Baha Dan Getasan

b.

Pelaksanaan

Rancang bangun pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masing-masing individu atau rumah
tangga untuk mengatur pemanfaatan lahan pekarangannya. Bagi rumah tangga yang memiliki lahan
pekarangan sempit diupayakan dengan menanam tanaman di dalam polybag atau barang bekas dan
ditanam secara vertikulture. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki lahan luas, dapat ditanam
secara langsung di atas tanah. Walaupun cara penanaman berbeda, tetapi introduksi tehnologi
pemupukan dilakukan dengan cara yang sama yaitu menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak
yang telah difermentasi dengan Rumino Bacillus atau RB. Pengolahan kotoran ternak dilakukan oleh
kelompok karena sudah diberikan Sekolah Lapang dengan mendatangkan narasumber yang
berkompeten.
Kegiatan pelaksanaan yaitu pengelolaan Kebun Benih Desa (KBD) dilakukan secara bergotong
royong. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbersihan kebun atau lahan, pembuatan bibit dan
pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman . Setiap 2 minggu sekali , kelompok berkumpul di masingmasing KBD untuk membuat bibit. Bibit yang dibuat sebelumnya apabila sudah tumbuh dan siap ditanam
akan dibagikan ke anggota untuk ditanam di lahan pekarangan masing-masing. Jenis tanaman yang
disemai sangat beragam, ada kubis, sayur hijau, bayam, kngkung, terong, tomat, cabai, selada, paria,
dan tanaman buah seperti pepaya.
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Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebun Bibit (KBD)

c.

Pelatihan

Pelatihan dilakukan agar kaum ibu rumah tangga lebih terampil dan dapat menambah wawasan
dalam memanfaatkan lahan pekarangan. Jenis pelatihan yang diberikan diantaranya budidaya tanaman,
budidaya ternak sampai pada pengolahan limbah ternak dan tanaman untuk pupuk. Tehnologi
pengolahan pangan belum dapat dilakukan pada kegiatan ini karena produksi dari jenis tanaman yang
dihasilkan masih relatif sedikit dan kalaupun ada kelebihan produksi biasanya dijual langsung.
Pelatihan diberikan dengan mendatangkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Keikutsertaan kelompok mengikuti pelatihan tidak saja dihadiri oleh kaum ibu rumah tangga tetapi juga
dihadiri oleh kaum pria/kepala rumah tangga
yang akan ikut membantu ibu-ibu mengelola lahan
pekarangannya. Pelatihan diberikan dalam bentuk teori dan praktek langsung.

Gambar 4 Beberapa Kegiatan Sekolah Lapang : Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada
Tanaman,
Budidaya Ikan, Pengolahan Pupuk dari Kotoran Ternak, Penguatan Kelembagaan dan Budidaya
Tanaman
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d.

Pengawalan dan pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan Kebun Bibit Desa atau KBD. Pendirian KBD
diharapkan sebagai show window kegiatan M-KRPL di lokasi. Oleh karena itu setiap kegiatan yang
dilakukan di KBD dilakukan oleh kelompok karena mencerminkan kegiatan yang dilakukan di masingmasing rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan MKRPL diharapkan menuju pada pencapaian kemandirian
pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal dan konservasi tanaman. Untuk mewujudkan
kondisi yang diharapkan, pengawalan dan pendampingan kegiatan perlu terus dilakukan baik oleh
peneliti/penyuluh dan dinas terkait terutama oleh PPL yang bertugas di wilayah tersebut.
Kegiatan pembibitan dilakukan di KBD secara rutin dengan tujuan untuk kesinambungan
pengadaan bibit. Bibit tanaman tahunan yang tidak bisa dilakukan pembibitan di KBD karena
keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan diberikan pada awal kegiatan dan sudah siap ditanam seperti
tanaman jambu, blimbing, jeruk nipis, jeruk limau, jeruk Bali, tanaman sirih, asam dan lain-lainnya.
Jumlah dan sebaran tanaman tahunan yang diberikan pada Kegiatan MKRPL Badung Tahun 2013 dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Tanaman Tahunan di Desa Getasan dan Baha, Tahun 2013
No
Jenis Tanaman
Getasan
Baha
Jumlah
1
Jambu/sotong
15
15
2
Blimbing
15
15
30
3
Jeruk Bali
15
15
30
4
Kedondong
15
10
25
5
Jeruk nipis
15
15
30
6
Jeruk Limau
15
15
30
7
Sirih
10
5
15
8
Asam
5
5
10
9
Pisang
5
5
Beberapa tanaman tahunan yang diberikan pada Tahun 2012 di Desa Baha yang sebagian
besar merupkan tanaman buah sudah mulai berbuah diantaranya blimbing, kedondong, Jeruk Bali dan
Limau. Sedangkan tanaman tahunan yang dibagikan pada awal tahun 2013 belum ada yang berproduksi.
Untuk ternak, diintroduksikan pula tehnologi budidaya bebek. Tahun 2012 diberikan pada KWT
Sari Tani dan Tahun 2013 diberikan pada KWT Pala Nadi Kusuma masing-masing 30 ekor. Kegiatan
budidaya bebek terbilang cukup berhasil karena sampai bertelur. Namun kegiatan ini tidak bisa berlanjut
dan digulirkan karena kesulitan dalam biaya pakan.
Untuk kegiatan budidaya ikan lele, sudah ada anggota kelompok di Desa Baha yang
mengadopsinya bahkan mengembangkan dari kepemilikan 1 kolam ikan bantuan BPTP menjadi 4 kolam
secara swadaya. Sedangkan di KWT Getasan pemeliharaan ikan di pekarangan belum diadopsi. Hal ini
menurut beberapa anggota, karena berkaitan dengan kepercayaan yang tabu memelihara ikan atau
membuat kolam di tengah pekarangan. Kolam yang ada di Getasan masih belum berkembang dari 2
kolam yang diberikan bantuan oleh BPTP.
e.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan
menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Kegiatan Monev di
Kabupaten Badung telah dilakukan secara internal oleh Tim Monev BPTP Bali. Walaupun yang menilai
masih lingkup internal, namun tetap memprioritaskan kesubyektifitasnya. Hasil penilaian tim monev
menyatakan bahwa secara umum kegiatan MKRPL Badung sudah berjalan dengan baik dan sudah
sesuai dengan perencanaan
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Gambar 5. Monitoring dan Evaluasi
f.

Temu Lapang

Kegiatan temu lapang merupakan pertemuan antar anggota dengan pihak-pihak Pembina dan
dinas terkait untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan persoalan teknis dan kebijakan.
Kegiatan temu lapang dilakukan di masing-masing lokasi MKRPL dengan tujuan mencari umpan balik
terkait kegiatan M-KRPL. Dalam kegiatan temu lapang, disamping dilakukan pertemuan juga dilakukan
peninjauan ke KBD. Dalam kegiatan ini diharapkan kelompok dapat menyaksikan kegiatan di KBD dan
tehnologi yang diterapkan serta tersebarnya kegiatan M-KRPL ini dari anggota ke masyarakat lainnya
yang lebih luas.

Gambar 6 Kegiatan Pendampingan dan pembinaan
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Beberapa Keragaan Jenis Tanaman dan Ternak yang Dikembangkan di
Kabupaten Badung

Kegiatan MKRPL
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DAMPAK PROGRAM M-KRPL MELALUI PEMANFAATAN PEKARANGAN MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
Dampak program pemanfaatan lahan pekarangan seperti yang dikemukakan oleh Saptana et al.
(2011), adalah dapat meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga yang
tercermin dari peningkatan skor PPH (Pola Pangan Harapan). Untuk memenuhi Pola Pangan Harapan
yang sudah dicanangkan, selain diperlukan model diversifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan
kelompok pangan (padi-padian, aneka umbi, pangan hewani, minyak dan lemak, biji atau biji berminyak,
kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lainnya) bagi keluarga juga sangat dibutuhkan komitmen
dan dukungan pengambil kebijakan utamanya Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kegiatan
MKRPL.
Diversifikasi pangan adalah suatu proses pemanfaatan dan pengembangan suatu bahan pangan
sehingga penyediaannya semakin beragam. Latar belakang pengupayaan diversifikasi pangan adalah
melihat potensi negara kita yang sangat besar dalam sumber daya hayati. Indonesia memiliki berbagai
macam sumber bahan pangan hayati terutama yang berbasis karbohidrat. Setiap daerah di Indonesia
memiliki karateristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lainnya. Divertifikasi
pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan masyarakat di Indonesia terhadap satu
jenis bahan pangan yakni beras.
Pola pangan masyarakat yang mengacu pada Pola Pangan Harapan dijadikan sebagai tolok ukur
keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan. Program diversifikasi bukan bertujuan untuk
mengganti bahan pangan pokok beras dengan sumber karbohidrat lain, tetapi untuk mendorong
peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi
mikro (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2010).
pemerintah melalui program penganekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola
konsumsi pangan penduduk lebih beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan
komposisi yang cukup (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah
tangga melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, yang dapat menjadi sumber pangan
keluarga, bukan saja terbatas pada tanaman sebagai sumber karbohidrat, vitamin dan mineral,
melainkan juga pada ternak dan ikan sebagai sumber protein.
Keberhasilan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tercermin dari makin beragam dan
berimbangnya pola konsumsi pangan penduduk yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).
Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pemerintah melalui
Kementerian Pertanian pada 2014, mentargetkan secara nasional skor PPH adalah 93.3. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012. Konsumsi Pangan yang
Berbasis Sumber Daya Lokal
diimplementasikan melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu konsumsi
pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan
aman.
Skor PPH yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan
aman untuk Provinsi Bali diperoleh sebesar 85,1. Secara umum, menunjukkan bahwa konsumsi
masyarakat jauh lebih beragam dibandingkan dengan konsumsi pangan masyarakat Desa Baha pada
tahun 2012 yang mencapai skor PPH sebesar 72 sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 73,1
sebesar 1,5 persen. Meningkatnya skor mutu pangan disebabkan karena konsumsi pangan hewani yang
meningkat. Hal ini karena ada faktor pendukung utama yang mempengaruhi pola konsumsi yaitu
ketersediaan dan kondisi sosial dan ekonomi dan letak geografis wilayah.
Sedangkan tahun 2012 skor Pola Pangan Harapan (PPH) Desa Getasan masih di bawah standar yaitu 69.8 dan
ditahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 3,8 persen dari 69,8 menjadi 72.5. Ketersediaan pangan
sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan
di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan berpengaruh pada
komposisi konsumsi pangan (Depkes RI , 2010).
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KESIMPULAN
Terbentuknya kawasan pengembangan pekarangan mendukung Rumah Pangan Lestari di Desa
Baha Dan Desa Getasan Kabupaten Badung Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga di setiap
rumah tangga dan mengurangi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga.
Berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang mandiri dan
sejahtera. Teradopsinya model pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan
gizi keluarga
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ABSTRAK
Keberhasilan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman dipengaruhi oleh pengetahuan dan
kemampuan petani untuk mengidentifikasi kinerja dan karakter dasar hama atau penyakit. Akurasi hama atau
penyakit identifikasi akan langsung berkontribusi pada impactionof keakuratan dalam pemilihan kontrol yang tepat
hama techniques.Many dan penyakit telah dilaporkan menyerang tanaman sayuran, tetapi hanya beberapa dari
mereka hama dan penyakit berbahaya ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung . Ulasan ini ditulis
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja dan karakter dasar hama penting pada tanaman sayuran di
pekarangan, sehingga orang-orang dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengendalikan hama. Hama
tanaman sayuran di pekarangan yang tidak jauh berbeda dari hama sayuran di perkebunan sayur, tetapi hanya
beberapa hama yang dapat membahayakan ekonomi dan kebutuhan untuk dikendalikan. Pengetahuan Dan
keterampilan dalam mengidentifikasi hama yang menyerang tanaman tertentu yang diperlukan untuk dapat
menentukan atau memilih tindakan pengendalian yang tepat. langkah-langkah pengendalian hama di pekarangan
yang disarankan untuk menjadi kontrol alami, herbal, dan mekanik, seperti menggunakan musuh alami, mikroba atau
insektisida botani, atau dengan memilih hama langsung oleh tangan dan kemudian dibunuh. Hal ini sangat tidak
dianjurkan menggunakan insektisida kimia di pekarangan karena bisa mencemari lingkungan rumah, seperti
makanan di dapur, air minum, tempat bermain anak, dll

Kata kunci: Hama penting, sayuran, pekarangan.
PENDAHULUAN
Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna, yaitu untuk menghasilkan
bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil
dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wewangian, bahan kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo,
1994). Kelebihan pekarangan dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat
menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga petani (Salikin, 2005).Luas lahan pekarangan yang tersedia
saat ini secara nasional cukup memadai, sekitar 10,3 juta ha atau 14 % dari keseluruhan luas lahan
pertanian, dan berpotensi sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kecukupan pangan dan gizi
keluarga. Oleh karena itumaka pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejak T.A. 2011 menyusun
suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari” (M-KRPL) yang
dibangun dari Rumah Pangan Lestari (RPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah
lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemtan, 2011).
Kegiatan M-KRPL menjadikan tanaman sayuran sebagaisalah satu komoditas yang
diprioritaskan karena selain untuk mencukupi pemenuhan gizi masyarakat, tanaman sayuran juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat dikarenakan tanaman sayuran memiliki nilai ekonomiscukup tinggi.
Dalam budidaya sayuran, petani sering dihadapkan pada berbagai kendala dan
salahsatudiantaranya adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau hama dan
penyakit, yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar. Namun demikian, dari sekian banyak jenis
hama dan penyakit yang menyerang tanaman sayuran, hanya beberapa jenis saja yang dapat
dikatagorikan sebagai hama dan penyakit penting, oleh karena tidak semua hama dan penyakit
menyebabkan kerugian ekonomi secara nyata. Sebagai contoh pada tanaman cabai, serangan trips
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dapat menyebabkan kehilangan hasil panen sebesar 80%, sedangkan kehilangan hasil oleh serangan
ulat grayak mencapai 30%. Serangan lalat buah dapat menimbulkan kerugian sebesar 12-17%,
sedangkan kehilangan hasil panen tomat oleh serangan ulat buah,Helicoverpa armigera , dapat mencapai
56%. Keadaan ini mendorong petani sayuran untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit secara
intensif.
Keberhasilan pengendalianhama dan penyakitpada pertanaman, salah satunya dipengaruhi oleh
pengetahuan dan kemampuanpetani dalam mengidentifikasi jenis hama atau penyakit yang menyerang.
Ketepatan identifikasi hama atau penyakit berimplikasi langsung dengan ketepatan dalam pemilihan
teknik pengendalian yang sesuai. Oleh karena itu petani perlu mengetahui dengan baik jenis hama atau
penyakit yang menyerang tanamannya sehingga petani dapat menetapkan teknik pengendalian yang
sesuai dengan sasarannya. Sebagai contoh, apabila tanaman terserang oleh busuk buah antraknose,
akan tetapi karena identifikasi kurang tepat , petani menduga serangan lalat buah, maka dikendalikan
dengan insektisida.
Berbagai jenis hama dan penyakit telah banyak dilaporkan menyerang pertanaman sayuran dan
menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi petani, namun diantara sekian banyakjenis hama dan
penyakit yang menyerang tanaman sayuran tersebut, hanyabeberapa jenis hama dan penyakitsaja yang
secara ekonomi dapat menimbulkan kerugian baik langsung ataupun tidak langsung. Demikian juga
halnya untuk tanaman sayuran di pekarangan, hanya beberapa jenis hama dan penyakit yang
menyerang pertanaman dan memerlukan tindakan pengendalian.
Hama Tanaman Sayuran di Pekarangan
Hama tanaman dapat didefinisikan sebagai organisme pengganggu tumbuhan yang
penyebabnya dapat dilihat dengan mata telanjang atau cukup hanya dengan menggunakan bantuan
kaca pembesar (loops)seperti: ulat, tungau, belalang, dll. Walaupun banyak jenis hama yang menyerang
tanaman di lahan pertanaman sayuran, akan tetapi tidak semuanya ditemukan pada tanaman sayur di
pekarangan, atau bahkan ada jenis hama tertentu yang dominan menyerang pada pertanaman di
pekarangan tetapi jarang ditemukan menyerang pertanaman di lapangan. Berikut disajikan pada Tabel 1
hama-hama penting yang sering menimbulkan kerugian secara ekonomi pada budidaya sayurandi
pekarangan.
Tabel 1. Beberapa Hama Penting pada Tanaman Sayuran di Pekarangan dan Tanaman Inangnya
No.

Nama umum

Nama latin

1. Kutudaun Persik

Myzus persicae

2. Kutudaun Hijau

Aphis gossypii

3. Kutudaun Kacang

Aphis craccivora

4. Tungau Merah

Tetrastichus sp.

5. Tungau Teh Kuning

Polyphagotarsonemus latus

6. Thrips

Thrips parvispinus

7. Kutu Kebul

Bemisia tabaci

Tanaman Inang
Cabe, Tomat, Bit,
Terong, Kentang,
Kacang-kacangan, Labu,
dll.
Labu, Mentimun, Terong,
Kubis, Semangka,
Melon.
Kacang-kacangan,
Cabe, Kecipir
Kacang-kacangan,
Cabe, Terong, Tomat,
Mentimun, Singkong,
Labu
Cabe, Terong, Tomat
Cabe, Tomat, Terong,
Kentang, Kacangkacangan
Kacang-kacangan,
Cabe, Terong, Tomat,
Mentimun, Singkong,
Labu

Status

++

++
+
+
++
++

++
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8. Lalat pengorok daun

Liriomyzaspp.

Cabe, Tomat, Terong,
Kentang, Kubis

+

9. Kumbang Berbintik

Epilachna sparsa

Terong, Pare, Mentimun

++

10. Ulat grayak

Spodoptera litura

11. Ulat kubis

Plutella xylostella

12. Ulat Krop

Croccidolomia pavonana

14. Ulat Buah

Helicoperva armigera

15. Lalat Buah

Bactrocera spp.

Kacang-kacangan,
Cabe, Terong, Tomat,
Mentimun, Kangkung
Kubis, Brocoli, Kol
Bunga
Kubis, Brocoli, Kol
Bunga
Tomat, Mentimun,
Terong, Jagung
Cabe Besar, Cabe
Rawit, Tomat

+
++
++
++
++

Keterangan: + = penting; ++ = sangat penting

Kutu Daun (Aphis spp.)
Ada tiga spesies kutudaun yang umum menyerang tanaman sayuran, seperti cabai, tomat,terong,
kentang, mentimun, kubis, sawi, dan lainnya,yaitu: kutudaun persik (M. persicae), kutudaun kapas (Aphis
gossypii), dank utu daun kacang (Aphiscraccivora). Ketiga kutu daun ini merupakan hama yang tersebar
hampir di seluruh dunia dan merupakan hama utama pada berbagai jenis tanaman, tetapi sebagai hama
secara langsung perannya tidak terlalu penting.Secaralangsung gejala serangan kutudaun menyebabkan
daun yang terserang berkeriput,kekuningan, terpuntir, pertumbuhan tanaman terhambat, layu lalu
mati(Mossler etal. 2007).Secaratidak langsung kutudaun berperan sebagai vektor beberapa jenispenyakit
virus.Sebagaivektor kutu daun sangat merugikan karena dapat menularkan berbagai jenis penyakit virus
berbahaya bagi tanaman sayuran (CABI 2005).
Tungau (Polyphagotarsonemus latus dan Tetranychussp.)
Ada dua jenis tungau yang umum menyerang tanaman sayuran dan palawija, yaitu tungau teh
kuning (Polyphagotarsonemus latus) dan tungau merah (Tetranychussp.). Tungau merah berwarna
kemerah-merahan, sedangkan tungau teh kuning berwarna kuning transparan, dengan ukuran tubuh ±
0,25 mm. Gejala serangan ditandai dengan adanya warna tembaga di bawah permukaan bawah daun,
tepi daun mengeriting, daun melengkung ke bawah seperti sendok terbalik, tunas daun dan bunga
gugur. Tanaman inang dari hama tungau lebih dari 57 jenis tanaman dan beberapa di

antaranya ialah buncis, cabai, kacang panjang, kentang, labu, mentimun, oyong, paria,
semangka, dan terung.
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A. gossypii

M. persicae

Kutu daundewasa bersayap

A. craccivora

Thrips (Thrips parvispinus)
Spesies thrips yang sering menyerang tanaman sayuran di lapangan adalah Thrips
parvispinus.Panjang tubuh serangga dewasa ± 8-9 mm.Nimfa thrips tidak bersayap, sedangkan
serangga dewasanya bersayap seperti jumbai (sisir bersisi dua).Gejala serangan ditandai dengan
adanya warna keperak-perakan pada bagian bawah daun, daun mengeriting atau keriput. Tanaman
inangnya antara lainbawang merah, buncis, cabe, kacang panjang, kentang, labu, mentimun,
oyong, pare, semangka, tomat, terung, dll.
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Populasi thrips pada bunga cabe

Gejala serangan thrips pada cabe

Tetranychussp.

P. latus

Gejala serangan Tetranychussp.

Gejala serangan P. latus
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Kutu Kebul (Bemisia tabaci dan Trialeurodes vaporariorum)
Kutu kebul, Bemisia tabaci merupakan salah satu hama penting pada berbagai jenis tanaman,
karena hama tersebut dapat menularkan banyak jenis virus ke dalam tanaman. Namun demikian,
sebagai hama secara langsung kutu kebul dapat dianggap tidak merugikan secara ekonomis walaupun
masih dapat menimbulkan gejala kerusakan berupa bercak nekrotik pada permukaan daun yang
disebabkan oleh luka tusukan stilet. Selain itu dampak langsung juga dapat terjadi karena ekskresi yang
dikeluarkannya dapat mengundang munculnya cendawan jelaga yang menutupi permukaan daun
tanaman sehingga mengganggu proses fotosintesis (Suryawan dan Oka, 1992).
Akibat yang
sesungguhnya dapat merugikan secara ekonomis adalah peranannya sebagai vektor berbagai jenis virus
tanaman (Tantera, 1990).
Kutu kebul bersifat polyfagus, yaitu memiliki banyak tanaman inang, antara lain dari famili
Leguminoceae, Graminae, Convolvulaceae, dan Euphorbiaceae (Mould dan Hasley, 1978). Hama ini
tersebar luas di daerah tropis dan sub tropis. Di Indonesia penyebarannya sudah hampir ke seluruh
provinsi dengan tingkat populasi relatif tinggi (Tengkano dkk., 1986).Populasinya di lapangan realtif stabil
sepanjang tahun karena curah hujan yang tinggi pada musim penghujan tidak mempengaruhi tingkat
populasinya selama terdapat tanaman inang (Suryawan dan Oka, 1992). Umur tanaman tidak
berpengaruh secara nyata terhadap populasi kutu kebul, akan tetapi populasi tertinggi pada tanaman
kedelai baru dapat tercapai pada fase setelah pembungaan dan akan menurun kembali sampai
menjelang panen (Soegiarto dkk., 1988).
Serangga dewasa kutukebul berwarna putih dengan sayap jernih, dengan ukuran tubuh
berkisar antara 1- 1,5 mm. Serangga dewasa biasanya berkelompok dalam jumlah banyak di bawah
permukaan daun. Bila tanaman tersentuh serangga akan berterbangan seperti kabut atau kebul putih.
Ada dua spesies kutukebul yang umum menyerang tanaman sayuran, yaitu Bemisia tabaci yang
berukuran tubuh lebih kecil dan Trialeurodes vaporariorumyang ukuran tubuhnya lebih besar.Kutukebul
mengisap cairan daun dan eksresinya menghasilkan embun madu menjadi media tumbuhnya penya kit
embun jelaga. Kutu kebul merupakan vektor penyakit virus kuning (virus gemini) yang menyerang
tanaman cabai dan kacang-kasangan.
Lalat Pengorok Daun (Liriomyza spp.)
Di Indonesia terdapat 4 spesies lalat pengorok daun yaitu Liriomyzahuidobrensis, L. trifolli,L.
sativae dan L.chinensis.Diantara keempat spesies tersebut, L. huidobrensis, diterangai sebagai hama
yang paling merugikan dibandingkan dengan tiga spesies lainnya (Weintraub and Horowitz, 1996; Rauf
et al., 2000) karena larva L. huidobrensismemakan bagian kloroplas yang mengandung mesofil daun,
sehingga
dapat
mempengaruhi
fotosintesis
tanaman
sedangkan
larva
L.
trifolli,L.
sativaedanL.chinensismakan hanya dalam mesofil palisade (Parrella, 1987).
Serangga dewasa lalat pengorok daun berupa lalat kecil yang berukuran ±2 mm.Larva aktif
mengorok dan membuat lubang pada jaringan daun. Gejala serangan ditandai adanya bintik-bintik
putih dan alur korokan yang berwarna putih pada permukaan daun. Tanaman inang antara lain ialah
bawang merah, buncis, cabai, kacang panjang, kentang, labu, mentimun oyong, seledri, semangka,
tomat,dan terung.

B. tabaci

T. vaporariorum
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Lalat dewasaL. huidobrensis

Lalat dewasaL. chinensis

Lalat dewasaL. sativae

Gejala serangan beserta larva
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Kumbang Berbintik (Epilachna sparsa)
Serangga dewasa berupa kumbang kecil yang panjangnya ± 1 cm, berwarna merah-oranye kusam
dengan bintik-bintik hitam.Stadia larva pada punggungnya terdapat duri-duri seperti landak.Pada stadia
larva ini yang paling merusak.Larva dan imago memakan permukaan daun bagian atas dan bawah
sedangkan lapisan epidermis dan tulang daun ditinggalkan. Tanaman inangnya antara lain ialah bayam,
kacang panjang, kangkung, kentang, terung, mentimun, tomat, semangka, paria, oyong, dll.
Ulat grayak (Spodoptera litura)

Telur

Larva

Pupa

Dewasa

Gejala serangan
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Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat.Larva/ulat mempunyai warna yang bervariasi,
tetapi mempunyai ciri khas yaitu noktah hitam pada segmen abdomen keempat dan kesepuluh yang
menyerupai kalung.Hama ini bersifat polifag, artinya memiliki banyak jenis tanaman inang. Gejala
serangan oleh larva instar muda ditandai daun-daun berlubang dan epidermis bagian atas ditinggalkan,
sedangkan ulat yang sudah dewasa memakan seluruh bagian daun termasuk tulang daun dan buah.
Hama ini menyerang hampir semua jenis tanaman sayuran dan tanaman pangan.

Telur

Pupa

Larva

Dewasa

Ulat Kubis(Plutella xylostella)
Hama ulat kubis Plutella xylostella merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman
kubisserta family Brasicae dan hama ini bersifat kosmopolitan. Hama P. xylostelladilaporkan berasal dari
daerah Mediterranean di Eropa Selatan dan tersebar luas di areal yang ditanami brasika, mulai dari
daerah Amerika Utara dan Selatan, Afrika, China, India, Jepang, Asia Tenggara termasuk Indonesia,
Selandia Baru, dan Australia.
Kerusakan tanaman kubis yang ditimbulkan oleh ulat kubis dapat menurunkan hasil panen
secara signifikan, baik jumlah maupun kualitasnya.Serangan yang berat oleh hama ini dapat
mengakibatkan tanaman kubis tidak dapat membentuk krop. Pada curah hujan tinggi, maka kehilangan
hasil akibat serangan Plutella xylostella kurang dari 30%, tetapi bila ditanam pada musim kemarau
kehilangan hasil dapat mencapai 100%.
Larva yang baru menetas akan segera menggerek daun dan memakan jaringan daun sebelah
bawah dengan meninggalkan lapisan epidermis bagian atas daun. Ciri khas dari P. xylostella adalah
apabila merasa ada bahaya, ulat akan menjatuhkan diri dengan mengeluarkan benang untuk
menyelamatkan diri. Ulat bersembunyi di balik daun sambil makan, biasanya yang dimakan daging daun
tetapi epidermis bagian atas daun tidak dimakan sehingga pada daun terlihat bercak-bercak putih.
Sangat mudah mengenali gejala serangan P. xylostella , yaituNampak jelas adanya bercak-bercak
berwarna putih yang tidak teratur,dan lama kelamaan terbentuk lubang pada daun. Pada serangan berat
daunnya bisa habis hingga tinggal kerangka saja.
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Ulat Krop(Croccidolomia pavonana)
Ulat krop C. pavonana merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman kubis,
Khususnya di daerah dataran tinggi di Indonesia. Ulat dapat hidup pada brasika liar maupun yang
dibudidayakan, dan di daerah tropislebih merusak pada musim kemarau.Seranganyang timbul kadangkadang sangat berat sehingga tanaman kubis tidak membentuk krop dan menyebabkan gagal panen.

Telur

Larva

Pupa

Dewasa

Gejala serangan P. xylostella pada broccoli (kiri) dan kubis
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LarvaC. pavonana dan serangannya pada kubis dan broccoli (kanan)

Ulat kropC. pavonana menyerang titik tumbuh sehingga sering disebut ulat jantung kubis.Ulatnya
berwarna hijau dan bila sudah besar bergaris-garis coklat,jika diganggu agak malas untuk bergerak.Larva
muda bergerombol di permukaan bawah daun kubis dan meninggalkan bercak putih pada daun
yang dimakan.Larva instar ketiga sampai kelima memencar dan menyerang pucuk tanaman kubis
sehingga menghancurkan titik tumbuh. Akibatnya tanaman mati atau batang kubis membentuk cabang
dan beberapa crop yang kecil-kecil. Ulat krop dikenal sebagai hama yang sangat rakus secara
berkelompok dapat menghabiskan seluruh daun dan hanya meninggalkan tulang daun saja. Pada
populasi tinggi terdapat kotoran berwarna hijau bercampur dengan benang-benang sutera.
Ulat buah (Helicoperva armigera)
Helicoverpa armigerayang dikenal dengan sebutan ulat buah atau penggerek tongkol adalah
serangga polifag yang menyerang beberapa komoditi tanaman seperti kacang gude, kapas, sorgum,
tomat, tembakau, kacang tanah dan jagung.
Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat kekuning-kuningan dengan bintik-bintik dan
garis yang berwarna hitam. Ada dua spesies ulat buah yang menyerang tanaman sayuran dan
palawija, yaitu ulat buah tomat (Helicoverpaarmigera) dan ulat buah jagung (Helicoverpazea). Stadia
yang paling merugikan ialah stadia ulat/larva.Tubuh ulat berbentuk silindris dan terdapat variasi warna
dan corak, tergantung pada sumber makanannya.Gejala serangan ditandai adanya lubang pada buah.
Larva/ulat akan ditemukan di dalam buah. Tanaman inangnya antara lain ialah tomat, cabai, jagung,
tembakau, kapas, dll.
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Ulat buah H. armigera pada tomat

Lalat Buah (Bactrocerasp.)
Lalat buah (Bactrocera sp.) adalah hama yang banyak menyerang buah-buahan dan sayuran,
termasuk tanaman cabai.Serangga dewasa lalat buah mirip lalat rumah dengan panjang tubuh ± 6-8 mm.
Beberapa ciri morfologi lalat buah yang khas di antaranya terdapat pada abdomen. Abdomen didominasi
warna coklat bata atau oranye dengan pola bercak berwarna hitam atau warna gelap lain. Pada
beberapa spesies, misalnya Bactrocera dorsalis, pola bercak pada bagian dorsal abdomen menyerupai
bentuk huruf T. Larva (belatung) berwarna putih susu berada di dalam buah. Secara morfologis, lalat
buah tampak lemah,tetapi hingga kini lalat buah ini adalah salah satu hama buah-buahan yang paling
ditakuti oleh petani di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Lalat buah Bactrocera spp.mempunyai beberapa sifat biologi yang membuatnya mampu
berkembang menjadi sosok hama yang berbahaya. Bactrocera spp. memilikikemampuan adaptasi yang
cukup tinggi ditambah dengan mobilitasnya yang juga tinggi memungkinkannya mengarungi jarak yang
jauh untuk menemukan habitat yang sesuai.Sebagian besar spesies dari genus Bactroceraadalah polifag
sehingga selalu mendapatkan inang yang sesuai.Gejala serangan ditandai dengan adanya titik hitam
pada pangkal buah tempat serangga dewasa meletakkantelurnya.Belatung memakan daging buah dan
menyebabkan terjadinya infeksi oleh jasad renik sekunder misalnya bakteri Erwinia carotovora sehingga
buah membusuk. Tanaman inangnya antara lain ialah cabai, labu mentimun, oyong, paria, dan
tanaman buah lainnya.
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Lalat buahBactrocera sp. dan gejala serangannya pada cabe

(kanan)
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MODEL PENGEMBANGAN SAYURAN RAMAH LINGKUNGAN DI AREAL
LAHAN TERBATAS SEKOLAH

I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
e-mail : k_kariada@yahoo.com
ABSTRAK
Salah satu upaya pengembangan sayuran di daerah perkotaan antara lain dilakukan dengan memanfaatkan potensi
lahan-lahan terbatas di lingkungan sekolah sebagai upaya untuk memperkenalkan budidaya sayuran pada anakanak sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat berkembang menjadi inspirasi keluarga anak-anak sekolah untuk
menanam sayuran dirumah terutama sebagai sumber gizi anak-anak sekolah serta sebagai pendapatan tambahan
keluarga ataupun pengurangan pengeluaran keluarga.Kegiatan dilaksanakan pada TA.2012dengan bantuan grant
dari AVRDC/USAID dan dilaksanakan di SDN 01 Ubud dan SDN 05 Singakerta Ubud Gianyar. Ada dua cara
budidaya yang diintroduksikan yaitu dengan media polibag di SDN01 Ubud karena tidak memiliki lahan kosong
dengan tanaman sawi hijau, bayam, tomat, kangkung, terong dan cabai lokal, sementara model lainnya budidaya
dilakukan di lahan binaan sekolah di SDN 05 Singakerta. Lahan dibagi kedalam sepuluh petak-petak kecil dengan
ukuran 1 x 3 m sehingga terdapat 10 jenis sayuran yang diusahakan yaitu tanaman sawi, kangkung, tomat, bayam,
ketimun, buncis, singkong, terong, cabai local dan kacang panjang. Untuk kedua model ini diaplikasikan pupuk
organic / kompos dengan dosis 5 t/ha untuk menghasilkan produk sayuran organik. Selanjutnya anak-anak sekolah
diberikan pemahaman tentang cara membuat media tanam, pengolahan tanah, pembibitan dan tanam dalam polibag
dan di kebun. Adapun parameter yang diamati adalah produksi sayurandalam polibag dan di kebun. Model ini
memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah untuk melihat bahwa budidaya dalam polibag juga sama
dengan budidaya di lahan kebun. Untuk melihat keberlanjutan program ini, maka dilakukan penyusunan
desai/rancangan pola tanam dalam setahun, serta melakukan wawancara dengan peserta kegiatan untuk
mengetahui adanya perubahan sikap dari anak-anak sekolah.Hasil diseminasi menunjukkan bahwa rata-rata
produksi tanaman dalam polibag tidak berbeda jauh dengan yang dilaksanakan di kebun sekolah.Dengan adanya
pola panen yang berulang memberikan peluang untuk memproduksi sayuran secara terus menerus sebagai sumber
asupan vitamin kepada anak-anak sekolah.Hasil wawancara dengan anak-anak peserta model menunjukkan bahwa
terjadi perubahan sikap dengan diintroduksikannya model pengembangan sayuran di lahan terbatas di sekolah SDN
01 Ubud dan SDN 05 Singakerta.Selain itu kepala sekolah dari kedua SDN ini menyatakan model ini akan berlanjut
walaupun tidak dibiayai oleh lembaga lain karena akan dijadikan model ekstra kurikuler.

Kata Kunci:School garden, lahan terbatasdi perkotaan, anak-anak sekolah, sayuran.

PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini ditengarai konsumsi sayuran yang merupakan sumber vitamin bagi anak-anak
sekolah masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh semakin senangnya anak-anak mengkonsumsi
makanan siap saji yang kemungkinan tidak sehat apalagi sering terdapat zat-zat pewarna yang dipakai
untuk menarik minat anak-anak sekolah untuk membeli. Menurut Baning Prihatmoko (2011), “sayuran
dan buah merupakan satu dari empat pilar pangan berimbang selain biji-bijian, protein dan sedikit susu
yang dianjurkan dalam pemenuhan gizi keluarga. Peran sayuran dalam gizi keluarga seringkali
terabaikan tidak saja dari segi jumlah tetapi juga variasinya. Hal lain yang tidak kalah penting dalam
pangan (sayuran sehat) adalah paparan pestisida yang melekat di lebih dari 90% sayuran yang
dikonsumsi masyarakat”.Sayuran sehat adalah sayuran yang dibudidayakan dengan pengelolaan secara
organic dimana input-input pertumbuhan yang diberikan juga dari sumber organic dan bebas bahanbahan kimiawi.
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Diketahui bahwa akibat rendahnya asupan gizi yang bersumber dari sayuran dan buah, anakanak sering menderita sakit karena mengalami defisiensi nutrisi seperti kurangnya vitamin A, C, dan
nutrisi mikro lainya (kualitas gizi tak seimbang). Untuk memenuhi konsumsi yang seimbang bagi
kesehatan, WHO menyarankan konsumsi sayuran dan buah minimal 400 gr per hari untuk diet. Unsurunsur nutrisi tersebut terdapat dalam sayuran dan buah sehingga konsumsi sayuran dan buah ini menjadi
sangat penting. Sejalan dengan hal itu, maka introduksi budidaya sayuran dan buah (“organic / bebas
bahan-bahan kimiawi”) di tingkat anak-anak sekolah menjadi sangat menarik manakala setelah anakanak sekolah memahami cara budidaya sayuran diharapkan akan tumbuh keinginannya untuk menyukai
sayuran sebagai bagian dari menu makanan.
Akhir-akhir ini permintaan sayuran sehat (organik) semakin meningkat karena adanya pola hidup
sehat di masyarakat perkotaan/pariwisata di Bali. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap
komoditas sayuran maka diperlukan upaya-upaya kearah peningkatan produksi dan peningkatan
pendapatan petani. Dari jenis sayuran maka tanaman sawi, kangkung, tomat, bayam dan sayuran cepat
panen lainnyamemiliki peluang baik untuk dikembangkan dalam areal lahan terbatas termasuk mudah
dibudidayakan dalam polibag. Untuk budidaya ini diperlukan tanah yang gembur dan subur dengan
kisaran netral(Sunarjono, Hendro;1980). Sementara itu, sebagian besar tanaman membutuhkan
komposisi hara yang lengkap dan seimbang untuk pertumbuhannya yang optimal. Karena itu dalam
budidaya sayuran diperlukan unsur hara makro dan mikro yang seimbang. Dari beberapa hasil kajian
BPTP Bali maka terdapat beberapa jenis pupuk organik yang cocok dikembangkan pada sayuran dan
dapat dikelola oleh masyarakat dengan teknologi sederhana, misalnya pupuk organik yang dikomposkan
dengan MOL (mikro organisme lokal), cacing tanah (kascing), slurry biogas (olahan dari digester biogas),
bio urine (fermentasi urine sapi dengan MOL) maupun pengomposan secara tradisional seperti pukan
sapi (Kariada, et.al. 2011). Semua pupuk tersebut dapat dibuat oleh petani, masyarakat maupun anakanak sekolah.
Dasar pertimbangan dikembangkannya model pengembangan budidaya sayuranorganik di
lingkungan anak-anak sekolah (“disebut dengan School garden”) di daerah perkotaan antara lain ada
kecenderungan anak-anak sekolah di daerah perkotaan sangat sering mengkonsumsi makanan tidak
sehat / fast food serta sering tidak mengkonsumsi sayuran. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan
anak-anak sekolah akan memahami betapa pentingnya peran sayuran terhadap kesehatan terutama
sayuran yang bebas pestisida kimia maupun input kimiawi lainnya. Dengan adanya pergeseran
paradigma yaitu mengkonsumsi sayuran sehat bebas pestisida kimiawi atau sayuran organikakan
menyehatkan maka peluang mengembangkan model pemberdayaan anak-anak sekolah dalam budidaya
sayuran menjadi penting. Berdasarkan besarnya permintaan terhadap beberapa jenis sayuran, seperti
sawi hijau, tomat, jamur, daun bawang dan lain-lainnya di daerah perkotaan akhirnya perlu didorong
anak-anak sekolah untuk mulai terlibat dalam memahami, mengerti dan melakukan budidaya usaha tani
sayuran di sekolah dan mempengaruhi keluarganya di rumah sehingga akan mampu memberikan
sayuran sehat sebagai sumber nutrisi anak-anak sekolah serta sebagai sumber pendapatan tambahan
keluarga.
METODE PENELITIAN
Kerangka Pemikiran
Program School garden diimplementasikan dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu : (i)
pendidikan, (ii) agroekosistem, (iii) wilayah, (iv) kelembagaan dan (v) kesehatan. Penggunaan
pendekatan pendidikan berarti menerapkan kaidah-kaiah pendidikan kepada anak-anak sekolah,
agroekosistem berarti percontohan diimplementasikan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap
kondisi bio-fisik lokasi yang meliputi aspek sumberdaya lahan, air, wilayah, dan komoditas sayuran,
sementara pendekatan sistem agribisnis berarti pendekatan dengan mengedepankan peran dari masingmasing subsistem antara lain keterkaitan subsistem penyediaan input usahatani, produksi, pascapanen
dan pemasaran serta aspek penunjang lainnya. Pendekatan wilayah berarti optimalisasi penggunaan
lahan untuk usaha tani sayuran dalam lingkungan sekolah (dapat berupa pengelolaan lahan atau
berusahatani dalam sistim polibag). Pendekatan kelembagaan berarti pelaksanaan model pemanfaatan
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lahan dalam lingkungan sekolah akan dapat berperan baik apabila didukung secara holistik dari
kelembagaan terpadu / lintas sektor mulai dari sekolah, dinas pertanian, dinas pendidikan, BPP dan
BPTP. Sedangkan pendekatan kesehatan menekankan bahwa pelaksanaan model budidaya sayuran ini
berorientasi pada upaya peningkatan konsumsi dan status gizi anak-anak sekolah di lokasi serta dampak
sampingnya ke tingkat keluarga anak-anak sekolah.
Metode
Kegiatan ini merupakan diseminasi teknology spesifik lokasi yang dilaksanakan di lahan terbatas di
lingkungan sekolah di daerah perkotaan yaitu di SDN 05 Singakerta dan SDN 01 Ubud Gianyar pada TA.
2012 dengan bantuan grant dari AVRDC/USAID dengan melibatkan partisipasi anak-anak sekolah.
Sasarannya adalah agar anak-anak sekolah mengetahui, memahami dan melakukan budidaya sayuran
sebagai sumber nutrisi (asupan vitamin) keluarga. Dalam diseminasi teknologi sayuran, anak-anak
sekolah kelas V dan VI terlibat langsung dengan prinsip kegiatan ekstra kurikuler (di luar jam belajar
kelas). Ada dua model budidaya yang diintroduksikan yaitu dengan media polibag di SDN01 Ubud
karena tidak memiliki lahan kosong dengan tanaman sawi hijau, bayam, tomat, kangkung, terong dan
cabai lokal, sementara model lainnya budidaya dilakukan di lahan binaan sekolah di SDN 05 Singakerta.
Lahan dibagi kedalam sepuluh petak-petak kecil dengan ukuran 1 x 3 m (Juklak AVRDC, 2011)
sehingga terdapat 10 jenis sayuran yang diusahakan yaitu tanaman sawi, kangkung, tomat, bayam,
ketimun, buncis, singkong, terong, cabai local dan kacang panjang.
Selanjutnya diseminasi teknologi budidaya sayuran diintroduksikan pada anak-anak sekolah
mulai dari pemberian pemahaman tentang peran tanaman sayuran pada kehidupan sebagai sumber
pangan, pembelajaran pembuatan media tanam, pembibitan tanam serta penanaman bibit pada lahan
terbatas dan dalam polibag. Anak-anak sekolah dibagi dalam beberapa kelompok dan masing-masing
kelompok memiliki tanggungjawab pada tanaman mulai dari menyiapkan bahan, media tanam, menanam
hingga merawat tanaman sampai berproduksi. Sementara untuk dampak ke rumah, masing-masing
kelompok diberi 3 polibag per orang termasuk benih yang diinginkan anak-anak sekolah. Aktivitas di
rumah ini diharapkan dapat mempengaruhi keluarga memanfaatkan halaman rumah untuk menanam
sayuran.Adapunparameter yang diamati adalah produksi sayuran dalam model menggunakan media
polibag dan di kebun karena model ini memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah untuk
melihat bahwa budidaya dalam polibag juga sama dengan budidaya di lahan kebun. Untuk melihat
keberlanjutan program ini, maka dirancang desain penyusunan pola tanam dalam setahun, serta
melakukan wawancara dengan peserta kegiatan untuk mengetahui adanya perubahan sikap dari anakanak sekolah.Dengan adanya pola panen yang berulang memberikan peluang untuk memproduksi
sayuran secara terus menerus sebagai sumber asupan vitamin kepada anak-anak sekolah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan pangan selain karbohidrat sangat penting dalam menopang kesehatan terutama
kebutuhan vitamin dan mineral lainnya. Untuk itu peran sektor pertanian adalah vital dalam menyediakan
kebutuhan nutrisi tersebut. Keberlanjutan produksi baik di tingkat petani maupun di rumahtangga dan
sekolah menjadi penting sehingga membutuhkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan
efisiensi secara berkelanjutan. Penguasaan teknologi merupakan prasyarat (pre-requisite) dalam meraih
kemakmuran (prosperity) yang merupakan investasi (capital) dominan dalam pembangunan ekonomi.
Penguasaan teknologi akan mampu menjadi peran utama dalam memberdayakan segala potensi lokal
yang ada misalnya teknologi berbagai jenis sayuran sehingga dibutuhkan membangun pengetahuan
(knowledge-based society) dalam mendorong terciptanya teknologi (Zuhal, 2006) di tingkat grass root /
petani maupun dalam hal ini di tingkat anak-anak sekolah. Untuk itu peran TTG sangat penting dalam
membangun pertanian agar tercipta produksi secara efisien dan berkelanjutan. Teknologi adalah suatu
inovasi yang mampu menggugah sehingga terjadi perubahan untuk memberikan dampak pada
peningkatan nilai tambah dan efisiensi terhadap suatu objek. Dalam meramu / merakit teknologi-teknologi
pertanian yang mengakar di wilayah maka pendekatan partisipatif adalah sangat penting (Jazairy, 1999)
agar teknologi yang dihasilkan di tingkat petani dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan (Oka, 2000).
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Pendekatan partisipatif dideskripsikan sebagai pendekatan dan metoda yang mendorong suatu objek
mampu mengambil bagian atau bersama-sama turut serta meningkatkan dan menganalisis kondisi suatu
objek agar dapat membuat rencana dan tindakan yang dibutuhkan. Terkait dengan aspek penerapan
teknologi sayuran di tingkat sekolah, maka upaya untuk meningkatkan produktivitas perlu disikapi melalui
pendekatan sistem usahatani terpadu dan integratif antar komoditas sehingga mampu meningkatkan
produktivitas, efisiensi dan pendapatan petani (Abdulgani, et al., 2000; Suprapto, et al., 2001, Kariada,
et.al., 2009).
Terkait dengan hal tersebut dalam pengembangan sayuran dengan memanfaatkan lahan
terbatas di lingkungan sekolah SDN 01 Ubud dan SDN 05 Singakerta Ubud Gianyar diterapkan
pengembangan sayuran dengan baisis teknologi sayuran organik sehingga pengelolaan komoditikomoditi di atas dapat dilakukan secara terpadu dengan konsep sistem holistik. Sistem holistik yang
diterapkan disini bermakna pada setiap subkomponen akan mampu memberikan nilai manfaat terhadap
komponen lainnya (Petheram, 1989). Dengan menerapkan konsep tersebut maka akan terjadi komposisi
yang mengarah pada penanganan secara zero waste dan mengarahkan pembangunan pertanian lebih
efisien dan berwawasan ramah lingkungan. Di lingkungan SDN 05 Singakerta murid-murid telah
diajarkan bagaimana cara mengelola sampah organik untuk pupuk organik serta dalam model ini juga
dikembangkan pertanian organik secara utuh. Sementara di SDN 01 Ubud diupayakan anak-anak
sekolah menyiapkan pupuk organik dari masing-masing peserta kegiatan. Dengan mengaplikasikan
sistem holistik maka murid-murid akan mampu mandiri dan membebaskan diri dari lingkaran
pendegradasian sumberdaya karena mereka mengarahkan pengembangan sayuran yang ramah
lingkungan/ organik . Untuk mendukung hal tersebut maka telah digambarkan konsep teoritis integrasi
ternak dan tanaman hingga pada aspek kesinambungan pengembangan program (Gambar 1).

Gambar 1. Konsep integrasi tanaman – ternak dalam membangun pertanian berkelanjutan
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Hasil budidaya tanaman sayuran organik di kebun SDN 05 Singakerta disajikan dalam Tabel 1. Dari
Tabel 1 terlihat bahwa terdapat pola budidaya sayuran untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral
keluarga sepanjang tahun. Dengan model yang diterapkan AVRDC yaitu pengelolaan lahan terbatas 6x6
m2 dibagi ke dalam 10 subpetak ukuran 1x3 m maka dapat dibudidayakan 10 jenis sayuran.
Tabel 1. Rata-rata hasil tanaman sayuran di kebun sekolah per petak (1x3 m)
Jenis Tanaman
Panen 1 Panen Panen 3 Panen
2
4
Total
(kg)
(kg)
hsl
Jumlah
(kg)
(kg)
(kg)
tanaman
Sawi hijau
200
14
14
Bayam
200
5
4.5
5
3.5
18
Tomat
12
3.5
4
3.5
3
hibrida
14
Kangkung
200
5
4.5
3
12.5
Terong
12
1.5
2
1.5
1.5
6.5
Cabe lokal
12
0.6
0.5
0.5
0.4
2
Kacang
12
2
3
2.5
panjang
7.5
Buncis
12
0.6
0.8
0.5
1.9
Mentimun
12
5
6.5
5.5
4
21
Ubi
kayu
12
0.5
1
0.6
1
(daun)
3.1

Rataan
/panen
(gr)

Rataan
/ tan
(gr)

14
4.5

70
22.5

3.5
4.17
1.63
0.5

291.7
20.83
135.4
41.67

2.5
0.63
5.25

208.3
52.78
0.438

0.78

0.065

Dari data-data tersebut di atas terlihat bahwa secara umum panen tanaman dapat dilakukan
secara berulang kecuali sawi hijau. Namun tanaman sawi hijau dapat segera ditanam kembali setelah
panen dengan persyaratan tanam yang sangat ringan. Dalam pola tanam ini maka siklus tanam dapat
diatur sesuai dengan kebutuhan jenis tanaman sehingga yang terpenting adalah kemampuan
menghasilkan sayur setiap hari untuk memenuhi asupan gizi keluarga. Rata-rata hasil tanaman sayuran
yang diusahakan anak-anak sekolah di kebun bila dibandingkan dengan menggunakan polibag tidak
terlalu jauh berbeda. Perbedaannya antara lain pada media tanam dan jumlah tanaman per polibag.
Dalam satu polibag dapat ditanam beberapa tanaman sehingga bobotnya bervariasi bisa lebih tinggi
maupun lebih rendah.Tabel 2 menyajikan hasil sayuran dari polibag di SDN 01 Ubud Gianyar. Hasil
tanaman sawi dan bayam misalnya lebih tinggi pada penggunaan media polibag bila dibanding dengan
tanam langsung karena dalam polibag jumlah tanaman sawi berjumlah 3 tanaman, demikian pula pada
tanaman bayam. Namun secara umum hampir merata, dan hal ini menjadikan anak-anak sekolah dapat
memahami bahwa mengembangkan sayuran dalam lingkungan keterbatasan lahan dapat pula dilakukan
dengan polibag dan mampu memberi hasil yang baik.
Tabel 2. Produksi tanaman sayuran per polibag di SDN 01 Ubud
Jenis
Panen 1
Panen 2
Panen 3
Panen 4
Tanaman
(gr)
(gr)
(gr)
(gr)

Total
(gr)

Sawi hijau

95

0

0

0

95

Bayam
Tomat

80
65

85
55

82
60

78
72

325
252

Kangkung

20

17

15

0

52

Terong

125

140

130

115

510

Cabe lokal

50

55

45

40

190

Rataan
(gr)
95.0
81.25
63.0
17.3
127.5
47.5

Melihat beberapa jenis tanamandapat dipanen secara berulang walaupun dibudidayakan di lahan
terbatas ataupun dalam polibag, maka peluang ini menjadi potensi untuk berusahatani sayuran dengan
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sasaran mampu memberikan kebutuhan nutrisi rumah tangga serta memenuhi kecukupan gizi berimbang
sesuai dengan sasaran gizi berimbang yang telah dicanangkan pemerintah. Agar kebutuhan sayur dapat
selalu terpenuhi, maka dilakukan pengembangan pola tanam dari sepuluh jenis sayuran dan disesuaikan
dengan kondisi iklim agar tanaman selalu tumbuh. Tabel 3 berikut menyajikan pola tanam secara terus
menerus untuk menghasilkan kecukupan konsumsi sayur bagi keluarga kecil (AVRDC, 2012).
Tabel 3.Jadwal tanam kebun sayur selama satu tahun model AVRDC (2012)
Lahan
1

Lahan
2
Bayam

Lahan
3

Lahan
4

Lahan
5

Terong

Sawi
hijau

Tomat

Daun ubi
jalar

Ketimun

Jan
Feb
Maret

Lahan
6
Bawang
daun

Lahan
7

Sawi hijau

Bayam
Kangkung

Daun
ubi jalar

Cabe

Kacang
panjang

Juli

Pare

Tomat

Bawang
merah

Buncis

Pare

Bawang
merah

Okt

Des

Sawi hijau

Bayam

Sept

Nov

Lahan
10
Kangkung

Bayam

Terong

Sawi hijau

Kacang
panjang

Kangkung

Cabe

Daun ubi
jalar

Bawang
daun

Daun
singkong
Daun ubi
jalar

Tomat
Bawang
daun

Bayam
Gonda

Gonda

Sawi hijau

Juni

Ags

Lahan
9

Cabe

April
Mei

Lahan
8

Terong

Cabe

Pare

Ketimun

Kemangi
lemon

Kangkung
Sawi hijau

Keterangan : Oktober s/d April – perioda musim hujan, Mei s/d September musim kemarau. Bila
ketersediaan air tidak terbatas maka pola tanam dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan
keluarga.
Berdasarkan model pola tanam yang dikembangkan dalam lingkungan lahan terbatas maka pola
ini dapat dilakukan baik dalam model penanaman di kebun maupun dengan polibag yang diatur tata
letaknya. Kondisi ini memungkinkan masyarakat atau anak-anak sekolah dapat melaksanakan budidaya
tanaman secara organik sehingga hasil tanaman yang dikonsumsi merupakan sayuran yang sehat.
Pertanian organik merupakan salah satu cara dalam mendukung pelestarian lingkungan. Sistem produksi
pangan organik didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk
menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi maupun
ekonomi dan etika. Peristilahan seperti biologi dan ekologis juga digunakan untuk mendiskripsikan sistem
organik secara lebih jelas. Persyaratan untuk pangan yang diproduksi secara organik berbeda dengan
produk pertanian lain, di mana prosedur produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
identifikasi dan pelabelan, serta pengakuan dari produk organik tersebut (SNI 6729, 2010). Jadi dalam
mengembangkan pertanian organik langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan menghindari
penggunaan input-input kimiawi secara total. Model pengembangan sayuran dalam polibag adalah salah
satu peluang untuk mengembangkan sistim budidaya organik.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pertanian organik antara lain dengan
mengintegrasikan ternak, tanaman dan limbah (by product). Limbah ternak diolah dengan dekomposer
misalnya mikro organisme lokal (MOL) ataupun dekomposer lainnya, pupuk organik yang dihasilkan
diaplikasikan pada tanaman serta limbah tanaman sebagai sumber pakan ternak (Kariada, et. al, 2011).
Beberapa praktisi lain menyarankan agar aktivitas organik dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh
dari petani sebagai bagian dari gerakan moral sehingga pelaksanaannya tanpa paksaan yang
merupakan kesadaran dari masyarakat sendiri (Bambang Irawan, 2005; Kariada, et. al., 2005). Bila hal
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tersebut menjadi salah satu bagian pendidikan anak-anak sekolah maka sumberdaya lahan dan
lingkungannya dapat diberdayakan dan dipertahankan dengan baik.
Kecenderungan perubahan Sikap
Tabel 4 berikut menunjukkan bahwa anak-anak sekolah sebagai peserta kegiatan ini menyatakan
bahwa setelah adanya model yang diperkenalkan ini ternyatamampu memberikan hasil yang baik untuk
berbagai komoditas sayuran. Selain produksi yang bagus (sehat/organic), halaman sekolah juga menjadi
indah sehingga dipandang sebagai taman sekolah. Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa
responden (anak-anak peserta kegiatan) maka diperoleh gambaran adanya perubahan sikap (Tabel 4)
berikut.
Tabel 4. Kecenderungan perubahan sikapanak-anak sekolah terhadap inovasi baru
Uraian
Sebelum school garden
Dengan adanya school garden
Menyikapi lahan terbatas
Lebih cenderung untuk taman Memanfaatkan lahan dengan
atau kosong saja
berbagai jenis sayuran
Pendapat tentang budidaya Belum banyak mengenal
Ada
ketertarikan
dan
sayuran
semangat menanam sayuran
di sekolah maupun di halaman
rumah
Keinginan
mengkonsumsi Sering mengabaikan konsumsi Walaupun masih menyukai
sayur sebagai bagian dari sayuran atau seadanya saja makanan siap saji (junk food)
menu
dan lebih banyak konsumsi tapi mulai memperhatikan dan
makanan siap saji (junk food)
mengkonsumsi sayuran
Kesiapan
melakukan Belum ada anak-anak sekolah Telah melakukan praktek dan
perubahan cara berusaha yang melakukan
mulai mengenal jenis-jenis
tani
tanaman sayuran sebagai
sumber vitamin dan mineral.
Wawasan inovasi baru
Belum
mengenal
tentang Telah
melihat
dan
budidaya
sayuran
sehat mempraktekan
budidaya
(organic)
sayuran
sehat
(organic)
dengan
memanfaatkan
sepenuhnya
input-input
organik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu : (a) Model
pemberdayaan sayuran di lahan terbatas di perkotaan dapat dilakukan baik melalui model
pengembangan sayuran dengan media polibag maupun peananaman langsung di kebun sekolah dengan
hasil yang tidak terlalu jauh berbeda, (b) Dalam budidaya sayuran ini panen sayuran dapat dilakukan
berulang sehingga memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan sayuran seimbang sebagai sumber
vitamin dan mineral, (c) Untuk keberlanjutan pemenuhan asupan gizi dan vitamin dari sayuran maka pola
tanam dalam setahun dapat dikembangkan pada lahan terbatas di lingkungan sekolah di perkotaan, (d)
Telah terjadi perubahan sikap yang positif dari anak-anak sekolah setelah melihat, memahami dan
mempraktekan budidaya sayuran dan akhirnya perubahan ini mampu sebagai langkah untuk melanjutkan
aktivitas budidaya sayuran di lingkungan sekolah.
Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membudidayakan usaha tani sayuran di
lingkungan sekolah di daerah perkotaan antara lain apabila produksi berlebih perlu diciptakan peluang
pasar di lingkungan sekolah. Selain itu program ini perlu didukung oleh stakeholder dan pemerintah
kabupaten/kota agar kebutuhan sayuran sebagai sumber gizi berimbang dapat dipenuhi.
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ABSTRAK
Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan
tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi rumah tangga
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat. Indikator kualitas konsumsi pangan
ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan
konsumsi antar kelompok makana.Kegiatan dilaksanakan di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten
Klungkung pada tahun 2012. Petani Kooperator adalah anggota PKK Dusun Kawan dan Dusun Kangin sebanyak 32
orang. Tahapan kegiatan disesuaikan dengan pedoman umum M-KRPL yaitu : persiapan, sosialisasi dan koordinasi
dengan kelompok sasaran, penguatan kelembagaan kelompok ,perencanaan kegiatan, pelatihan – pelatihan,
pelaksanaan kegiatan yang meliputi penanaman tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian, budidaya ternak,
pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organic. Hasil pengkajian menunjukkan pengeluaran ibu-ibu anggota
KWTmenjadi berkurang hampir 50% (dari Rp 30.000 menjadi Rp 15.000/hari) untuk pengeluaran konsumsi pangan
terutama sayuran. Dari budidaya itik yang dipelihara sudah berproduksi dimana rata-rata telur untuk setiap bulannya
adalah 90 – 100 butir per anggota sehingga kalau telurnya dijual petani mendapatkan tambahan penghasilan
sebesar Rp. 135.000 – 150.000 per bulan. Selain meningkatnya konsumsi sayuran untuk keluarga, dari segi (aspek)
ekonomi selain dapat mengurangi pengeluaran untuk pembelian sayuran juga memperolah tambahan pendapatan
dari penjualan sayur-sayuran (terong, sukini, tomat dll), dari aspek sosial kegiatan ini dampaknya cukup tinggi
dimana ibu-ibu memberikan hasil sayurannya kepada tetangga atau saudara yang kebetulan berkunjung ke
rumahnya (kelebihan hasil). Dari aspek estetika (keindahan) dampak yang dirasakan oleh ibu-ibu adalah lahan
pekarangannya menjadi lebih rapi, indah dan lebih berwarna. Dari hasil analisis PPH yang dilakukan, maka PPH
pada awal kegiatan adalah 68.76 menjadi 72.93 atau hanya naik sebesar 6.06%. Peningkatan nilai PPH hanya
disebabkan oleh peningkatan konsumsi sayur-sayuran dari 11.48 menjadi 15.16

Kata Kunci :Optimalisasi, pekarangan, gizi, pendapatan
PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Ketahanan
pangan bagi Indonesia merupakan hal yang vital dan membutuhkan penanganan yang serius dan
berkesinambungan. Diversifikasi merupakan salah satu komponen strategis pemantapan ketahanan
pangan. Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya, namun ironisnya tingkat konsumsi
pangan sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah
satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui
pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga (Handewi, 2011). Lahan pekarangan sudah
lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna yaitu untuk penghasil bahan pangan tambahan (ubi,talas),
penghasil sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu, bahan
kerajianan tangan (Sajogya,1994). Diversifikasi pangan merupakan salah satu pilar utama dalam
mewujudkan kethanan pangan dan tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI
(Martianto, 2005).
Diversifikasi pangan sangat penting perannya dalam mewujudkan ketahanan pangan karena
kualitas konsumsi pangan dilihat dari indikator skor Pola Pangan Haraapan (PPH). Skor PPH nasional
masih rendah baru mencapai 75.7 pada tahun 2009 dan harus ditingkatkan terus untuk mencapai
sasaran tahun 2014 PPH sebesar 95 (Saliem, 2011). Untuk mencapai hal tersebut,.Kementerian
Pertanian menggenjot diversifikasi pangan dengan pengembangan model kawasan rumah pangan lestari
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(MKRPL) 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 sumber daya local, pelestarian tanaman serta
peningkatan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam MKRPL
ini akan diperkenalkan cara pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan
pangan dan gizi keluarga. Ada empat prinsip yang dikembangkan dalam MKRPL yaitu: 1) ketahanan dan
kemandirian pangan keluarga, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 2) konservasi sumber daya pangan
local dan 4) peningkatan kesejahteraan petani.
Salah satu kegiatan MKRPL di Bali tahun 2012
dilaksanakan di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada acara Koferensi Dewan Ketahanan Pangan pada Bulan
Oktober 2010 di Jakarta tentang kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Terkait
dengan hal ini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan
salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga. Luas lahan pekarangan
yang tersedia saat ini secara nasional cukup memadai yaitu sekitar 10.3 juta ha atau 14% dari
keseluruhan luas lahan pertanian, dan berpotensi sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kecukupan
pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi
pekarangan terpadu, dengan memadukan tiga sub sector dalam pekarangan yaitu pertanian, peternakan,
dan perikanan yang disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya, pengetahuan dan perilaku social
masyarakat setempat.
Hasil – hasil penelitian terkait dengan pemanfaatan pekarangan menunjukkan bahwa tanaman dan
ternak di pekarangan memberi kontribusi pada pendapatan keluarga (Arifin, 2010). Pendapatan yang
diperoleh dari pekarangan di desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul tiap
bulannya berkisar antara Rp. 335.000 – Rp. 2.246.428 (Rahayu, 2010). Namun demikian, dengan
penataan pekarangan yang lebih baik dapat memberikan pendapatan hingga Rp. 3.236.821 per bulan
atau Rp. 38.841.848 per tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa
pekarangan dapat dijadikan lahan usahatani yang efektif untuk mendukung program ketahanan pangan
keluarga di perkotaan maupun di perdesaan. Menurut Salikin dan Karwan (2005) kelebihan pekarangan
dalam kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari
keluarga petani. Berdasararkan hal tersebut diatas pengkajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengetahui manfaat dari pengelolaan pekarangan Di Desa Selisihan dengan penanaman berbagai
macam tanaman pangan, sayuran dan buah serta ternak untuk menunjang gizi dan ekonomi keluarga.
METODE PENELITIAN
Kegiatan dilaksanakan di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada
tahun 2012. Petani Kooperator adalah anggota PKK Dusun Kawan dan Dusun Kangin sebanyak 32
orang. Tahapan kegiatan disesuaikan dengan pedoman umum M-KRPL yaitu :
a.
Persiapan yang terdiri dari a) pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya dan
kelompok sasaran, b) pertemuan dengan dinas terkait di kabupaten untuk menentukan calon
kelompok sasaran dan lokasi
b.
Pembentukan kelompok: Kelompok sasaran adalah rumahtangga atau kelompok rumahtangga
dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga atau satu Dusun/Kampung. Pendekatan yang
digunakana adalah partisipatif dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat dan
perangkat desa. Kelompok dibentuk dari, oleh dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu
sendiri
c.
Sosialisasi dan koordinasi dengan kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas dinas
terkait di Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan rencana
kegiatan serta membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan
d.
Penguatan Kelembagaan kelompok untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengambil
keputusan bersama, bekerjasama dalam kelompok, mentaati keputusan bersama.
e.
Perencanaan kegiatan yaitu melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan
pekarangan dimana M-KRPL pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk
budidaya tanaman, ternak/ikan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang tersedia. Pada
pelaksanaan M-KRPL di pekarangan metode penanaman (teknologi budidaya) berdasarkan
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f.

g.

katagori lahan : sangat sempit, sempit, sedang dan luas (Tabel 1), yang dilakukan bersama
dengan kelompok untuk menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, toga, ternak serta
pengelolaan limbahnya
Pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan
pekarangannya seperti: teknik pembibitan/persemaian, budidaya tanaman (pemupukan,
pengendalian hama penyakit tanaman dengan pestisida organik), pengolahan limbah ternak
menjadi pupuk organic.
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh tim
peneliti, penyuluh dan teknisi dari BPTP, beserta aparat dari dinas terkait serta PPL setempat.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan M-KRPL di Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
sudah dilaksanakan tahun 2012. Kegiatan awal yang dilakukan adalah penjajagan atau koordinasi
dengan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung, untuk mensinkronisasikan
kegiatan dan pemilihan lokasi. Sesudah lokasi pengkajian disepakati maka dilanjutakna dengan
sosialisasi dan koordinasi kegiatan dengan ibu-ibu PKK di Desa Selisihan, studi banding ibu-ibu ke
Dusun Tunon (MKRPL Gianyar), penanaman bibit buah-buahan (untuk konservasi tanaman lokal dan
pemanfaatan pekarangan), penanaman sayuran dan umbi-umbian, pembuatan kebun bibit desa,
pembuatan rak vertikultur, pelatihan-pelatihan (pelatihan prmbibitan tanaman, budidaya tanaman,
pengolahan limbah ternak, pembuatan MOL), dan temu lapang
Studi banding dengan tujuan untuk menambah wawasan ibu-ibu petani kooperator dalam
pemanfaatan pekarangan, dilaksanakan ke Dusun Tunon, Desa Singekerta, Kecamatan Ubud
Kabupaten Gianyar. Dusun ini merupakan dusun pionir pelaksana kegiatan MKRPL untuk Provinsi Bali.
Ibu-ibu diantar langsung oleh Bapak Kepala Desa Selisihan dan di sambut oleh ibu–ibu yang menjadi
anggota MKRPL Dusun Tunon. Ibu–ibu sangat antusias dan bersemangat setelah melihat-lihat tanaman
dan pekarangan ibu-ibu dusun Tunon yang penuh dengan berbagai jenis tanaman terutama tanaman
sayuran.
Tabel 1. Model pemanfaatan lahan pekarangan sesuai dengan luas lahan pekarangan
No
Kelompok Lahan
Model Budidaya
Basis Komoditas
1
Pekarangan sangat
Vertikultur (model gantung dan
Sayuran, toga
sempit (tanpa
tempel), pot/polybag
halaman)
2

Pekarangan
(<120 m2)

3

Pekarangan sedang
(120-400 m2)

4

sempit

Pekarangan Luas

Vertikultur, pot/polybag dan tanam
langsung

Sayuran, toga, buah

Pot/polybag/tanam langsung

Sayuran, toga

Kandang

Ternak

Bedengan,surjan, multi strata

Bedengan, pot/polybag

Intensifikasi pekarangan:
sayuran/buah/umbi/kacang-kacangan
Intensifikasi pagar: kaliandra, dadap,
dadem (HMT), rumput, talas, pisang,
nenas dll
Sayuran dan toga

Kandang

Ternak

Bedengan, surjan, multistrata

Intensifikasi pekarangan:
sayuran/buah/umbi/kacang-kacangan
Intensifikasi pagar: kaliandra, dadap,
dadem (HMT), rumput, talas, pisang,
nenas dll
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Karakteristik Petani Kooperator

Gambar 1. Keragaan umur KWT PPL

Dari diagram dibawah ini terlihat keragaan umur anggota KWT Pucak Pangan Lestari Desa
Selisihan sebagian besar atau 50% berumur 41-50 tahun, 31% umur 31-41 tahun, 16% umur 20-30 tahun
dan hanya 3 %yang berumur diatatas 50 tahun. Jadi sebagian besar anggota KWT Pucak Pangan
Lestari masih umur produktif (gambar 1), yang mana secara fisik masih mempunyai kemampuan untuk
berusaha tani sehingga diharapkan kegiatan MKRPL bisa berlanjut
Tingkat pendidikan ibu2 anggota KWT Pucak Pangan Lestari 40.6% tingkat pendidikannya
Sekolah Menengah Pertama (SMP), 34.4 % Sekolah Menengah Atas (SMA), atau hampir 75% ibu2
mengenyam pendidikan selama 9-12 tahun (gambar 2). Jadi dengan tingkat pendidikan yang cukup
(SMP dan SMA) dengan umur yang masih produktif (gambar 1) serta pekerjaan utama 87.5% adalah
petani (gambar 3) maka diharapkan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dapat dilaksanakan dengan
baik.

Gambar 2. Keragaan tingkat pendidikan KWT PPL

Sedangkan Pekerjaan utama anggota KWT-PPL Desa Selisihan
sisanya adalah pegawai dan dagang.

87.5% adalah petani dan
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Gambar 3. Keragaan pekerjaan utama KWT PPL.

Pengelolaan pekarangan yang optimal akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi
keluarga, mengurangi pengeluaran untuk konsumsi dan menambah pendapatan keluarga. Penanaman
sayuran dalam rangka pemanfaan lahan pekarangan sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu anggota KWT di
rumahnya masing-masing. Bibit sayur-sayuran yang sudah didistribusikan dan ditanam oleh seluruh
petani kooperator diantaranya adalah berbagai jenis terung seperti : terung ungu, terung hijau, terung
bulat dan terung putih. Cabai baik cabai besar dan cabai kecil, tomat, paria, timun, kangkung,
seledri,kacang panjang, sawi,pokchoi, kacang panjang, oyong, kubis, sawi putih (petsai), slada, wortel,
kacang ercis, lobak, wortel, bayam merah, bayam hijau, sukini hijau dan kuning.
Desa Selisihan sebagian besar pekarangannya termasuk tipe pekarangan sangat sempit dan
sempit dan dalam satu pekarangan dihuni oleh lebih dari 1 KK (3-5 KK) sehingga hampir semua anggota
mempunyai rak vertikultur yang terbuat dari bambu atau kayu dan tanaman ditanam di polybag. Kendala
yang dihadapi adalah konflik antar KK yang tinggal satu rumah dimana antar KK tidak sama
kesenangannya, KK yang satu senang memelihara ayam dan ayam dilepas, KK yang lain senang
memelihara tanaman (anggota M-MKRPL) dimana tanaman muda dimakan sama ayam.
Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan pekarangan atau keberlanjutan KRPL maka
ketersediaan bibit menjadi faktor utama. Oleh karena itu sudah dibangun kebun bibit desa (KBD).
Dalam kebun bibit desa sudah di semai berbagai jenis benih sayuran dan sudah didistribusikan ke petani.
Di kebun Bibit Desa juga sudah ditanam jenis ubi-ubian sebagai bahan diversifikasi pangan seperti :
suweg, sabrang, ubiaung, kladi togog, ketela rambat (ubi) baik ubi ungu,ubi kuning dan ubi Cilembu.
Jenis sayuran seperti : paria, sukini, kacang panjang, kacang koro, sawi, pokcoy, seledri, labu kuning,
oyong, lobak, wortel, brokoli, bunga kol, slada, kacang ercis, tomat, terung. Jenis bumbu-bumbuan atau
tanaman obat keluargaseperti : kencur, jahe (jahe merah, jahe gajah dan jahe bali), sereh, daun salam,
daun kayu manis, kunyit, kemangi, lidah buaya, jeruk nipis, seledri.
Semua jenis tanaman yang ditanam di KBD diusahakan untuk menjadi benih atau bibit untuk
keperluan musim tanam berikutnya. Dari beberapa jenis sayuran yang ditanam ternyata untuk tanaman
brokoli, sawi putih dan kubis belum bisa menghasilkan karena terserang ulat, begitu juga dengan
tanaman yang lain seperti tanaman kacang ercis pertumbuhannya tidak baik di semua rumah anggota
termasuk di KBD. Tanaman terung, lobak, pokcoy, sawi bayam, kangkung dll pertumbuhannya cukup
bagus dan sudah menghasilkan. Bibit sayuran hasil persemaian di KBD sudah didistribusikan ke petani
anggota.
Pelatihan pembibitan sayuran dan budidaya tanaman dilaksanakan melalui sekolah
lapang.Pembibitan dilaksanakan di kebun bibit desa (KBD) dengan menggunakan tray persemaian.Di
dalam pelatihan pembibitan ibu-ibu diajak untuk membuat media tanam untuk persemaian yaitu dengan
mencampur tanah dengan pupuk, penanaman benih ke tray dan pemindahan bibit ke polybag atau ke
tanah langsung (bedengan). Pelatihan budidaya tanaman dilakukan di KBD yaitu persiapan media tanam
di polybag, pemeliharaan tanaman (pemupukan dan penyiraman), penggemburan dan penyiangan
gulma, pemberantasan hama penyakit dengan pestisida nabati (organik). Pestisida yang digunakan
dicoba dari bahan alami yaitu dari daun sereh, daun sirih, bunga pukul empat, bawang putih dan
tembakau.
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Budidaya ternak di lahan pekarangan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan pekarangan dan perbaikan gizi keluarga.Budidaya ternak yang dilaksanakan adalah
budidaya itik yang setiap anggota dibagikan 5 ekor dan pemeliharaan itik cukup berhasil dimana tingkat
kematian itik sangat rendah (+1%) dan pertumbuhannya cukup bagus. Itik yang dipelihara petani sudah
berproduksi dimana rata-rata telur untuk setiap bulannya adalah 90 – 100 butir per anggota sehingga
kalau telurnya dijual petani mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 135.000 – 150.000 per
bulan.
Sasaran yang ingin dicapai dari MKRPL 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 (Kementan, 2011). Komposisi pangan ideal terdiri dari
57-68% karbohidrat, 10-13% protein dan 20-30 % lemak. Rumusan ini kemudian diimplementasikan
dalam bentuk energi dari 9 kelompok pangan yag dikenal dengan istilah Pola Pangan Harapan (PPH).
Pola konsumsi pangan masyarakat Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung belum
sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam PPH. Konsumsi dari padi-padian (beras ) masih
dominan atau masih lebih tinggi dibanding skor maksimal, sedangkan untuk umbi-umbian masih dibawah
skor maksimal (Tabel 1 dan tabel 2). Padahal di Indonesia terutama Bali tersedia berbagai jenis umbiumbian dengan harga yang relatif murah. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi makananmakanan instan terutama adanya bermacam-macam snack itu berpengaruh pada keengganan ibu-ibu
untuk menyiapkan snack dari umbi-umbian di rumah. Untuk itu pengolahan (pasca panen) ubi-ubian
menjadi produk yang lebih menarik sangat diperlukan.Ibu-ibu pada KWT Pucak Pangan Lestari (Desa
Selisihan, Kabupaten Klungkung) merasakan pengeluaran mereka menjadi berkurang hampir 50% (dari
Rp 30.000 menjadi Rp 15.000/hari) untuk pengeluaran konsumsi pangan terutama sayuran. Selain
meningkatnya konsumsi sayuran untuk keluarga, dari segi (aspek) ekonomi selain dapat mengurangi
pengeluaran untuk pembelian sayuran juga memperolah tambahan pendapatan dari penjualan sayursayuran (terong, sukini, tomat dll) dan penjualan bibit tanaman (dalam polybag).
Akan tetapi kendalanya adalah belum intensifnya ibu-ibu dalam mengelola kegiatan MKRPL ini
dan adanya kendala HPT dan murahnya harga pada waktu musim panen sehingga diperlukan
pendampingan dan penanganan pasca panen. Dari aspek sosial kegiatan ini dampaknya cukup tinggi
dimana ibu-ibu memberikan hasil sayurannya kepada tetangga atau saudara yang kebetulan berkunjung
ke rumahnya (kelebihan hasil). Dari aspek estetika (keindahan) dampak yang dirasakan oleh ibu-ibu
adalah lahan pekarangannya menjadi lebih rapi, indah dan lebih berwarna.
Dari hasil analisis PPH yang dilakukan di KWT PPL maka PPH pada awal kegiatan adalah 68.76
menjadi 72.93 atau hanya naik sebesar 6.06%. Peningkatan nilai PPH hanya disebabkan oleh
peningkatan konsumsi sayur-sayuran dari 11.48 menjadi 15.16 (tabel 2 dan tabel 3) sedangkan untuk
konsumsi yang lain belum berubah. Hal ini disebabkan hasil dari pemanfaatan pekarangan belum
mempengaruhi pola konsumsi dari petani anggota. Hasil dari kegiatan MKRPL baru dalam tahap
pengurangan belanja (konsumsi) terutama untuk sayur-sayuran.
Tabel 2. Hasil perhitungan PPH di KWT PPL (Awal)
kelompok
energi
%
No pangan
actual
aktual
%AKE
1

2

1

padi-padian

2

umbi-umbian

3

6

pangan hewani
minyak dan
lemak
buah/biji
berminyak
kacngkacangan

7

Gula

4
5

3
1067.06

4
58.51

0

-

skor
aktual

Bobot

skor
AKE

skor
maks

skor
pph

5

6

7

8

9

10

53.353

0.5

29

26.677

25

25

0

0.5

-

0

2.5

0

175.45

9.62

8.7725

2

19

17.545

24

17.55

380.21

20.85

19.011

0.5

10

9.5053

5

5

0

0.5

-

0

1

0

0

-

80.5

4.41

4.025

2

9

8.05

10

8.05

66.98

3.67

3.349

0.5

2

1.6745

2.5

1.68
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8

sayur danbuah

9

lain-lain

45.92

2.52

7.72

0.42

1823.84

2.296

100

0.386

0

91.192

11.5

Tabel 3. Hasil perhitungan PPH di KWT PPL (Akhir)
kelompok
energi
%
No pangan
actual
aktual
%AKE
1

2

1

padi-padian

2

umbi-umbian
pangan
hewani
minyak dan
lemak
buah/biji
berminyak
kacngkacangan

3
4
5
6

3

13

6

55.96

53.353

0.5

89.44

4.69

4.472

0.5

169.4

8.88

8.47

380.21

19.94

11.48

82.169

skor
aktual

Bobot
5

1067.06

4

5

7

30

0

0

74.931

100

skor
AKE

skor
maks

11.48

68.76

skor
pph

8

9

10

28

26.677

25

25

2

2.236

2.5

2.23

2

18

16.94

24

16.94

19.011

0.5

10

9.5053

5

5

0

0.5

0

1

-

70.47

3.70

3.5235

2

7

7.047

10

7.05

61.86

3.24

3.093

0.5

2

1.5465

2.5

1.55

8

Gula
sayur
danbuah

60.65

3.18

3.0325

5

16

15.163

30

15.16

9

lain-lain

7.72

0.40

0.386

0

0

0

95.341

11.5

79.114

100

7

1906.81

100

82.98

72.93

Pada Tabel 3 terlihat bahwa konsumsi sayur dan buah masih rendah yaitu hanya 11-15
sedangkan skor maksimalnya adalah 30. Hasil surveimenunjukkan bahwa ibu-ibu pada saat surve tidak
banyak yang menyediakan buah dalam menu kesehariannya, atau petani hanya mengkonsumsi buah
apabila ada hari raya. Konsumsi pangan termasuk konsumsi energi dan protein sangat dipengaruhi oleh
daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi. KWT Desa Selisihan tingkat
pendidikan anggotanya adalah 75% SMP – SMA (gambar 2 ), sehingga diharapkan kesadaran akan gizi
keluarga cukup tinggi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemanfaatan lahan pekarangan
sudah bisa memenuhi kebutuhan sayuran
keluarga
(penanaman dalam polybag dengan rak vertikultur). Pemanfaatan pekarangan dengan berbagai macam
sayuran dapat mengurangi pengeluaran (konsumsi sayuran) dan menambah pendapatan keluarga
(penjualan sayuran). Dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk keberlanjutan
program MKRPL.
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ABSTRAK
Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui pekarangan terpadu daerah intensification.Homeyard tersedia
secara nasional saat ini cukup memadai, sekitar 10,3 juta ha atau 14% dari total luas lahan pertanian, dan ithas
produksi pangan potensi untuk memenuhi makanan dan kecukupan gizi untuk keluarga. Namun orang, terutama
perempuan, belum dimanfaatkan secara optimal mereka pekarangan memenuhi keluarga kecukupan pangan dan
kurang memperhatikan nilai gizi makanan consumed.Sustainable Food House (RPL) bertujuan untuk meningkatkan
konsumsi makanan sehat dalam rangka memenuhi kecukupan gizi familiy members.RPL dilakukan selama 2012 di 8
kabupaten / kota di Bali, yaitu Gianyar, Badung, Buleleng, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, dan Denpasar.
Mengumpulkan datawas dilakukan dengan cover beberapa parameter, seperti diversifikasi tanaman tumbuh,
diversifikasi makanan yang dikonsumsi, preferensi orang untuk jenis makanan, diharapkan pola makanan (PHP), dan
beberapa parameter pendukung lainnya. Hasil yang RPL secara signifikan berkontribusi ke pola konsumsi
masyarakat, di mana foodswere dikonsumsi lebih beragam dan sehat dan juga lebih seimbang, seperti ditunjukkan
oleh tingginya nilai PPH, di 82,24.

Kata kunci: Rumah Pangan Lestari, Pola konsumsi, PPH, Pekarangan.
PENDAHULUAN
Salah satu sumberdaya alam yang berpotensi dalam peningkatan kinerja petani perdesaan
adalah pemanfaatan pekarangan. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan
potensi pekarangan itu sendiri, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga
dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi rumah tangga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal
dan memiliki fungsi multiguna, yaitu untuk menghasilkan bahan makan sebagai tambahan hasil sawah
dan tegalnya, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan
wangiwangian, bahan kerajinan tangan, serta uang tunai (Sajogyo, 1994). Kelebihan pekarangan dalam
kehidupan petani adalah secara berkesinambungan dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari keluarga
petani (Salikin, 2005).
Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pekarangan terpadu,
dengan memadukan tiga sub-sektor dalam pekarangan yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, yang
disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, pengetahuan, dan perilaku sosial masyarakat setempat.
Hasil-hasil penelitian terkait dengan pemanfaatan pekarangan menunjukkan, bahwa tanaman dan ternak
di pekarangan memberi kontribusi pendapatan keluarga (Arifin, 2010). Pendapatan yang diperoleh dari
pekarangan di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul tiap bulannya berkisar
antara Rp. 335.000 - Rp. 2.246.428 (Rahayu, 2010). Namun demikian, dengan penataan pekarangan
yang lebih baik dapat memberikan pendapatan hingga Rp 3.236.821 per bulan atau Rp 38.841.848 per
tahun (Mardiyanto, 2009). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pekarangan dapat dijadikan
lahan usaha tani yang efektif untuk mendukung program ketahanan pangan keluarga di perkotaan
maupun di perdesaan.
Kenyataan historis bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia sejak jaman dahulu telah
memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman kebutuhan keluarga, walaupun saat ini telah terjadi
pergeseran seiring dengan bergesernya kebutuhan ekonomi dan ruang. Luas lahan pekarangan yang
tersedia saat ini secara nasional cukup memadai, sekitar 10,3 juta ha atau 14 % dari keseluruhan luas
lahan pertanian, dan berpotensi sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kecukupan pangan dan gizi
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keluarga. Akan tetapi masyarakat, khususnya kaum wanita, belum memanfaatkan pekarangan secara
optimal untuk memenuhi kecukupan pangan keluarga serta kurang memperhatikan nilai gizi dari
makanan yang dikonsumsi.
Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis danjumlah bahan
makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakanpenduduk dalam jangka waktu
tertentu. Pola konsumsi pangan di Indonesia masihbelum sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang
dalam pola pangan harapan.
Awaludin (2015) menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi hidup
manusia. Pangan yangdikonsumsi beragam jenis dengan berbagai cara pengolahanya. Di masyarakat
dikenalpola pangan atau kebiasaan makan yang ada pada masyarakat dimana seseorang anak
hidup.Pangan, merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, danbahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan dari atau pembuatanmakanan dan minuman.
Konsumsi dari kelompok padi-padian (beras, jagung, terigu)masih dominan baik dikota maupun di
desa namun perlu diwaspadai bahwa jenis konsumsi pangan yangbersumber lemak, minyak dan gula
sudah berlebihan. Kelebihan dari kedua panganini akan membawa dampak negatif bagi kesehatan
terutama penyakit degeneratifseperti tekanan darah tinggi, jantung dan diabetes.Kegiatan Rumah
Pangan Lestari (RPL) bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan sehat dalam rangka pemenuhan
kecukupan gizi keluarga.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu
Kegiatan RPL dilaksanakan di8 Kabupaten/Kota di Bali, yaitu Kabupaten Gianyar, Badung,
Buleleng, Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, dan Kota Denpasar. Kegiatan dilakukan pada tahun
2012.
Bahan dan Metode
Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan RPL diantaranya: benih dan bibit tanaman, bahan
pengolahan limbah, serta bahan-bahan penunjang lainnya.
Kegiatan RPL pada hakekatnya mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi
tanaman,
ternak,
dan
ikan
(disesuaikan
dengan
potensi
sumberdaya
yang
tersedia).Pelaksanaankegiatan RPL menyesuaikan dengan ruang yang tersedia di masing-masing
pekarangan rumah. Rumahdengan ruang yang sangat sempit (S4), menerapkanteknologi vertikultur dan
penanaman di dalam polybag dengan mengusahakan berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buahbuahan, dan/atau tanaman obat.Bagi rumah dengan ruang yang sempit (S3), selain menerapkan
teknologi vertikultur, juga dilakukan penanaman di lahan yang tersedia dengan komoditi seperti pada
ruang sangat sempit.Pemeliharaan ternak dan ikan hanya dilaksanakan pada rumah yang cukup memiliki
ruang untuk itu.
Pengumpulan data dilakukan terhadap beberapa parameter, seperti diversifikasi tanaman yang
ditanam, diversifikasi pangan yang dikonsumsi, preferensi masyarakat terhadap jenis pangan, pola
pangan harapan (PPH), dan beberapa parameter penunjang lainnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Diversifikasi Produksi Pangan
Diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung
pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan
pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk memilih bahan makanan pokok keluarga di dasarkan pada
aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Penganekaragaman pangan ditujukan
tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan pula
untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi
masyarakat.
Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras sangat tinggi, oleh karenanya diperlukan
diversifikasi pangan untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber pangan unggulan lokal. Seperti yang dicatat oleh Pusdatin (2012) bahwa konsumsi
beras penduduk Indonesia masih diatas 100 kg/kap/th, bahkan penduduk Bali jauh diatasnya, mencapai
130 kg/kap/th (Gambar 1). Oleh karena itu diversifikasi pangan diperlukan agar tercapainya ketahanan
pangan.

Gambar 1. Konsumsi beras penduduk Indonesia per kapita per tahun periode
2007-2011 (Pusdatin, 2012)
Hasil kajian di Bali menunjukkan bahwa diversitas atau keanekaragaman pangan yang diproduksi
pada RPL oleh masyarakat cukup beragam (Tabel 1).Mencermati Tabel 1 tersebut, mengindikasikan
bahwa diversifikasi pangan di Bali cukup memadai, karena diversifikasi produksi pangan merupakan
salah satu unsur yang berperan dalam diversifikasi pangan (Pakpahan dan Suhartini, 1989).
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Tabel 1.Diversitas tanaman, ternak, dan ikanpada kajian RPL di Provinsi Bali.
No.

Kelompok
Komoditas

Jumlah
Jenis

Jenis

1.

Sayuran buah

Terong, Tomat, Cabe rawit, Cabe besar, Zukini, Pepino,
Jagung

6

2.

Sayuran daun

Caisim, Kangkung, Pakcoy, Sawi, Selada, Bayam,
Kemangi, Kelor

8

3.

Sayuran bunga

Kubis, Kembang kol, Brokoli

3

4.

Sayuran merambat

Mentimun, Kecipir, Pare, Pare belut

4

5.

Kacang-kacangan

6.

Umbi-umbian

7.

Tanaman obat

8.

Tanaman buah

9.

Tanaman
perkebunan/tahunan

Kelapa, Pinang, Bambu, Enau, Sengon

5

10.

Ternak

Ayam buras, Babi, Sapi, Itik

4

11.

Ikan

Lele

1

Kara, Buncis, Kacang merah, Kacang panjang, Kacang
gude
Ketela rambat, Singkong, Talas, Kentang, Wortel,
Bawang merah, Bawang putih
Sereh wangi, Kencur, Kunyit, Lengkuas, Jahe, Pegagan,
Rosella, dll.
Pisang, Mangga, Jeruk, Sirsak, Kepundung, Nangka,
Nenas, Duku, Rambutan

4
7
25
9

Seluruh jenis tanaman, khususnya pangan dan sayuran, yang ditanam di masing-masing rumah
tangga tidak sama karena disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dari sekian banyak jenis
tanaman, terong, tomat, dan cabe kecil menjadi favorit karena paling disukai oleh semua rumah tangga.
Jumlah jenis tanaman yang ditanam di masing-masing rumah tangga berkisar antara 3 jenis sampai
dengan lebih dari 20 jenis, tetapi yang paling banyak ditanam adalah 5 jenis (26%), diikuti oleh 4 jenis
(20%), 3 jenis (14%), dan 6 jenis (10%). Hal ini mungkin berhubungan erat dengan pengetahuan,
pengalaman dalam bercocok tanam, dan kebiasaankonsumsi masing-masing keluarga.Preferensi
diversitas tanaman yang ditanam dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.

>10 Jenis
tanaman
(16%)

<5 Jenis
tanaman
(34%)

5-10 Jenis
tanaman
(50%)
Gambar 2.Persentase diversitas tanaman yang ditanam sesuai dengan
preferensi masing-masing rumah tangga berdasarkan kisaran
jumlah jenisnya.
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Diversitas tanaman yang ditanam bukan saja dari jenisnya tetapi untuk jenis tanaman tertentu
varietasnyajuga beragam.Sebagai contoh, tanaman terong ada sekitar 11 varietas, tomat 3 varietas, cabe
rawit 5 varietas, cabe besar 2 varietas, mentimun 3 varietas, kecipir 2 varietas, kacang panjang 3
varietas, bayam 3 varietas, pare 3 varietas, dan pisang sekitar 7 varietas. Sementara jenis tanaman
lainnya saat ini masih satu varietas.Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah jenis tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan lokasi pada kegiatan RPL di
Provinsi Bali.

sumber protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Bali.

Gambar 3.Proporsi
Gambar 4. Preferensi umbi-umbian yang dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi Bali.
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Diversifikasi KonsumsiPangan
Hasil surveimenunjukkan bahwa beras merupakan jenis bahan makanan yang paling banyak
dikonsumsi oleh masyarakat di Bali, yaitu sebesar 1 – 2 Kg per KK (rata-rata 1,39 Kg/KK/hari). Rata-rata
konsumsi per kapita mencapai 326 g/hari atau setara dengan 117,4 Kg/th. Jumlah ini masih lebih tinggi
dari konsumsi beras nasional pada tahun 2011 yaitu sebesar 113 Kg/th (BPS, 2012).
Sumber karbohidrat lainnya dari jenis umbi-umbian juga cukup banyak dikonsumsi masyarakat,
diantaranya ubijalar, singkong, talas, dan kentang.Diantara berbagai jenis umbi-umbian tersebut, ubijalar
dan singkong yang paling banyak dikonsumsi diikuti oleh talasdan kentang (Gambar 3).Hasil ini
menunjukan bahwa diversifikasi pangan di Bali sudah menjadi kebiasaan masyarakat, walaupun beras
masih menjadi makanan utama.Menurut Setyawati (2013) bahwa selain beras dan jagung, umbi-umbian
adalah urutan berikutnya sebagai sumber pangan pokok kemudian baru sagu dan pisang.Sedangkan
Ariani (2010) menyatakan bahwa konsumsi pangan, termasuk konsumsi energi dan protein, sangat
dipengaruhioleh daya beli masyarakat dan
kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi.Menurut Cahyani (2008), pemenuhan karbohidrat tidak
perlu memiliki kandungan tinggi, akan tetapi mencukupi. Selain jenis tanaman pokok, karbohidrat pun
bisa diperoleh dari jenis makanan lain, seperti lauk pauk maupun jenis sayuran, termasuk minuman.Oleh
karenanya, dua makanan alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah jenis ubi kayu dan ubi jalar.
Sebagai sumber protein hewani masyarakat mendapatkannya dari mengkonsumsi daging, ikan,
dan telur.Sedangkan sumber protein nabati diperoleh dari tahu dan tempe. Diantara sumber protein
tersebut, masyarakat paling banyak mengkonsumsi ikan hingga dua kali lipat konsumsi daging, telur,
tahu, dan tempe (Gambar 4). Jenis ikan yang dikonsumsi bervariasi mulai dari tongkol, teri, lele, mas,
dan udang.
Sementara kebutuhan vitamin, serat, dan mineral dipenuhi dari mengkonsumsi sayur-sayuran.
Masyarakat Bali mengkonsumsi sekitar 17 jenis sayuran, 5 jenis diantaranya dikonsumsi oleh semua
responden, sedangkan 9 jenis haya dikonsumsi oleh lebih dari 50 responden, sisanya 3 jenis hanya
dikonsumsi oleh kurang dari 50% responden (Tabel 4). Bawang merah, bawang putih, dan cabe rawit
merupakan jenis sayuran yang dikonsusmsi rutin setiap hari, sedangkan sayuran lainnya hanya
dikonsumsi 1-3 kali dalam seminggu.Berdasarkan volumenya, kangkung merupakan sayur yang paling
banyak dikonsumsi diikuti oleh terong dan daun singkong.Sedangkan jenis sayuraan yang paling sedikit
dikonsumsi adalah cabe merah besar diikuti oleh mentimun, buncis, dan tauge.Walaupun cabe rawit
dikonsumsi masyarakat setiap hari, namun volumenya relatif sedikit (kurang dari 100 gr).

No.

Jenis Sayur

Volume
konsumsi (g)

Prekuensi/
minggu

Preferensi

1.

Kangkung

466,41

2

100,00%

2.

Terong

463,52

2

100,00%

3.

Bawang merah

241,33

7

100,00%

Bawang putih
Cabai rawit
Bayam
Kacang Panjang
Tomat sayur
Daun Ketela pohon
Kol/kubis
Sawi putih
Sawi hijau
Nangka muda

120,92
61,92
187,26
255,10
194,01
343,88
327,38
339,29
273,21
188,78

7
7
2
1
2
1
2
1
3
1

100,00%
100,00%
85,71%
85,71%
85,71%
85,71%
78,57%
71,43%
71,43%
57,14%

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
11.
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14. Mentimun
29,17
15. Cabai merah besar
7,67
16. Buncis
46,43
17. Tauge
46,43
Tabel 4.Konsumsi sayur-sayuran masyarakat di Dusun Tunon,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. TA. 2012.

1
2
1
1
Desa Singakerta,

50,00%
35,71%
21,43%
14,29%
Kecamatan Ubud,

Sekitar 8 jenis buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat Tunon dengan prekuensi 1-4 kali
dalam satu minggu. Diantara buah-buahan tersebut, pisang dikonsumsi oleh lebih dari 90% responden,
sedangkan apel dan semangka nampaknya kurang diminati karena konsumsinya hanya sekitar 14% saja.
Walaupun merupakan buah terfavorit tetapi berdasarkan volumenya, konsumsi pisang menduduki posisi
ke tiga tertinggi setelah papaya dan manga (Tabel 5).
Tabel 5.Konsumsi buah-buahan masyarakat di Dusun Tunon, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali. TA. 2012.
No.

Jenis Buah

Volume konsumsi
(g)

Prekuensi/
minggu

Preferensi

1.

Pisang

601,12

2

92,86%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mangga
Pepaya
Jeruk
Tomat masak
Salak
Apel
Semangka

635,20
688,15
349,49
119,39
214,29
71,43
71,43

1
2
1
4
1
1
2

85,71%
85,71%
78,57%
64,29%
50,00%
14,29%
14,29%

Secara ekonomi kegiatan RPL memberikan sumbangan secara nyataterhadap penghematan
pengeluaran rumah tangga dan Pola Pangan Harapan (PPH).Pengeluaran rumah tangga dapat dihemat
berkisar antara Rp. 5.000 – Rp. 20.000/hari/KK atau setara dengan Rp. 150.000 – Rp. 600.000 per bulan
dengan peningkatan nilai PPH dari 62,78 menjadi 82,24 (19,46).Pengehematan sebesar itu sangat
bermanfaatbagi ibu rumah tangga untuk memenuhi keperluan lainnya, seperti biaya sekolah anakanak.Pencapaian PPH ini telah melampaui PPH Nasional yang baru mencapai 75,70.Hal ini
menunjukkan, bahwa dengan adanya RPL berimplikasi terhadap nilai PPH, sebagai indikator pola
konsumsi masyarakat, menjadi lebih beragam dan proporsional.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pekarangan untuk budidaya
pangan dan sayuran memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengeluaran rumah tangga hingga Rp.
20.000/KK/hari atau setara dengan Rp. 600.000/KK/bulan. Selain itu RPL juga memberikan kontribusi
nyata terhadap pola konsumsi masyarakat, dimana pangan yang dikonsumsi lebih beragam dan lebih
sehat serta lebih seimbang, yang ditunjukkan dengan nilai PPH yang tinggi, yaitu sebesar 82,24 (dari nilai
maksimum 100).
Oleh karena kontribusi RPL sangat nyata memperbaiki pola konsumsi masyarakat menjadi lebih
sehat, beragam, dan seimbang sehingga diperlukan dukungan yang sinergis dari berbagai stakeholder
dan masyarakat luas demi kesinambungan kegiatan ini.
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STRATEGI KOMUNIKASI DAN EDUKASI PENGENALAN KEBUN SEKOLAH SEBAGAI
SUMBER PANGAN DAN GIZI PADA SISWA

I Ketut Kariada1 dan M.A Widyaningsih 2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Kode Pos 80222,
Telp /Fax: (0361) 720498,
E-mail : erickariada@gmail.com
ABSTRAK
Pengembangan model kebun sekolah (school garden) merupakan suatu upaya untuk memberdayakan anak-anak
sekolah dan keluarganya dalam budidaya sayuran agar mampu menjadi bagian upaya-upaya peningkatan gizi
keluarga. Tujuannya adalah untuk menanamkan kecintaan anak-anak sekolah pada tanaman dan lingkungan dan
mengembangkan pergiliran pola tanam dalam memenuhi kebutuhan gizi sepanjang tahun.Metodologi yang
diterapkan adalah model pertanaman dengan luas minimal petak 6 x 6 m terdiri dari 10 petak dengan luas masingmasing petak 1 x 3 m. Dosis pupuk organic yang diberikan adalah 5 ton/ha, pupuk organic cair bio urine
(pengenceran 5 kali) dan MOL (pengenceran 10 kali) serta tidak diperkenankan menggunakan input-input anorganik. Hasil yang diperoleh adalah terjadi antusiasme yang baik dari anak-anak sekolah dalam melakukan kajian
school garden ini dengan indikasi keterlibatan 100%, keterlibatan pembuatan MOL 100%, MOL yang dihasilkan
berhasil 100% dari masing-masing anak sekolah yang menjadi tim, terjadi pengulangan panen untuk beberapa
komoditi, secara umum anak-anak sekolah senang melakukan model penanaman sayuran dan diterapkan di rumah
sebagai dampak dengan komoditi yang disukai ditanam adalah sawi hijau, kangkung darat, mentimun, terong dan
bayam dengan alasan mudah dibudidayakan. Kesimpulannya adalah model pengembangan school garden untuk
mengembangkan SDM pertanian sejak usia dini sangat penting bagi kelanjutan kecintaan terhadap sector pertanian.

Kata Kunci : School garden, anak-anak sekolah, sayuran, pemberdayaan.
PENDAHULUAN
Pengembangan pertanian sejak dini berimplikasi pada upaya-upaya mengentaskan
permasalahan pertanian saat ini.Pertanian yang merupakan sumber pendapatan keluarga merupakan
tempat untuk bekerja.Sekitar 46 % penduduk Indonesia merupakan petani yang menggantungkan
nafkahnya dari pertanian. Namun akhir-akhir ini ditengarai usia para petani diprediksi umumnya usia
yang sudah tidak produktif lagi yaitu > 45 tahun. Namun tuntutan selalu menginginkan agar pertanian
tetap menjadi daya tarik sebagai sumber nafkah keluarga. Untuk itu maka usia sejak dini mengenali
pertanian merupakan langkah penting. Prinsip yang digunakan dalam pengenalan pertanian sejak dini
antara lain melalui program “School garden” atau Kebun Sekolah. Kebun sekolah merupakan bagian dari
tempat ajar mengajar yang merupakan suatu proses perubahan untuk memahami secara langsung
berdasarkan teori dan praktek melalui komunikasi vertical dan horizontal. Tujuannya adalah untuk
menyampaikan informasi dengan benar dengan tujuan informasi yang disampaikan mudah dipahami
dengan tidak melakukan aktivitas menghapal. Dalam proses penyampaian informasi / teknologi kepada
siswa terjadi proses interaksi sehingga dalam proses komunikasi terdapat unsur utama yang terlibat
yaitu pelaku pemberi informasi / guru / Komunikator dengan siswa / kommunikan; bahan komunikasi
yang disampaikan, serta cara atau metode penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini dengan
baik dan dilakukan dengan aplikasi langsung di lapangan akan memberikan makna lengkap terhadap
pola pikir anak-anak siswa. Disinilah school garden dapat menjadi media yang utuh dalam memahami
darimana sumber pangan keluarga dan secara langsung member kecintaan pada aspek lingkungan.
Sejalan dengan hal itu maka kegiatan pemberdayaan anak-anak sekolah telah dikenalkan oleh
AVRDC the World Vegetable Centre dari 2011s/d2012melalui pengembangan sayuran yang disebut
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dengan “school garden” (kebun sekolah). Tahap awal dikembangkan di SDN 5Singakerta desa Tunon
dan SMPN 2 Ubud Gianyar. Selanjutnya dalam TA. 2012 selain kedua sekolah ini juga dikembangkan di
6 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Ubud, SDN 1 desa Buahan Kaja, SDN 4 desa Buahan Kaja, SMPN 1
Ubud, SMAN 1 Sukawati dan SMAN 1 Tampaksiring Gianyar. Dengan pengembangan ini diharapkan
akan mampu memberdayakan anak-anak sekolah dan keluarganya dalam mengembangkan budidaya
sayuran agar mampu menjadi bagian upaya-upaya peningkatan gizi keluarga.
METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup
Dalam melaksanakan kegiatan ini beberapa pendekatan dilakukan antara lain sebagai berikut
(Anonim, 2013) ::
1. Terdapat beberapa permasalahan pembelajaran di dalam kelas sesungguhnya dapat dipecahkan
juga di luar kelas. Kebun sekolah merupakan salah satu media mengajar yang menyenangkan bagi
anak-anak sekolah dengan melaksanakan aktivitas secara langsung.
2. Potensi School Garden merupakan peluang bagi anak-anak sekolah untuk memahami lingkungan
(Kelly Berlinic, 2006) sehingga pemebelajaran menjadi lebih menarik,.
3. Banyak alternatif–alternatif peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat dilakukan dengan
menggunakan potensi School Garden sebagai media social dan belajar bagi anak-anak, maka
komunikasi akan berbeda dengan kondisi dalam lingkungan kelas yang saling berhadapan.
Metode Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Program School Garden Ke tingkat Pemda dan Sekolah
Dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan School Garden dilakukan penjajagan lokasi maupun
sosialisasi dan sinkronisasi program untuk mendapatkan persamaan persepsi didalam melaksanakan
berbagai aktivitas.
Praktek Pembuatan Pengolahan Limbah untuk Pupuk Organik dan Aplikasi pada Tanaman
Selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan sekolah sekaligus melakukan praktek pengolahan
limbah membuat pupuk organik di tingkat anak-anak sekolah.Dalam kegiatan ini dilkukan pengolahan
limbah sampah dengan menggunakan pengolah MOL, untuk memproduksi pupuk organik dari sampah
daun-daunan.
Pengembangan percontohan budidaya sayuran dilakukan dengan melakukan perbaikan
budidaya tanaman melalui program bimbingan teknis (Bintek) baik yang menyangkut penyiapan lahan,
input-input pertanian, pembibitan, penanaman sayuran ramah lingkungan, pemupukan sayuran dengan
pupuk organik, dan pemeliharaan hingga panen.
Beberapa jenis tanaman yang diimplementasikan antara lain sawi, kangkung, kacang panjang,
ketimun, paria, cabai, tomat, dan terong serta tanaman buah pepaya. Pengenalan cara budidaya
dilakukan dengan menggunakan polibag serta pengelolaan petak-petak tanaman yang dibuat dengan
pengaturan saluran irigasi yang cukuppada lahan kosong di sekolah. Desain kebun disajikan dalam
gambar berikut :
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Lahan 1

Lahan 3

Lahan 5

Lahan 7

Lahan 9

6m
3m

Saluran pengairan
(25 cm)
Lahan 2

Lahan 4

Lahan 6

Lahan 8

Lahan 10

Tanggul/pematang

3m

HASIL DAN PEMBAHASANA
Sosialisasi dan Koordinasi
Dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan School Garden telah dilakukan penjajagan lokasi
maupun sosialisasi dan sinkronisasi program untuk mendapatkan persamaan persepsi didalam
melaksanakan berbagai aktivitas. Hal ini sangat penting karena pelaksanaan School Garden merupakan
konsep diseminasi multi channel antar sekolah, rumah tangga, serta instansi yang sangat terkait dengan
institusi di daerah maupun stake holder di tingkat wilayah. Selain itu, diharapkan pula dalam sosialisasi /
koordinasi diperoleh masukan-masukan yang dapat memperlancar kegiatan. Gambar berikut
menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dalam program School Garden.
/

Koordinasi di tingkat Dinas/Stakeholders

Koordinasi di tingkat Sekolah/Stakeholders

Gambar 1. Koordinasi dan sosialisasi program School Garden Ke tingkat Pemda Gianyar dan ke Sekolah
di daerah Ubud Gianyar.
Edukasi Melalui Pengenalan Aspek Teknis Budidaya Sayuran (AVRDC, 2011)


Memilih jenis tanaman dan menentukan letak kebun
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Memilih jenis sayuran apa yang akan ditanam memerlukan beberapa pertimbangan. Di bawah ini adalah
contoh-contoh pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum menentukan jenis sayuran di kebun sekolah:
Selera masyarakat lokal
Adaptasi terhadap suhu, ketinggian, musim dan sifat-sifat agro-ekologi setempat
Kandungan nutrisi untuk memperbaiki nilai gizi makanan yang dikonsumsi penduduk setempat
Sayuran tradisional (bayam, daun ubi jalar, kangkung, dsb.) dan sayuran global (tomat, cabe, kubis,
dsb.)
Keinginan untuk mencoba bertanam jenis atau varietas sayuran yang baru
Berdasarkan pertimbangan yang di-diskusi-kan dengan masyarakat setempat, jenis sayuran di
bawah ini dipilih untuk pilot kebun sekolah tahun pertama: terong, kacang panjang, ketimun, buncis,
kangkung, sawi hijau, cabe, pare, tomat, bawang merah, bayam, daun ubi jalar, gonda, daun singkong
dan kemangi lemon.
Untuk menentukan letak kebun, pilihlah lahan yang disinari matahari sepanjang hari dan tidak
ternaungi. Jika mungkin, pilihlah lahan yang tanahnya subur dan pengaliran air-nya (drainase) baik. Jika
tanahnya tidak subur, dapat diperbaiki dengan pemupukan atau penambahan bahan-bahan untuk
memperbaiki sifat tanah (misalnya kompos, kapur, dsb).
Tata letak kebun
Ukuran kebun adalah 6 m x 6 m yang dibagi menjadi 5 lahan berukuran 6 m x 1 m. Meskipun tata
letak kebun dapat dibuat secara fleksibel, jumlah luas lahan sebaiknya tetap berkisar sekitar 36 m2. Jika
sekolah/keluarga tidak memiliki lahan seluas 36 m2 di satu tempat, letak kebun dapat di rancang di
beberapa tempat. Misalnya 2 lahan berukuran 6x1m2 terletak di belakang sekolah sedangkan 3 lahan
berikutnya terletak di samping gedung sekolah.
Persiapan lahan
Lima lahan berukuran 1m x 6 m ditata dan diolah dengan saluran pengairan berukuran 25 cm di
antara dua lahan. Satu lahan dapat ditanami 2 atau 3 jenis sayuran, sehingga dibagi menjadi 2 atau 3
sub-lahan berukuran 1 m x 3 m. Buatlah tanggul/pematang mengelilingi kebun sehingga pengairan tidak
melimpah ke luar areal kebun. Lahan dibajak dua atau 3 kali dan pupuk kandang di campurkan ke dalam
tanah. Bahan-bahan perbaikan sifat tanah juga dapat ditambahkan seperlunya
Urutan pola tanam
Jenis-jenis sayuran yang terpilih ditanam kedalam 10 sub-lahan menurut urutan yang
disesuaikan dengan musim tanam. Untuk kebun pilot percobaan, jadwal tanam selama satu tahun telah
di rencanakan untuk Bali di bawah ini. Lahan pilot percobaan diperlukan untuk menguji kelayakan urutan
pola tanam tersebut. Jadwal tanam kebun sayur selama satu tahun seperti pola berikut :

162 Bunga Rampai Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Rumah Pangan Lestari 2015

Edukasi Budidaya Sayuran Langsung di Kebun Sekolah
Dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan telah dilakukan penjajagan lokasi maupun sosialisasi
dan sinkronisasi program untuk mendapatkan persamaan persepsi didalam melaksanakan berbagai
aktivitas.
Setelah sinkronisasi / koordinasi program di tingkat Pemda dan Sekolah maka
selanjutnya dilakukan sosialisasi program di tingkat anak-anak sekolah dan stakeholders lokal. Pada saat
yang bersamaan juga dilakukan percontohan pembuatan mikroorganisme lokal (MOL) untuk mengolah
kompos sehingga dipahami cara-cara membuat pupuk organik sebelum dilakukan praktek lapang
penanaman sayuran.
MOL (Mikro Organisme Lokal) merupakan mikroba yang berasal dari substrat/bahan tertentu
yang diperbanyak dengan bahan alami mengandung karbohidrat (gula), protein, mineral dan vitamin.
Istilah MOL atau IMO (indigenous Micro Organism) berasal dari negara Korea Selatan yang secara
umum telah digunakan sebagai pengolah limbah dan sebagai pupuk bio nutrient. Di tingkat petani telah
banyak yang mencoba membuat MOL untuk mengolah limbah organik dan meningkatkan produksi
tanaman. Pembuatan MOL dari beragam sumber seperti MOL buah (pepaya, pisang), MOL limbah
dapur, MOL rebung, MOL bambu, MOL nasi, dll yang sekaligus menunjukkan asal mikroba. Dalam
proses pembuatan fermentor/decomposer pengolah limbah ini, mikroba diambil atau dipancing dari
sumbernya dengan menggunakan media limbah seperti nasi basi/dibasikan, buah atau kulit buah,
sampah atau bahan organik tertentu, dll. Selanjutnya mikroba diperbanyak dalam media tumbuh yang
mengandung karbohidrat (sumber C), protein (sumber N), mineral dan vitamin. Media tumbuh
difermentasi dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 sampai 2 minggu sampai muncul aroma wangi
fermentasi dan hal ini mencirikan MOL sudah siap digunakan.
Setelah diberikan pemahaman tentang peran pupuk organik untuk menghasilkan sayuran sehat
yaitu produk organik, maka dilanjutkan dengan melakukan praktek budidaya tanaman sayuran di kebun
sekolah. Selain di kebun juga diintroduksikan budidaya sayuran menggunakan polibag di halaman
sekolah serta di rumah-rumah anak-anak sekolah agar mampu mempengaruhi orang tua mereka untuk
turut menanam sayuran. Dengan demikian maka diharapkan akan terjadi multi channel diseminasi agar
mampu meningkatkan konsumsi sayuran bagi anak-anak sekolah dan keluarganya. Dalam pelaksanaan
praktek, anak-anak sekolah diajarkan bagaimana cara memberikan pupuk organik sebelum tanam,
selanjutnya bagaimana cara menanm dan memelihara tanaman. Untuk itu, di tingkat sekolah telah di
bagi kelompok-kelompok binaan yang mewakili satu komoditi sehingga tanaman lebih terawat. Namun
tidak tertutup kemungkinan anggota yang ingin belajar sayuran lain juga belajar ke tempat lainnya,
karena dalam pemberdayaan tanam sayuran dalam polibag di sekolah dan di rumah mereka juga
menanam berbagai jenis sayuran.
Edukasi Pemahaman Terhadap Kebutuhan Gizi Keluarga
Produksi tanaman sayuran yang dilakukan pada lahan seluas 6x6 m yang dikonversikan dalam
petak ukuran 1 x 3 m cukup baik. Beberapa komoditi dapat dipanen ulang namun beberapa diantaranya
juga dapat dipanen sekali seperti sawi hijau kol bunga, yang lainnya dipanen 3 hingga 5 kali tergantung
jenis tanamannya. Panen berulang menunjukkan bahwa kebutuhan gizi dapat disediakan sepanjang
waktu dengan pola tanam yang tepat. Produksi rata-rata tanaman kebun sekolah dalam satu tahun dapat
dilihat pada Tabel 1
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Tabel 1. Produksi tanaman kebun kebun sekolah dalam satu tahun
No

Komoditas

Produksi Selama Setahun
(Kg)

1

Ubi kayu

11,3

2

Kol bunga

10,5

3

Tomat

20,2

4

Terong

18,4

5

Kacang panjang

34,5

6

Ubi jalar

17,5

7

Kangkung

37,7

8

Sayur hijau

20,1

9

Bawang merah

7,8

10

Pare

12,8

11

Cabe putih

15,0

12

Wortel

5,5

13

Kol merah

25,5

Total
Keterangan :

236,7
* Produksi apabila dikonversi setiap hari menjadi 657.36 gr per hari
* Standar WHO konsumsi sayuran setiap orang minimal 200 gr per hari

Dari Tabel 1 diketahui produksi tertinggi diperoleh oleh tanaman kangkung dengan berat produksi
sebesar 37,65 kg, ini karena kangkung merupakan tanaman air yang cepat tumbuh, panen kangkung
dapat dilakukan berulang-ulang dan kadar air kangkung yang tinggi sangat berpengaruh terhadap berat
panenya, sedangkan sayur yang mempunyai produksi paling rendah adalah wortel yaitu 5,5 kg,
umumnya jenis tanaman yang bisa dipanen berulang ulang akan mempunyai berat produksi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman yang hanya bisa dipanen sekali dalam satu kali penanaman.
Gambaran mengenai tinggi rendahnya produksi setiap jenis tanaman kebun sekolah dapat dilihat pada
gambar 2.
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Gambar 2. Produksi setiap jenis tanaman kebun sekolah dalam satu tahun
Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara umum produksi sayuran kebun sekolah dalam setahun
menunjukkan bahwa sebagian besar jenis tanaman memberikan produksi yang cukup baik yaitu total
produksi dalam satu tahun sebesar 236,65 Kg, apabila dikonversikan menjadi setiap hari berarti produksi
sayur kebun kantor menjadi 0,657 Kg gram per hari. ini berarti setiap hari kebun kantor dengan luas 6x6
m dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 3,28 orang atau 82,17 %, kebutuhan keluarga apabila rata-rata
setiap keuarga terdiri dari empat orang anggota keluarga. perhitungan tersebut berdasarkan standar dari
WHO yang menyarankan tentang kebutuhan minimal seseorang akan sayuran setiap harinya adalah 200
gram.
Dengan menghitung kandungan gizi dari produksi tanaman sayuran yang diperoleh dapat
diketahui tingkat manfaat yang diberikan bagi kesehatan manusia. Yang tak kalah penting, kandungan
antioksidan dan serat alami dalam sayuran hijau akan menjaga kesehatan dan melancarkan saluran
pencernaan. Hal ini akan memudahkan sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh
sehingga tak sempat mengendap dan menimbulkan penyakit. Menghitung kandungan gizi dari produksi
sayuran kebun sekolah Bali menggunakan standar kandungan nutrisi tanaman sayuran setiap 100 gram
yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Standar kandungan nutrisi setiap 100 gram berat basah tanaman sayuran produksi kebun
sekolah.
Zat
Vit C
Protein
Vit A
Vit E
Folate Kalsium
Besi
Tanaman
Seng
(g)
(mg)
(mg)
(ug)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
Ubi kayu
Kol bunga

1.2

30

0.5

56

33

0.7

0.56

2

48

0.08

57

22

0.42

0.27

19

1.16

5

8

0.6

0.2

13

0.06

5

9

0.9

123

275

1.9

117

1.8

Tomat

0.9

0.2

Terung
Kacang
panjang

1.5
4.5

2.9

75

3

Ubi jalar

2.8

2.1

1.6

0.5

0.6
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Kangkung

2.61

8.34

37

2.85

30

294

2.58

0.53

Sawi hijau
Bawang
merah

2.2

130

159

210

1.5

0.2

1.1

7

19

23

0.2

0.2

Pare

0.8

0.33

75

1.3

11

0.4

Cabe

4.4

2.5

93

0.5

53

188

2.1

0.8

Wortel

1.1

12

4

0.5

19

39

0.5

0

Kobis

1.7

0.4

49

75

52

0.7

0.3

Tanaman sayuran dari kebun sekolah mempunyai produksi yang berbeda-beda sesuai dengan
jenis tanamannya, oleh karena itu dengan menggunakan Standar kandungan nutrisi setiap 100 gram
berat basah tanaman sayuran produksi kebun sekolah dapat dihitung berapa jumlah kandungan gizi yang
diperoleh dari produksi tersebut. Perolehan nilai gizi dari produksi untuk setiap jenis tanaman dalam satu
tahun sayuran dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai gizi dari produksi untuk setiap jenis tanaman sayuran kebun sekolah dalam satu tahun.
Tanaman

Protein
(g)

Vit A
(mg)

Vit C
(mg)

Vit E
(mg)

Folate
(ug)

Kalsium
(mg)

Zat
Besi
(mg)

Seng
(mg)

Ubi kayu

168.75

0

1462.5

6.75

562.5

1012.5

101.25

0

Kol bunga

189

53.55

4620

47.25

2835

5145

183.75

0

Tomat

909

585.8

15150

606

24846

55550

383.8

121.2

Terung
Kacang
panjang

128.8

0

552

0

1288

2944

55.2

36.8

655.5

103.5

5623.5

0

27600

12765

414

69

Ubi jalar

456.75

1459.5

6475

498.75

5250

51450

451.5

92.75

Kangkung
Sawi
hijau
Bawang
merah

828.3

0

48945

0

59863.5

79065

564.75

75.3

884.4

502.5

18693

100.5

10653

37788

422.1

160.8

62

25.575

5812.5

100.75

0

852.5

31

0

Pare

446.25

395.25

9945

267.75

10455

74205

433.5

191.25

Cabe

285.95

150.5

4063.5

135.45

2408

2709

180.6

75.25

Wortel

49.5

11

1045

63.8

275

440

33

11

Kobis

280.5

0

1785

0

4845

5865

51

51

Total

5344.7

3287.18

124172

150881

329791

3305.45

884.35

1827

Dari Tabel 3 diketahui bahwa, kandungan gizi tanaman sayuran cukup besar mampu
memberikan gizi anggota keluarga dalam satu tahun. ini terlihat dari nilai gizi yang diperoleh dari total
produksi dalam satu tahun antara lain Protein sebesar 5344,7 g; Vitamin A 3287,175 mg; vitamin C
124172 mg; vitamin E 1827 mg; Folat 150881 ug, kalsium 329791 mg; zat besi 3305,45 mg; dan zeng
sebesar 884,35 mg. orang sebesar Protein 14,54g; Vit A 15,26 mg; Vit C 315,07 mg; Vit E 7,26 mg;
Folate 358,03 ug; Kalsium 865 mg, Zat Besi 8,36 mg; dan seng 2,15 mg. Produksi tersebut apabila ratarata dalam satu keluarga petani beranggotakan empat orang dan dikomversi setiap hari berdasarkan
kecukupan dari rekomendasi kebutuhan nilai gizi, maka nilai gizi yang dapat dipenuhi adalah Protein
sebesar 3,09 %, vitamin A sebesar 20,29 %, vitamin C 95,81 %, vitamin E 2,81, folate 10,47 %, kalsium
32,71 %, zat besi 28,38 % dan zeng(Mg) sebesar 8,77 %. sisanya untuk memenuhi standar kebutuhan
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gizi seseorang setiap harinya berasal dari bahan makanan lain seperti beras, daging dan yang lainnya.
Persentase kontribusi nilai gizi produksi kebun kantor terhadap kebutuhan anggota keluarga dapat dilihat
pada table 4
Tabel 4. Persentase kontribusi nilai gizi produksi kebun kantor terhadap kebutuhan anggota keluarga.
Jenis Nutrisi
Total hasil nutrisi
kebun 1 tahun
Hasil nutrisi per hari

Zat
Besi
(mg)

Protein
(g)

Vit A
(mg)

Vit C
(mg)

Vit E
(mg)

Folate
(ug)

Kalsium
(mg)

5344.7

3287.
175

12417
2

1827

15088
1

329791

3305.4
5

14.85

9.13

344.92

5.08

419.11

916.09

9.18

Sen
g
(mg
)
884
.35
2.4
6

Untuk keluarga yang rata-rata beranggotakan 4 orang
Nutrisi yg tersedia
/orang/hari
Mencukupi %
rekomendasi
Nutrisi per hari*

3.7115
97
3.09

20,29

86.230
56

1.2687
5

104.77
85

229.021
5

2.2954
51

95.81

2.81

10.47

32.71

26.38

0.6
141
32
8.7
7

Berdasarkan tabel 4 kontribusi gizi yang diberikan oleh produksi tanaman sayuran pada kebun
kantor di BPTP Bali yang terbesar adalah Vitamin C, kemudian diikuti oleh kalsium, zat besi, vitamin A,
folate, zeng, sedangkan kontribusi terhadap vitamin E dan protein adalah yang terkecil. Kontribusi
produksi tanaman sayuran kebun kantor di BPTP Bali terhadap masing-masing gizi yang diperlukan oleh
orang setiap hari dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kontribusi produksi tanaman sayuran kebun sekolah terhadap masing-masing gizi yang
diperlukan oleh orang setiap hari
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka diperoleh kesimpulan yaitu : (a) pengembangan pola
tanam sayuran di kebun sekolah sebagai model diseminasi teknologi pemanfaatan lahan pekarangan
sangat penting dengan memberikan pola tanam dan tingkat produksi yang baik, (b) Model ini selain
memberikan pembelajaran kepada para karyawan diharapkan pula dapat memberi inspirasi untuk
mengembangkan pola ini di lingkungan rumah karyawan, (c) sebagai medan kunjungan tamu. Dengan
pengembangan model ini maka lahan-lahan yang tadinya tidur ataupun tidak dimanfaatkan di sekolahsekolah akhirnya dapat dijadikan lahan produktif. Keberhasilan sangat ditentukan oleh aspek strategi
komunikasi secara teknis dan edukasi langsung di lapangan baik terhadap produksi, pangan sehat,
konsumsi dan nilai gizi dari produksi kebun sekolah.
Akhir-akhir ini perhatian terhadap kesehatan anak-anak semakin meningkat, Indikasinya adalah
perhatian keluarga terhadap kecukupan gizi yang mulai meningkat, Kecukupan gizi akan berpengaruh
terhadap kecerdasan anak-anak sekolah, Jadi penting bagi anak-anak sekolah maupun anak-anak
secara umum untuk mengkonsumsi sayuran sebagai sumber vitamin,
Agar anak-anak dapat
mengkonsumsi sayuran maka penting untuk mengenalkan demplot di sekitar sekolah dan rumah.
Model-model yang dikembangkan dalam School Garden ini adalah percontohan pengembangan
demplot budidaya sayuran, sementara juga diharapkan agar mampu mempengaruhi keluarga di rumah
untuk menanam sayuran di sekitar rumah baik dengan menggunakan polibag, pot, verticultur maupun
tanam langsung di halaman rumah dengan harapan agar hasil sayuran tersebut dapat digunakan sebagai
bagian dari menu makan dalam memenuhi status Gizi / kesehatan masyarakat.
Kandungan gizi dari produksi tanaman sayuran yang berasal dari kebun sekolah seluas 6x6 m
cukup besar. dari produksinya dapat memenuhi kebutuhan akan konsumsi sayuran setiap hari sebanyak
3,82 orang.
kontribusi terhadap kebutuhan gizi keluarga apabila diasumsikan setiap keluarga
beranggotakan empat orang adalah Protein sebesar 3,09 %; vitamin A sebesar 20,29 %; vitamin C
sebesar 95,81 %; vitamin E sebesar 2,81%; folate sebesar 10,47 %; kalsium sebesar 32,71 %; zat besi
sebesar 28,38 %; dan zeng(Mg) sebesar 8,77 %. ini berarti sudah cukup memberikan asupan gizi yang
berasal dari sayuran setiap anggota keluarga setiap harinya, untuk menuju hidup keluarga sehat.
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UPAYA MEMPERPANJANG MASA SEGAR BUNGA KRISAN (Chrysanthemum
morifolium) MENDUKUNG PENDAMPINGAN KAWASAN HORTIKULTURA DI
KABUPATEN BULELENG
Ni Ketut Tantri Ari Yanti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
e-mail : ketut.tantri81@yahoo.com
ABSTRAK
Bunga krisan (Chrysanthemum morifolium) tergolong ke dalam jenis tanaman hias berbunga untuk pot dan / atau
bunga potong. Pengawetan dan penyimpanan merupakan upaya untuk memperpanjang masa kesegaran bunga
potong. Perlakuan pulsing adalah perendaman segera setelah bunga dipotong yang disertai dengan pemberian
larutan sebagai pengawet (larutan pulsing) selama bunga dalam keragaan yang bertujuan untuk memperpanjang
vase life bunga. Super Impossed perpanjangan masa simpan bunga krisan diperoleh sebagai berikut, dengan
perlakuan pulsing (gula pasir + garam dapur + asam sitrat) daun layu 100 % pada hari ke-6 sedangkan dengan
perendaman air saja (kontrol) daun layu pada hari ke-3. Pada variabel kelayuan bunga diperoleh, pemberian 2,5 %
gula pasir + 500 ppm garam dapur + 200 ppm asam sitrat dan perendaman selama 60 menit memberikan hasil
terbaik dengan lama penyimpanan bunga selama 8 hari dibandingkan dengan perlakuan air saja bunga layu pada
hari ke 5.

Kata Kunci: Masa simpan, flushing, krisan
PENDAHULUAN
Usaha agribisnis hortikultura (buah, florikultura, tanaman obat dan sayur ) dapat menjadi sumber
pendapatan bagi masyarakat dan petani. Hal ini dikarenakan hortikultura memiliki keunggulan berupa
nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi serta potensi
serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Tanaman hias terdiri atas
tanaman hias daun, batang, akar, bunga, dan buah serta tanaman hias air. Sedangkan bunga potong
merupakan tanaman hias hasil akhir, dimana yang digunakan yakni bagian bunga yang sudah dipisahkan
dari induknya (Nurhajati, 2010).
Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sudah sangat maju, namun perkembangan di bidang
hortikultura tetap tergantung pada perkembangan tingkat pendidikan, pengetahuan, serta pendapatan
dan modal masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah
supaya dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hortikultura pada umumnya dan bunga
krisan pada khususnya. Petani bunga potong masih menggunakan teknologi budidaya yang sederhana,
sehingga belum dapat mencapai produksi yang diharapkan.
Bunga krisan (Chrysanthemum morifolium) tergolong ke dalam jenis tanaman hias berbunga
untuk pot dan / atau bunga potong (Zulkarnain, 2010). Saat ini banyak dilakukan persilangan bunga
krisan yang bertujuan untuk mengatasi masalah bunga dan untuk memperoleh varietas yang tahan
dingin, kualitas benih, dan kualitas pasca panen (Larson 1992 dalam Nurhayati 2010). Di Indonesia
usaha tanaman krisan sudah mulai dikembangkan tipe spray dan tipe standart.
Bunga potong krisan saat ini sangat dibutuhkan di Bali mengingat Pulau Dewata merupakan
daerah sentra pariwisata, beragam kearifan lokal dan padat dengan upacara keagamaan. Budidaya
tanaman hias menghendaki perhatian yang serius, dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman hias sangat tergantung kepada keadaan ekologi atau lingkungan tumbuhnya. Faktor – faktor
pendukungnya yakni faktor iklim (cahaya, suhu, dan keadaan udara), dan faktor media tumbuh (tanah
dan air). Agrosistem seperti ini sangat sesuai dengan kondisi kawasan hortikultura di Bedugul Bali.
Tanaman hias bunga krisan ditanam dalam Green House untuk melindungi tanaman dari hujan
dan terpaan angin, selain itu dapat juga mengatur tingkat pencahayaan saat umur tanaman masih muda.
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Dengan intensitas cahaya yang optimum untuk pertumbuhan dan tanaman mendapatkan perlakuan yang
baik, maka akan diperoleh hasil panen yang tinggi.
Teknologi budidaya bunga krisan di kawasan
hortikultura Bedugul tergolong sangat maju, namun demikian permasalahan yang ada seakan tidak
pernah putus, selalu ada dan mengikuti langkah perkembangan teknologi. Pendampingan mesti tetap
dilakukan oleh instansi terkait baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Kendala saat ini di lapangan yakni petani belum bisa membedakan mana benih sumber yang
baik untuk layak jual sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Tanaman paling sering terserang
karat daun, sehingga kemekaran bunga dan kualitasnya menurun. Kesegaran bunga atau mekar
sempurna dalam kurun waktu yang lebih lama dari bunga krisan menjadi dambaan bagi penikmat bunga
krisan, karena mampu menghiasi tempat lebih lama. Meskipun hal ini merupakan kontradiktif
kepentingan antara petani sebagai produsen dan pasar/konsumen sebagai penikmat bunga. Bagi petani
tentu sangat berharap bunga lebih cepat layu sehingga akan ada transaksi penjualan terus menerus
selama produksi terjaga yang berujung pada peningkatan pendapatan, sementara disatu sisi konsumen
wajib membeli lebih sering untuk memenuhi rasa senang meskipun kerugian dari sisi ekonomi semakin
tidak efisien. Bagi penghobi bunga tidak akan terasa rugi dalam hal keuangan dengan menikmati
kesegaran bunga krisan sepanjang hari.
Petani bunga potong krisan di kawasan hortikultura Bedugul pada umumnya dan khususnya
desa Pancasari mengembangkan bunga krisan dalam green house. Petani melakukan pengaturan sinar
saat umur tanaman di bawah 30 hari menggunakan bola lampu dengan jarak antar lampu 2,5 meter.
Bunga potong krisan dipasarkan ke daerah wisata, antara lain Ubud, Denpasar, Buleleng baik itu ke toko
bunga ataupun ke hotel.
Tingkat kemekaran kuncup bunga 60 %, segar, tidak terserang HPT, batang tegar dan lurus
(panjang minimum 75 cm), daun hijau segar tidak terserang karat daun. Berdasarkan observasi,
permasalahan utama bunga krisan adalah bunga cepat layu sehingga inovasi teknologi pasca panen
yakni perpanjangan masa simpan kesegaran bunga potong krisan.
Pasca panen bunga potong krisan menurut Nurhajati, 2010., bunga potong harus dipotong 10 cm
diatas media. Setelah dipotong segera dicelupkan ujung tangkai bunga ke dalam air yang bersifat agak
masam. Untuk membuat asam diberi asam sitrat, hidroksiquinolin, dan pencair (surfactant atau wetting
agent) serta menambahkan sukrosa.
Pengawetan dan penyimpanan merupakan upaya untuk memperpanjang masa kesegaran bunga
potong. Penampilan bunga potong yang baik tergantung penanganan, mulai dari masa pra panen sampai
pasca panen. Perlakuan pulsing adalah perendaman segera setelah bunga dipotong yang disertai
dengan pemberian larutan sebagai pengawet (larutan pulsing) selama bunga dalam keragaan yang
bertujuan untuk memperpanjang vase life bunga (Veronika,2008).
Mengatasi permasalahan yang ada khususnya masa segar bunga potong krisan yang pendek,
tanpa perlakuan khusus yakni dengan merendam bunga potong dalam air biasa dengan penyimpan pada
suhu ruang hanya dapat bertahan selama 3 hari. Oleh karena itu dilakukan inovasi teknologi sederhana
berbahan sederhana dan mudah diperoleh oleh petani, sehingga saat pelaksanaanya tidak terlalu
membebani petani. Penggunaan larutan perendam sudah biasa digunakan untuk menjaga kesegaran
pada bunga potong.
Bahan dasar sederhana tersebut terdiri dari garam dapur (NaCl), gula pasir, dan asam sitrat
dimana bahan-bahan tersebut tidak asing lagi bagi para petani, dan mudah diperoleh. Sekolah lapang
perpanjangan masa simpan bunga potong krisan sebagai metode penyampaian teknologi kepada petani
sangat efektif, setidaknya petani memahami langkah – langkah untuk menyelesaikan permasalahan
utama mereka karena melihat secara langsung tahapan cara aplikasinya.
Garam dapur (NaCl) digunakan sebagai upaya menurunkan tingkat penyumbatan yang dilakukan
oleh bakteri dan sebagai anti etilen. Gula pasir sebagai sumber sukrosa berfungsi untuk
mensubstitusikan sukrosa menjadi sumber karbohidrat, sehingga dapat menambahkan cadangan
karbohidrat dalam bunga dan merubahnya menjadi energi melalui proses respirasi sehingga bunga tetap
segar. Asam sitrat sebagai sumber masam berfungsi untuk menurunkan pH, dan meningkatkan
keseimbangan air serta mengurangi penyumbatan pada batang yang dapat menunda kelayuan pada
bunga.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada
tanggal 21 April 2014 sampai dengan 8 Mei 2014. Alat dan bahan : Bunga krisan, garam dapur, gula
pasir, asam sitrat, ember, timbangan, selotip, gunting, termometer, botol plastik, koran, meteran. Proses
pelaksanaan penelitian : Bunga krisan (3 bh) yang siap panen dibersihkan daunnya dan dipotong
akarnya, disisakan 2 atau 3 helai daun di dekat bunga. Potong dengan panjang tangkai 75 cm.
Pemanenan dilakukan pada sore hari (pukul 16.00 – 18.00 ) karena kandungan air dan kandungan
makanannya masih tersedia.
Bunga krisan direndam sesuai perlakuan (4 perbedaan lama waktu perendaman) dengan
mencelupkan bagian ujung tangkai bunga dalam larutan plushing (1 liter air) sesuai perlakuan (6
perlakuan larutan pulsing) dengan jumlah ulangan sebanyak 3 kali pengambilan sampel. Bunga krisan
disimpan dalam botol yang telah diisi aquades. Penyimpanan bunga krisan pada suhu ruang (24 – 27
0
C). Bunga krisan tidak disimpan pada ruangan khusus (cold storage) karena petani tidak memiliki ruang
khusus tersebut. Oleh karena itu dilakukan penyimpanan pada suhu ruang saja.
Tabel 1. Perlakuan larutan pulsing : Kontrol /perendaman dengan air saja (Ko);
Kode
Waktu perendaman Gula pasir (%)
Garam dapur (ppm)
(menit)
30
2,5
250
K1T1

Asam sitrat (ppm)
200

K1T2

60

2,5

250

200

K1T3

90

2,5

250

200

K1T4

120

2,5

250

200

K2T1

30

2,5

500

200

K2T2

60

2,5

500

200

K2T3

90

2,5

500

200

K2T4

120

2,5

500

200

K3T1

30

5

250

200

K3T2

60

5

250

200

K3T3

90

5

250

200

K3T4

120

5

250

200

K4T1

30

5

500

200

K4T2

60

5

500

200

K4T3

90

5

500

200

K4T4

120

5

500

200

K5T1

30

10

250

200

K5T2

60

10

250

200

K5T3

90

10

250

200

K5T4

120

10

250

200
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan : Bunga krisan memiliki umur peragaan lebih lama daripada daunnya. Oleh karena
itu umur kelayuan ditentukan oleh umur kesegaran bunga. Penentuan kelayuan bunga dilakukan secara
visual. Vase life bunga; Vase life adalah lama waktu (hari) bunga dalam penyimpanan dihitung dari waktu
setelah pemetikan sampai 75% bunga yang telah mekar mengalami kelayuan.
Tabel 2. Perlakuan dan umur simpan
Perlakuan

Umur simpan

K1T1

7,33 ab

K1T2

7,33 ab

K1T3

7,33 ab

K1T4

7,00 ab

K2T1

7,33 ab

K2T2

7,67 a

K2T3

6,67 b

K2T4

6,67 b

K3T1

6,67 b

K3T2

7,00 ab

K3T3

6,67 b

K3T4

7,33 ab

K4T1

6,67 b

K4T2

7,33 ab

K4T3

6,67 b

K4T4

7,00 ab

K5T1

6,67 b

K5T2

6,67 b

K5T3

6,67 b

K5T4

6,67 b

Super Impossed perpanjangan masa simpan bunga krisan diperoleh sebagai berikut, dengan
perlakuan gula pasir + garam dapur + asam sitrat daun layu 100 % pada hari ke-7 sedangkan tanpa
melakukan perendaman dalam air daun layu pada hari ke-1. Apabila direndam dengan air saja (kontrol)
daun layu pada hari ke-3. Pada variabel kelayuan bunga diperoleh, pemberian 2,5 % gula pasir + 500
ppm garam dapur + 200 ppm asam sitrat dan perendaman selama 60 menit memberikan hasil terbaik
dengan lama penyimpanan bunga selama hampir 8 hari dibandingkan dengan perlakuan air saja yang
hanya dapat mempertahankan kesegaran bunga selama 5 hari saja .
SIT dimaksud seperti pada gambar 1.
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Gambar 1. Perlakuan pulshing pada bunga potong krisan

Gambar 2. Kebun Krisan
KESIMPULAN
Super Impossed perpanjangan masa simpan bunga krisan diperoleh sebagai berikut, dengan
perlakuan pulsing (gula pasir + garam dapur + asam sitrat) bunga layu 100 % pada hari ke-8 sedangkan
tanpa perlakuan pulshing (dengan air / kontrol) daun layu 100 % pada hari ke-6 sedangkan dengan
perendaman air saja (kontrol) daun layu pada hari ke-3. Pada variabel kelayuan bunga diperoleh,
pemberian 2,5 % gula pasir + 500 ppm garam dapur + 200 ppm asam sitrat dan perendaman selama 60
menit memberikan hasil terbaik dengan lama penyimpanan bunga selama 8 hari dibandingkan dengan
perlakuan air saja bunga layu pada hari ke 5.
Petani bunga potong krisan dapat menggunakan larutan plushing untuk mempertahankan umur
kesegaran bunga potong sebelum diambil oleh konsumen. Larutan plushing mudah diperoleh sehingga
tidak menyulitkan petani untuk mempraktekkannya sendiri.
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