
 

 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN 

HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Dr. Hepi Hapsari, Ir. MS. 

Sri Fatimah, Ir.MAb.Ph.D 

Endah Djuwendah, SP.MSi. 

Iwan Setiawan, SP.MSi 

 

 

 

 

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  

sesuai SK Rektor Universitas Padjadjaran 

No : 1159/H6.1/Kep/HK/2009 

Tanggal 14 April 2009 

 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

NOVEMBER, 2009 

KAJIAN MODEL KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI 

(KIE) KETAHANAN PANGAN KELUARGA MISKIN 

DI KABUPATEN BANDUNG, PROPINSI JAWA BARAT 



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN 

LAPORAN AKHIR HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL 

SUMBER DANA DIPA UNPAD 

TAHUN ANGGARAN 2009 

 

1. a. Judul Penelitian  :   Kajian Model Komunikasi, Informasi, dan 

    Edukasi (KIE) Ketahanan Pangan Keluarga 

    Miskin di Kabupaten Bandung, Prop. Jawa Barat 

  b. Macam Penelitian :   (  ) Dasaran   (  ) Terapan    (  ) Pengembangan 

  c. Kategori   :   I/II/III 

2. Ketua Peneliti 

a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Hepi Hapsari, Ir.MS. 

b. Jenis kelamin   : Perempuan 

c. Pangkat/Golongan/NIP : Penata/III-d/19630410 198903 2 002 

d. Jabatan fungsional  : Lektor 

e. Fakultas/Jurusan  : Pertanian/Sosial Ekonomi 

f. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial Ekonomi Pertanian 

3. Jumlah dan Tim Peneliti  : 3 orang 

4. Lokasi Penelitian   : Kabupaten Bandung 

5. Bila kerjasama ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan: 

a. Nama Instansi : - 

b. Alamat  : - 

6. Jangka waktu penelitian  : 7 bulan 

Biaya Penelitian   : Rp 66 625 000,- (Enam puluh enam juta 

  enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) 

   

                                                                                   Bandung,  13 Oktober 2009 

Dekan Fakultas Pertanian                                                  Ketua Peneliti, 

Universitas Padjadjaran 

 

 

 

 

Prof.Dr. Yuyun Yuwariah AS, Ir.,MS.                        Dr. Hepi Hapsari, Ir.MS. 

NIP.  19480105 197412 2 001                                  NIP. 19630410 198903 2 002 

 

Mengetahui.  

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Padjadjaran 

 

 

 

 

Prof. Oekan S. Abdoellah, MA.,Ph.D. 

NIP 19540506 198103 1 002 



i 

 

ABSTRAK 

Kajian Model Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Ketahanan 

Pangan Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (Hepi 

Hapsari, Endah Djuwendah, Sri Fatimah, dan Iwan Setiawan) 

 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Pangan adalah upaya 

perubahan sosial yang diorganisasikan dengan baik oleh change agent untuk 

memperkenalkan gagasan atau perilaku mandiri pangan kepada sekelompok orang 

(target adopter) antara lain keluarga miskin.   

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan dan sikap keluarga 

miskin terhadap program-program ketahanan pangan; mengidentifikasi 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk program ketahanan pangan; 

merumuskan rekomendasi model KIE ketahanan pangan keluarga miskin. 

Tempat penelitian di Kabupaten Bandung, di dua kecamatan tahan pangan 

dan dua kecamatan rawan pangan. Sasaran penelitian pada aras mikro adalah 

keluarga miskin, peserta berbagai program ketahanan pangan atau pengentasan 

kemiskinan. Pada aras meso adalah para pejabat dan tokoh masyarakat di tingkat 

desa, kecamatan dan kabupaten.  

Metode penelitian adalah survey deskriptif dengan eksplorasi data secara 

kuantitatif dan kualitatif. Desain ini relevan untuk mengevaluasi kebijakan yang 

meliputi wilayah yang luas dan populasi penduduk yang banyak dengan cara 

mengambil sampel representatif yang dapat menggambarkan kondisi faktual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap keluarga 

miskin terhadap program ketahanan pangan masih relatif rendah. Mereka tidak 

mengetahui tujuan program, yang penting adalah bantuan pemerintah untuk 

bertahan hidup meskipun untuk jangka waktu yang pendek. Upaya keluarga 

miskin untuk tahan pangan bukan berdasarkan KIE yang disampaikan oleh 

pemerintah namun karena interaksi sosial mereka dengan lingkungannya (modal 

sosial).  
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Jenis-jenis media yang disukai untuk KIE ketahanan pangan oleh 

masyarakat adalah televisi, VCD, radio, dan media cetak seperti poster dan brosur. 

Narasumber yang dipercaya masyarakat untuk menyampaikan informasi dan 

edukasi ketahanan pangan adalah bidan desa, pengurus posyandu, tokoh agama, 

tokoh tani dan pedagang perantara. Sedangkan materi (pesan) ketahanan pangan 

yang menarik adalah raskin, lumbung desa simpan pinjam dan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis pangan lokal. 

Model KIE yang direkomendasikan adalah pendekatan kelompok dan 

massa dengan menggunakan berbagai media dan narasumber yang dipercaya oleh 

masyarakat khususnya keluarga miskin. 

 

 

Kata kunci : K omunikasi, Informasi, Edukasi, ketahanan pangan, keluarga miskin 
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I. PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan pangan untuk 

mendukung agar seseorang individu dapat tumbuh, bekerja dan memperoleh 

keturunan secara normal.  Kemampuan rumahtangga mengendalikan kebutuhan 

pangannya, menunjukkan ketahanan pangan rumahtangga tersebut, tergantung 

kemampuannya menghasilkan (produksi) pangan sendiri atau kemampuan 

membeli di pasar. Jika rumahtangga harus membeli pangan maka akan tergantung 

pada daya beli rumahtangga dan ketersediaan pangan di pasar setempat.    

Masalah ketahanan pangan tidak hanya penting dalam arti ekonomi 

rumahtangga (mikro), tetapi juga relevan hubungannya dengan ekonomi 

keseluruhan (makro), karena ekonomi pangan erat kaitannya dengan masalah 

makro seperti inflasi dan pengangguran.  Meskipun ketahanan pangan nasional 

relatif mantap, akan tetapi gangguan ketahanan pangan akibat kekeringan atau 

musim tidak menentu telah memberikan dampak serius yang beragam di berbagai 

daerah.  Hal ini berarti walaupun secara makro ketahanan pangan dapat dijaga, 

tidak berarti masalah mikro tidak ada lagi (Departemen Pertanian, 2000)  

Masalah ketahanan pangan yang dihadapi bangsa Indonesia, tidak hanya 

terbatas pada sistem produksi (ketersediaan), melainkan juga pada sistem 

distribusi dan sistem konsumsi (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).  Secara umum 

masalah pokok yang dihadapi pada sistem ketersedian pangan di Indonesia adalah 

laju peningkatan produksi (penyediaan) pangan nasional belum mampu mengejar 

laju peningkatan kebutuhan pangan penduduk. Kondisi ini ditunjukkan dengan 

berbagai fakta yang menunjukkan adanya ketergantungan negara kita terhadap 

impor pangan luar negeri untuk beberapa komoditas pangan tertentu (seperti 

gandum dan kedelai) tergolong sangat tinggi.   

Sementara itu dalam sistem distribusi pangan, negara kita dihadapkan pada 

masalah terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang dapat menjangkau 

seluruh wilayah terutama daerah terpencil, sistem distribusi pangan untuk 

mengatasi daerah-daerah rawan bencana masih belum tertata dengan baik dan 

belum bekerja secara efektif, masih banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi 
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sehingga  harga pangan yang sampai ke tingkat rumah tangga tidak menunjukan 

harga yang sebenarnya, serta kelembagaan pasar yang ada belum mampu 

menjamin terciptanya sistem distribusi yang adil, merata dan terjangkau. Dampak 

dari semua masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada semakin lemahnya 

kemampuan rumah tangga (terutama rumah tangga petani miskin) untuk dapat 

mengakses pangan secara cukup dan terjangkau.  

Berlanjutnya rawan pangan dan kasus gizi buruk di Indonesia yang subur 

dan kaya sumberdaya alam adalah kontradiksi moral yang luar biasa.  Produksi 

beras nasional tahun 2007 meningkat,  tetapi masih ditemukan kasus gizi buruk di 

beberpa wilayah. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak 

dapat mengakses ketersediaan pangan yang diklaim pemerintah cukup secara 

nasional.
1
   Sebenarnya, Indonesia dapat menghasilkan pangan yang cukup untuk 

setiap orang dengan makanan yang memadai tetapi menjamin hak atas pangan dan 

membebaskan bangsa ini dari kekurangan pangan masih menjadi mimpi yang 

belum terlaksana (Rungkat Zakaria dan Fransiska, 2006) 

Krisis ekonomi telah menyebabkan keluarga yang rawan ekonomi menjadi 

kekurangan pangan. Rawan ekonomi terjadi karena PHK, kenaikan harga BBM 

dan kenaikan harga kebutuhan pokok akan menurunkan daya beli keluarga.  

Golongan yang berdaya beli rendah diantaranya petani berlahan sempit atau tidak 

punya lahan, nelayan kecil dan kelompok buruh seperti buruh musiman, buruh 

pabrik dan buruh tani/nelayan.  Upah mereka terlalu rendah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimal (Departemen Pertanian, 2000).    

Ali Khomsan (2008) mengemukakan meskipun saat ini telah terbentuk 33 

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan 352 Dewan Ketahanan Pangan 

Kabupaten/ Kota, namun fungsi mereka belum berjalan optimal. Terbukti dari 

hampir dari setengahnya kabupaten/kota belum mengimplementasikan alat 

pemantau situasi pangan dan gizi daerah seperti SKPG (Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi), sehingga masalah gizi sering muncul kepermukaan tanpa 

                                                           
1
 Riswan A. Nasution.  2007.  Statistik Kemiskinan, Pangan dan Otonomi Daerah.  Media 

Indonesia 11 Juli 2007. 
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diantisipasi sebelumnya sehingga langkah-langkah pencegahan dan penanganan 

sering terlambat. 

Kelompok sosial ekonomi rendah (miskin) seperti petani dan nelayan 

dengan segala keterbatasannya merupakan kelompok yang rawan terhadap 

kekurangan pangan.  Suatu fenomena ironi sepanjang sejarah Indonesia, petani 

dan nelayan yang menghasilkan pangan namun mereka pula yang sering 

menderita kekurangan pangan.  Dengan berbagai upaya mereka berusaha untuk 

dapat mencapai tingkat ketahanan pangan.  Menurut Hidayat Syarief (1992), 

upaya-upaya keluarga dalam mengatasi keadaan kerawanan (ketidaktahanan 

pangan) dapat dikatakan sebagai upaya coping mechanism (CM).  Dampak dari 

menurunnya ketahanan pangan keluarga adalah munculnya masalah kurang gizi 

yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya generasi yang hilang (lost 

generation).  Keadaan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin 

di Indonesia karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan pangan dan gizi 

melalui program pengentasan kemiskinan seperti Raskin dan BLT, secara empiris 

terbukti  kurang efektif  dan banyak kasus menemui kegagalan. Kondisi ini terjadi 

terutama disebabkan oleh implementasi program yang tidak mempertimbangkan 

pendekatan keberlanjutan (Sustainable Livelihoods Approach) (Farrington et al. 

1999). Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program penanggulangan 

kerawanan pangan dan kelaparan adalah: 1) seringkali mengabaikan kemandirian 

dan peningkatan kapasitas diri dari penerima bantuan, 2) tidak disesuaikan dengan 

aspirasi dan kondisi masyarakat, dan 3) tidak diintegrasikan dengan modal sosial 

atau energi sosial lokal (sumberdaya manusia, kelembagaan dan jaringan sosial).   

          Upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pangan dan permodalan 

saja tidak cukup jika pola pikir dan perilaku masyarakat tidak berubah dari 

sekedar kebiasaan minta dan menerima (pasif dan sesaat) menjadi kebiasaan 

mencari dan mandiri (aktif dan berkelanjutan).  Harus ada upaya menumbuhkan 

motivasi diri melalui serangkaian komunikasi, informasi (jangka pendek) dan 

edukasi (jangka panjang) yang berorientasi pada kehidupan keluarga miskin 
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secara khusus dan unik.  Jika masyarakat sudah mempunyai motivasi diri yang 

tinggi akan lebih mudah digerakkan untuk melakukan apa saja yang berkaitan 

dengan ketahanan pangan dirinya.  

Kondisi ini tercermin dari  lemahnya kapasitas diri, kapasitas kelembagaan 

lokal dan jaringan dalam : (1) memecahkan masalah-masalah yang ada dengan 

kekuatan sendiri (selfhelp), dan (2) mengimplementasikan program-program 

pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan ketahanan pangan pada 

khususnya.  Sehingga menjadi suatu keharusan untuk mengkaji dan mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan program-program 

ketahanan pangan serta bentuk-bentuk (model-model) program peningkatan 

ketahanan pangan rumahtangga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan.  

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Ketahanan Pangan Rumahtangga 

Menurut UU Pangan nomor 7/1996, ketahanan pangan yaitu kondisi 

terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.  

Terpenuhinya konsumsi pangan di tingkat rumahtangga dapat menjamin 

ketahanan pangan nasional.   

Ketahanan  pangan terwujud apabila semua orang, setiap saat, memiliki 

akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan 

bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang 

aktif dan sehat.  Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu 

memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh 

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

tumbuh dan produktif.  Ancaman resiko atau peluang kejadian sebagian penduduk 

menderita kurang pangan merupakan indikator keragaan akhir dari sistem 

ketahanan pangan.   

Menurut FAO (1996), ketahanan pangan ditentukan oleh tiga indikator 

kunci, yaitu :  

1. Ketersediaan pangan (food availability) 

 Ketersediaan pangan menyatakan adanya rata-rata pasokan pangan cukup dan 

tersedia. 

2. Jangkauan pangan (food accessibility) 

 Aksesibilitas menyatakan akses individu atau rumahtangga untuk 

mendapatkan pangan. 

3. Kepastian mendapatkan pangan (food stability) 

 Stabilitas dipandang sebagai kemampuan meminimalkan rumpang 

kemungkinan konsumsi pangan terhadap permintaan konsumsi, khususnya di 

tahun-tahun atau musim-musim sulit. 
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Sistem penyediaan pangan tingkat nasional, regional, maupun 

rumahtangga sebagai salah satu sub sistem utama dari ketahanan pangan harus 

memiliki lima karakteristik dasar, yaitu : 

1. Kapasitas (capacity) 

 Mampu menghasilkan, mengimpor dan menyimpan makanan pokok dalam 

jumlah cukup untuk memenuhi semua penduduk (food sufficiency).  

2. Pemerataan (equity) 

 Mampu mendistribusikan makanan pokok sehingga tersedia dalam 

jangkauan seluruh keluarga. 

3. Kemandirian (self reliance) 

 Mampu menjamin secara cukup ketersediaan makanan pokok dengan 

mengandalkan kekuatan sendiri sehingga ancaman fluktuasi pasar dan 

tekanan politik internasional dapat diminimalkan.  

4. Kehandalan (reliability) 

 Mampu meredam dampak variasi musiman maupun siklus tahunan sehingga 

kecukupan pangan dapat dijamin setiap saat. 

5. Keberlanjutan (sustainability)  

 Mampu menjaga keberlanjutan kecukupan pangan dalam jangka panjang 

dengan tanpa merusak lingkungan hidup. 

Konsep ketahanan pangan umumnya didasarkan pada dua pendekatan.  

Pertama, pendekatan berdasarkan ketersediaan pangan dalam jumlah yang 

memadai bagi semua penduduk untuk hidup secara aktif dan sehat.  Pendekatan 

kedua, didasarkan atas akses individu atau rumahtangga terhadap pangan.  

Semakin tinggi akses rumahtangga terhadap pangan, semakin tinggi ketahanan 

pangannya (Bank Dunia, 1988 dalam Rachman dan Suhartini, 1996). 

Ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan produksi, pengadaan atau 

distribusi pangan sehingga bahan pangan dapat tersedia dengan cukup dan 

berkesinambungan dari waktu ke waktu, kuantitas maupun kualitasnya di tingkat 

rumahtangga dan dapat terdistribusi secara proporsional antara anggota keluarga 

(Soetatwo Hadiwigeno, 1996).  Kemampuan produksi dipengaruhi oleh kuantitas 

dan kualitas sumberdaya serta aksesibilitas terhadap sumberdaya tersebut, serta  



7 
 

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penunjangnya.  Sedangkan distribusi 

dipengaruhi oleh tersedianya pasar, prasarana pemasaran dan kelembagaan yang 

menjamin ketersediaan pangan di pasar. 

Meskipun pasokan pangan melimpah, banyak orang kekurangan pangan 

sebagai akibat keterbatasan sumberdaya untuk memproduksi atau membeli 

pangan yang dibutuhkan.  Dalam hal ini, apabila ketahanan pangan dipenuhi 

melalui eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable 

resources) atau merusak lingkungan (depletion) maka ia tidak akan menjamin 

ketahanan pangan dalam jangka panjang.(Soekirman, 1996). 

Kemampuan rumahtangga dalam mengakses pangan tercermin dalam 

pangsa pengeluaran rumahtangga untuk membeli makanan.  Hubungan antara 

pangsa pengeluaran pangan dengan total pengeluaran rumahtangga adalah sebagai 

berikut  

   TF                              TNF 

SF = -----------     ;      SNF = -----------                                SF + SNF =1 

    T                                 T 

              k                                                                n 

             ∑      p     q                                                ∑     p     q   

            i=1                                                              j=k  

Sf  =  ------------------------         dan         Snf  =  -------------------------      

                   T                                                                   T 

 

Keterangan :   

 T      = Total pengeluaran rumahtangga 

 TF = Pengeluaran pangan 

TNF = Pengeluaran untuk non pangan 

SF = Pangsa pengeluaran pangan 

SNF = Pangsa pengeluaran non pangan 

Pi = Harga komoditas pangan 

qi = Jumlah komoditas pangan yang dikonsumsi 

pj = Harga komoditas non pangan 

qj = Jumlah komoditas non pangan yang dikonsumsi 
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Pangsa pengeluaran pangan tergantung dari faktor harga, jumlah 

komoditas yang dikonsumsi dan pendapatan keluarga.  Hubungan antara pangsa 

pengeluaran pangan dengan total pengeluaran rumahtangga dikenal dengan 

Hukum Working.  Hukum Working yang dikutip oleh Rachman dan Suhartini 

(1996) menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan 

negatif dengan pengeluaran rumahtangga.  Sedangkan ketahanan pangan 

mempunyai hubungan negatif dengan pangsa pengeluaran pangan mengikuti 

sebagai berikut : 

SF =  α + β ln T     dimana   α > 0  dan β < 0 

Dengan kata lain, pangsa pengeluaran pangan akan menurun apabila 

pengeluaran rumahtangga naik.  Semakin besar pangsa pengeluaran pangan 

rumahtangga, ada indikasi semakin rendah ketahanan pangannya. 

Menurut Johnson dan Toole (1991) dalam Rachman dan Ariani (2002),  

indikator ketahanan pangan dikelompokkan menjadi dua kelas berdasar pangsa 

pengeluaran pangan.  Batasan yang digunakan adalah rumahtangga dengan : 

1. Pangsa pengeluaran pangan (SF) ≤ 60 % dari total pengeluaran rumahtangga 

dikategorikan ketahanan pangannya tinggi. 

2. Pangsa pengeluaran pangan (SF) > 60 % dari total pengeluaran rumahtangga 

dikategorikan ketahanan pangannya rendah. 

 

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. 

Menurut Pakpahan dan Pasandaran (1990) dalam Rachman dan Suhartini 

(1996) ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu : 

1. Jumlah pangan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. 

2. Jumlah pangan yang tersedia secara statistik agregat mencukupi kebutuhan 

seluruh penduduk, tetapi distribusinya kurang baik. 

3. Situasi jumlah pangan yang tersedia secara statistik agregat mencukupi 

kebutuhan seluruh penduduk, tetapi sebagian kelompok masyarakat tidak 

dapat memperoleh bahan pangan karena tidak memiliki daya beli cukup.  

Situasi ini merupakan fenomena yang relevan untuk Indonesia dimana 
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pemecahan masalah yang tepat adalah meningkatkan pendapatan dan 

memperbaiki distribusinya.  

           Rendahnya pendapatan merupakan rintangan yang menyebabkan orang 

tidak mampu membeli, memilih jenis pangan yang baik menurut mutu gizi dan 

keragamannya. Tingkat pendapatan akan menentukan kuantitas dan kualitas 

pangan yang dibeli.  Di tingkat rumahtangga atau kelompok pendapatan tertentu, 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan selain ketersediaan pangan 

dan distribusinya di tingkat wilayah, juga dipengaruhi oleh : 

a. Surplus produksi 

b. Daya beli yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. 

c. Aksesibilitas terhadap pangan yang tercermin pada harga pangan di tingkat 

rumahtangga. 

d. Adanya kegagalan panen karena serangan hama dan penyakit tanaman, 

bencana alam, angin barat bagi nelayan. 

Departemen Pertanian (2000) mengemukakan bahwa kebijakan pangan 

dan gizi diarahkan pada kewaspadaan dan ketahanan pangan, efisiensi pemasaran 

dan pemerataan persediaan pangan.  Tersedianya bahan pangan yang cukup di 

masyarakat harus diimbangi dengan harga dan daya beli yang memadai.   

           Menurut soehardjo (1996) kondisi ketahanan pangan rumahtangga dapat 

dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain : 

1. Tingkat kerusakan tanaman, ternak dan perikanan. 

2. Penurunan produksi pangan. 

3. Tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga. 

4. Proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total. 

5. Fluktuasi harga-harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumahtangga. 

6. perubahan kehidupan sosial (misalnya urbanisasi, migrasi, menjual atau 

menggadaikan harta miliknya) 

7. Keadaan konsumsi pangan (kebiasaan makan, kuantitas dan kualitas) 

digambarkan oleh perubahan-perubahan konsumsi pangan yang mengarah 

pada penurunan kuantitas dan kualitas makanan secara keseluruhan, termasuk 

perubahan frekuensi konsumsi makanan pokok. 
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8. Status gizi keluarga terutama balita. 

Khumaidi dalam Roesini Sukanta (1997) menyebutkan beberapa faktor lain 

yang mempengaruhi ketahanan pangan rumahtangga, antara lain : 

1.  Jumlah tanggungan keluarga. 

      Besarnya tanggungan keluarga dapat menyebabkan tingkat pengeluaran yang 

lebih banyak sehingga akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas 

pangan yang dibeli. 

2.  Tingkat pendidikan Kepala Rumahtangga. 

 Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga, mengatur penggunaan pendapatan dengan bijaksana, dan 

mampu memilih jenis makanan  yang murah dan bergizi tinggi.       

3.  Luas lahan garapan atau kepemilikan alat tangkap ikan. 

     Luas lahan garapan dan kepemilikan alat tangkap ikan disertai dengan 

kemampuan pengelolaan usahatani, diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan rumahtangga petani/nelayan.   (Mubyarto, 1994) 

4.  Tingkat pendapatan. 

     Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan daya beli terhadap pangan dalam 

jumlah cukup dan bernilai gizi baik. 

 

2.3.  Dampak dari ketahanan pangan yang rendah. 

          Kepastian untuk mendapatkan pangan (keterjaminan), berkaitan erat dengan 

ketersediaan dan keterjangkauan pangan.  Apabila rumahtangga mampu membeli 

kebutuhan pangan untuk konsumsi anggotanya maka ketersediaan pangan di 

tingkat rumahtangga dapat tercukupi.  Hal ini berarti pula keterjaminan pangan 

dapat terpenuhi.  Distribusi dan pemasaran merupakan hal lain yang menunjang 

terhadap keterjaminan masyarakat memperoleh pangan.  Distribusi akan sangat 

berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana penunjangnya (Soetatwo 

Hadiwigeno, 1996). 

Pada sisi konsumsi terdapat fakta bahwa masih tingginya penduduk yang 

rawan pangan dan kelaparan. Berdasarkan hasil perhitungan FAO (2005) 

menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 6% penduduk yang menderita 
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kelaparan yaitu sekitar 12 juta 600 ribu orang, atau satu diantara 17 orang 

penduduk Indonesia menderita kelaparan. Berdasarkan hasil penelitian Anis Catur 

Adi (1999) di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo dan Kota 

Sidoardjo menunjukkan bahwa ada sekitar 18.3% rumahtangga rawan pangan dan 

9.3% rumahtangga menderita kelaparan. 

Menurut Soekirman (1996) cukup tidaknya ketersediaan pangan di pasar 

berpengaruh pada harga pangan.  Kenaikan harga pangan bagi keluarga miskin 

dapat mengancam kebutuhan gizinya yang berarti ketahanan pangan keluarganya 

terancam.  Hardinsyah (2001) dalam Tuti Gantini (2004) mengungkapkan bahwa 

tiga dari 10 anak balita Indonesia mengalami gizi kurang (KEP), tiga dari sepuluh 

wanita hamil mengalami kurang energi kronik (KEK), enam dari 10 keluarga 

berpotensi mengalami rawan pangan (food insecurity) karena tidak mampu 

memenuhi dua pertiga dari kebutuhan pangannya.   Penentu utama ketahanan 

pangan di tingkat rumahtangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan 

pangan dan resiko yang terkait dengan akses dan ketersediaan pangan tersebut.   

Tingginya kasus rawan pangan dan kelaparan di Indonesia apabila tidak 

segera ditangani dengan serius, maka hal ini akan menimbulkan masalah yang 

juga serius bagi kualitas sumberdaya manusia di masa depan. Menurut Sihadi 

(2005) bahwa anak balita yang mengalami rawan pangan dan kelaparan apalagi 

sampai mengalami gizi buruk meskipun mereka terselamatkan dari kematian, 

namun dalam tingkatan tertentu menyebabkan berat otak, jumlah sel, ukuran besar 

sel, dan zat-zat biokimia lainnya lebih rendah daripada anak-anak normal, bahkan 

IQ anak yang menderita gizi buruk lebih rendah 13,7 poin dibandingkan dengan 

anak yang normal.
1
 

 

2.4.  KIE Ketahanan Pangan Keluarga Miskin 

         Jumlah penduduk msikin yang mencapai 35 juta jiwa  dan jumlah keluarga 

miskin mencapai 17 juta jiwa merupakan segmen penduduk yang rentan 

                                                           
1
 Sihadi.  2005.  Rajin ke Posyandu, Cegah Gizi Buruk.  Artikel Tajuk Rencana, Kompas. 
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ketahanan pangan (BPS, 2007)
2
.  Kemiskinan sering diasosiasikan dengan budaya 

”minta atau mengemis”,  bergantung pada orang lain atau penerima bantuan 

pemerintah yang sulit mandiri karena motivasi untuk menolong dirinya sendiri 

rendah.  Perilaku ketahanan pangan keluarga miskin dideskripsikan sebagai pasif, 

lemah, dan jangka pendek. Banyak kasus bantuan modal usaha yang akhirnya 

macet, tidak bisa bergulir karena habis dipakai untuk makan.  Perilaku ini 

disinyalir sebagai akumulasi dari kebiasaan menerima bantuan jangka pendek 

(instant) yang tidak disertai dengan pembinaan motivasi, pembiasaan dan 

pembangunan karakter mandiri.  Berbagai program ketahanan pangan secara 

umum belum menyentuh sikap mental tahan pangan secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

           Motivasi dan pembentukan karakter mandiri dapat dilakukan melalui 

berbagai program Komunikasi, Informasi dan Edukasi jangka pendek maupun 

jangka panjang, secara individual, kelompok maupun secara masal yang 

disesuaikan dengan karakter sosial ekonomi dan budaya keluarga miskin yang 

khas dan unik. Program KB adalah salah satu contoh sukses upaya Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) yang tepat untuk merubah budaya “banyak anak 

banyak rejeki” menjadi budaya “keluarga kecil bahagia dan sejahtera”.  KB 

Mandiri dapat dijadikan pola acuan atau inspirasi untuk program Ketahanan 

Pangan Mandiri bagi keluarga miskin.  Awalnya KB seperti dipaksakan karena 

bertentangan dengan kepercayaan dan budaya yang ada.  Selanjutnya terpaksa 

dilakukan karena sebagai syarat untuk mendapat pelayanan KK, KTP dan layanan 

kependudukan yang lain.  Setelah dua dekade akhirnya KB diterima sebagai 

budaya keluarga Indonesia.
3
 

           Harper, Driskel dan Deaton (1985) menyatakan bahwa kemiskinan dan 

kurang pangan adalah faktor penentu yang saling berkaitan dalam pembentukan 

kualitas sumberdaya manusia.  Kurangnya pendidikan (pendidikan) sering disebut 

sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan. Keluarga miskin umumnya 

                                                           
2
 Riswa A. Nasoetion.  Statistik Kemiskinan BPS dan Otonomi Daerah.  Media Indonesi 11 Juli 

2007. 
3
 KB Warisan Orde Baru Entaskan Kemiskinan, Malajah Gemari Edisi 87/tahun IX, April 2008.     
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mempunyai ketahanan pangan yang rendah sebagai akibat dari rendahnya daya 

beli.     

            Keluarga miskin mempunyai keterbatasan multidimensi (Suparlan, 1993). 

Keterbatasan itu seringkali menjadikan mereka kelompok marjinal, hidup keras, 

dan sulit diajak kompromi. Oleh karenanya orang miskin memerlukan perlakuan 

khusus dalam KIE Ketahanan Pangan yang sesuai dengan karakter mereka. KIE 

yang efektif dan efisien diharapkan dapat merubah atau mengganti nilai-nilai, 

kepercayaan dan perilaku yang diyakini kebaikan dan kebenarannya oleh pihak-

pihak yang menginginkan terjadinya perubahan itu. 

KIE Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk perubahan sosial yang 

sistemik mendukung ketahanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.  KIE 

adalah upaya perubahan sosial yang diorganisasikan dengan baik oleh sekelompok 

orang (change agent) dalam jangka pendek maupun panjang dengan tujuan untuk 

mengubah, mengganti, atau memperkenalkan ide-ide, gagasan, kepercayaan, atau 

perilaku kepada sekelompok orang (target adopter).  Selain upaya-upaya yang 

bersifat coersive  (perubahan melalui pemaksaan), perubahan sosial dilakukan 

melalui lima strategi yakni : (1) Teknologi, (2) Ekonomi, (3) Politik-Hukum, (4) 

Pendidikan, (5) social marketing (Kotler & Roberto, 1989).   

           Strategi pendidikan atau edukasi dapat berbentuk pendidikan formal 

dengan memasukkan materi ketahanan pangan dalam kurikulum sekolah umum;  

pendidikan non formal melalui pelatihan singkat; pendidikan informal melalui 

pola asuh orangtua.  Strategi social marketing sering diasosiasikan dengan 

Komunikasi dan Informasi adalah penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik 

marketing sebagai upaya meningkatkan daya terima dari ide-ide, nilai-nilai, atau 

perilaku yang diharapkan diserap dan dilaksanakan oleh kelompok sasaran yang 

ditarget (Kotler, 1985).     

            Kodyat (1992) menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi timbulnya 

berbagai masalah pangan, gizi dan kesehatan di Indonesia pada masa yang akan 

datang harus diterapkan strategi intervensi yang menyeluruh (comprehensive 

strategy) yaitu perpaduan yang dinamis dan serasi antara dua strategi utama yakni 
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strategi intervensi langsung dan strategi intervensi tidak langsung (KIE).  Strategi 

intervensi langsung yang masih dipertahankan di masa datang meliputi : 

1. Pemberian makanan tambahan kepada anak balita di Posyandu dan kepada 

anak Sekolah Dasar, khususnya di daerah kantong kemiskinan. 

2. Bantuan pangan untuk daerah rawan pangan. 

3. Fortifikasi zat gizi pada bahan makanan strategis (garam, instant food, dll) 

4. Pemberian tablet Fe, Vit A, Yodium di daerah endemik 

Sedangkan intervensi tidak langsung (KIE)  akan mendapat perhatian lebih 

besar di masa datang.  Intervensi KIE bertujuan menciptakan masyarakat sadar 

pangan dan gizi.  Intervensi KIE yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah 

(DepKes, DepTan, MenkoKesra) terfokus pada provider (petugas penyuluh).  Saat 

ini dan di masa yang akan datang akan lebih terfokus  pada konsumen 

(masyarakat).   

           Lebih jauh Kodyat menyatakan bahwa KIE masa datang memiliki 

karateristik  

1. Berorientasi konsumen (masyarakat pengguna) 

2. Spesifik dan jelas sasaran maupun pesannya.  Artinya ada segmentasi 

khalayak.  Ini tentu berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi. 

3. Menggunakan multimedia. 

4. Disampaikan oleh provider terlatih dan atau public figure. 

5. Menarik dan mengundang partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif. 

6. Memotivasi konsumen (masyarakat) untuk melakukan perubahan perilaku 

dengan bangga atau mengadopsi produk yang ditawarkan.  Contoh sukses KIE 

masa Orde Baru adalah Program KB. 

Karakteristik intervensi KIE tersebut di atas tidak lain adalah karakteristik 

pemasaran sosial (social marketing).  Pemasaran sosial gizi dan kesehatan yang 

pernah dilakukan DepKes adalah “KIE Gizi Melalui Hiburan” (Nutrition 

Education Through Entertainment). 
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2.5.  Jenis-jenis Informasi untuk Pembentukan Konsepsi Ketahanan Pangan 

 Pembentukan konsep norma ketahanan pangan yang bahagia dan sejahtera 

tersebut memerlukan suatu pengisian informasi yang rapi dan jelas. Jenis dan 

banyaknya arus informasi tersebut dengan sendirinya tergantung pada tingkat 

keterangan atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh sasaran serta situasi dan 

kondisi yang mempengaruhinya. Secara ringkas komunikasi yang mendukung 

atau ikut membentuk kerangka norma ketahanan pangan dapat dibagi dalam tiga 

jenis besar sebagai berikut (Kincaid dan Schramm, 1995). 

Pertama, keterangan tentang  lingkungan yang secara gamblang dan tepat harus 

dapat mengambarkan  tata-lingkungan dari konsepsi ketahanan pangan yang 

hendaknya dapat segera dimiliki bersama oleh sumber dan penerima konsep 

tersebut. Keterangan-keterangan semacam ini dapat dijelaskan, baik lingkungan 

lama, baru maupun kemungkinan tata lingkungan tersebut dikemudian hari. 

Gambaran dan proyeksi masyarakat penerima ketahanan pangan harus dapat 

diterangkan secara jelas dan mempunyai kesamaan atau kemungkinan kesamaan 

dengan lingkungan sasaran komunikasi. Atau dengan kata lain, si-peneriam pesan 

harus diberi kesan untuk dapat melihat dirinya pada tata-lingkungan yang 

dimaksud. Disinilah pentingnya usaha-usaha untuk memberikan dukungan 

masyarakat yang menguntungkan (favourable public opinion atau public support) 

Kedua, keterangan tentang hubungan (what, why, when, where, dan how) yang 

lebih mejelaskan lagi hubungan antara berbagai sub-sistem yang ikut menopang 

konsep yang kita harapkan untuk diterima atau dimiliki bersama tersebut. Hal-hal 

semacam ini  dapat diberikan berupa penjelasan-penjelasan teknis yang diberikan 

secara bertahap dan bersifat edukatif, sehingga pembentukan konsep tersebut 

dapat setepat-tepatnya dan disertai denga suatu penghayatan yang mendalam dari 

komponen-komponen penopang norma keahanan pangan tersebut. Sesuai dengan 

usaha peningkatan peranan masyarakat, maka keterangan teknis tentang 

komponen-komponen penopang tersebut harus pula mampu merangsang 

tumbuhnya hubungan-hubungan lain yang memungkinkan makin kokohnya 

pelembagaan dan dalam Program Ketahanan Pangan. 



16 
 

Ketiga, keterangan tentang tata-nilai (value) yang lebih memberikan gambaran 

yang mendalam tentang motivasi yang menyertai suatu penerimaan atau 

pembudayaan penerimaan norma tersebut. Keterangan ini lebih banyak 

memberikan landasan falsafah dan nilai-nilai ideal penerimaan norma ketahanan 

pangan tersebut. Ketiga jenis keterangan tersebut di atas diperlukan secara 

keseluruhan, dan lebih-lebih akan berhasil bila disampaikan berbarengan dalam 

proses komunikasi timbal-balik yang didukung oleh norma dan atau sistem sosial-

budaya yang berlaku dalam masyarakat kita. Dukungan lain yang diperlukan 

adalah sistem bantuan pangan dan modal atau saran lainnya yang diperlukan, 

baik dalam tingkat keampuhannya, alternatif pilihannya, kemudahannya, 

keamanannya, serta keluwesannya dalam arti luas. Apabila faktor-faktor tersebut, 

yaitu system komunikasi yang baik, sistem pelayanan ketahanan pangan yang 

luwes dan kondisi sosial-budaya masyarakat secara keseluruhan mendukung 

diterimanya norma ketahanan pangan , niscaya proses pembudayaan ide 

ketahanan pangan dalam masyarakat kita tidak akan mengalami banyak kesulitan 

(Barelson, 1997). Sebaliknya apabila ketiga jenis keterangan tersebut tidak cukup 

diberikan, maka komponen pendukungnya akan berkurang dan setiap usaha 

perluasan, jangkauan akan mempunyai kemungkinan untuk mengahadapi 

hambatan sosial psikologis berupa rumor dan ketidakmatangan yang merepotkan. 

 

2.6.  Cara Penyampaian Pesan 

  Menurut Kinchaid dan Schramm (1995) dalam batasan yang sempit, 

pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis informasi untuk pembentukkan konsep 

ketahanan pangan dapat kita lakukan melalui berbagai kombinasi cara 

penyampaian pesan sebagai berikut: 

a. Informatif, dimana keterangan tentang konsep ketahanan pangan yang 

dimiliki oleh suatu sumber diberikan sebanyak-banyaknya dan setepat-

tepatnya untuk kemudian dimiliki bersama oleh penerima atau sasaran 

program ketahanan pangan. Untuk sistem pendekatan ini, perhatian perlu 

dipertajam akan adanya kemungkinan pengurangan atau penambahan 
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informasi yang dapat menyesatkan dan bahkan mungkin membentuk konsep 

yang lain sama sekali. 

b. Edukatif, dimana sesuatu perubahan tingkah laku diharapkan dapat terjadi 

apabila si penerima dapat diajak untuk berfikir, merasa dan bertindak menurut 

tingkah laku mandiri pangan dan pada tingkah laku tersebut diberikan 

penghargaan dan sekaligus kita tanggalkan penghargaan dari mereka yang 

tidak berupaya untuk tahan pangan setelah suatu batas toleransi diberikan. 

c. Persuasif, dimana secara persuasif, motivatif ditanamkan kepercayaan dan 

nilai-nilai mandiri pangan serta ditunjukkan cara-cara bagaimana kepercayaan 

dan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam tata nilai masyarakat 

Indonesia. 

d. Tatap Muka, yang sekaligus dapat menerangkan ketiga pendekatan tersebut 

diatas asalkan pemeran sumber dapat mengerti posisinya, mengetahui situasi 

dan kondisi lingkungan, mengetahui tata nilai yang dianut oleh penerima, 

serta mendapatkan dukungan kredibilitas pada dirinya dan validitas dari 

masyarakat pada seorang “individu”. Usaha untuk meningkatkan peranan 

masyarakat dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan mengharuskan 

segala cara pendekatan yang ada dipergunakan secara bersama dan terpadu 

agar kelompok-kelompok atau perorangan dalam masyarakat dapat berfungsi 

melakukan tugas penyampaian informasi yang lengkap, tepat dan terpercaya 

untuk pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga mandiri pangan. 

 

2.7. Unsur-unsur Strategi KIE 

Yang perlu dibayangkan terlebih dahulu adalah gambaran hasil yang ingin 

dicapai jika strategi KIE untuk ketahanan pangan tersebut mengenai sasarannya 

yaitu perubahan perilaku konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah, mutu gizi, 

memenuhi selera anggota keluarga, sehat dan halal. Agar perubahan ke arah itu 

terjadi maka diperlukan pengembangan pemikiran dan tindak operasional 

terhadap unsur-unsur berikut:  

1. Pengenalan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di masing-masing 

wilayah. Yang termasuk dalam Sumber Daya Alam adalah: 
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a. Jenis bahan-bahan makanan yang telah dan biasa dibudidayakan serta 

dikonsumsi oleh masyarakat setempat; 

b. Jenis bahan-bahan makanan yang telah dan biasa dibudidayakan, tetapi 

belum biasa dikonsumsi oleh sebagain besar masyarakat setempat; 

c. Jenis bahan-bahan makanan yang tidak atau belum dibudidayakan oleh 

masyarakat setempat, tetapi tersedia dalam lingkungan alam setempat dan 

belum biasa dikonsumsi; 

d. Jenis bahan-bahan makanan yang belum dibudidayakan dan tidak tersedia 

dalam lingkungan alam setempat, tetapi lingkungan alam/lahan setempat 

berpotensi untuk mengembangkannya. 

Yang termasuk Sumber Daya Manusia adalah: 

a. Berbagai potensi masyarakat setempat dalam :  

1. Usahatani tanaman pangan, termasuk tanaman pekarangan 

2. Pengelolaan teknologi bahan makanan pasca panen 

3. Perlakuan terhadap bahan makanan sebelum siap santap 

4. Perlakuan masyarakat terhadap bahan makanan setempat dari sudut 

nilai tambah ekonomi 

b. Pola konsumsi makanan serta susunan menu sehari-hari menurut kebiasaan 

pangan masyarakat setempat (food habits), kaitannya dengan sistem nilai 

(value system) dan sistem kepercayaan (believe system). 

c. Pendapat atau persepsi masyarakat pada semua lapisan terhadap konsep 

makan dan makanan, minum dan minuman. 

d. Pola komunikasi dalam sistem sosial masyarakat setempat, baik yang 

bersifat tradisional maupun ciri pola interaksi dengan media massa. 

e. Peranan tokoh informal yang menjadi acuan masyarakat dalam proses 

menerima hal-hal baru (inovasi). Tokoh informal sering disebut juga 

“penjaga gawang” (gate keeper) dalam sistem sosial budaya 

masyarakatnya. Ia juga berfungsi sebagai penyaring inovasi sebelum hal 

baru tersebut diterima dan dianut oleh masyarakatnya. 

f. Pendayagunaan peluang (akses) pelayanan gizi oleh masyarakat setempat, 

terutama penyuluhan gizi. 
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2. Pengenalan pandangan, persepsi atau wawasan konsumsi para pejabat instansi/ 

pemerintahan di berbagai tingkat administrasi, para pimpinan 

organisasi/kelembagaan swasta, para ketua/pengurus organisasi 

sosial/kemasyarakatan, organisasi profesi dan para tokoh masyarakat/tokoh 

adat, dan pimpinan/ketua kelompok informal lainnya, berkenaan dengan 

prinsip ketahanan pangan atau kemandirian pangan. 

3. Pengenalan kemampuan ekonomi masyarakat. Ketika ada peningkatan 

pendapatan masyarakat perlu dilakukan upaya bimbingan dan penyuluhan gizi 

yang lebih intensif agar masyarakat memberi perhatian lebih besar kepada 

peningkatan mutu pangan sehari-hari. 

4. Pengenalan sarana dan kualitas serta kuantitas ketenagaan pada instansi/sektor 

pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, yang 

mengemban fungsi penyuluhan pangan dan gizi. Pengertian sarana disini 

termasuk alat-alat bantu penyuluhan seperti poster, leaflet, spanduk, dll. 

5. Pengenalan saluran-saluran yang telah dan sedang digunakan dalam 

penyampaian pesan-pesan informasi pembangunan, tidak terbatas hanya 

media massa (radio, TV, Koran, majalah, dan lain-lain) tetapi termasuk juga 

media tradisional misalnya: kesenian daerah/tradisional, forum paguyuban, 

kelompok keagamaan dan lain-lain. 

6. Pengenalan ciri-ciri majemuk masyarakat sebagai sasaran program terutama 

dari sudut kebutuhan nyata (real needs) dan kebutuhan yang dirasakan (felt 

needs) isu sosial yang hidup dalam sistem sosial masyarakat yang berkaitan 

dengan kebutuhan pangan mereka hendaklah digali dan diangkat ke 

permukaan. 

7. Pengenalan nama-nama makanan (hasil olahan pada tingkat keluarga) baik 

berasal dari serealia, umbi-umbian, hewani, sayuran dan buah-buahan 

hendaklah digali sebagai bagian dari susunan makanan lengkap (meal) atau 

makanan selingan (snack) sehari-hari. 

8. Pengenalan kebijakan pemerintah, baik yang digariskan dari pusat maupun 

daerah berkaitan dengan komoditi pangan yang dapat berfungsi majemuk 

seperti untuk ekspor, bahan baku pakan, makanan olahan, benih, dan lain-lain. 
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2.8.   Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran, Persepsi dan Coping Strategi 

           Ketahanan Pangan Keluarga 

 

Motivasi coping strategi 
ketahanan pangan 

Realisasi program 
ketahanan pangan 

Pengalaman sebagai 
sasaran program 

ketahanan pangan 

Tidak ada motivasi coping 
strategi ketahanan pangan 

Persepsi masyarakat 
tentang program 

ketahanan pangan 

Pengetahuan masyarakat 
tentang program 

ketahanan pangan 

Sosialisasi Program 
Ketahanan Pangan 

Potensi rawan pangan Potensi tahan pangan 

Persepsi positif Persepsi negatif 

Modal sosial Karakteristik 
Sosial Ekonomi 



 

 

III.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan  

1. Melakukan review kebijakan dan program-program ketahanan pangan dan 

implementasi KIE ketahanan pangan yang sudah maupun sedang berjalan di 

Kab. Bandung. 

2. Mengkaji pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program-program 

ketahanan pangan.  

3. Mengkaji Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam program 

ketahanan pangan keluarga. 

4. Merumuskan model Komunikasi, Informasi dan Edukasi ketahanan pangan 

yang sesuai untuk keluarga miskin DI Kabupaten Bandung. 

 

3.2. Manfaat  

Berdasarkan pada tujuan kegiatan di atas, maka keluaran (output) dari 

kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Tersedianya informasi tentang kebijakan dan program-program ketahanan 

pangan serta implementasi KIE ketahanan pangan di  Kab. Bandung. 

2. Tersedianya informasi tentang pengetahuan dan sikap keluarga miskin 

terhadap program-program ketahanan pangan. 

3. Publikasi ilmiah tentang perilaku komunikasi dan kebutuhan KIE ketahanan 

pangan serta interaksinya dengan kelembagaan ketahanan pangan. 

4. Rumusan model Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan pangan 

untuk keluarga miskin. 
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IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain, Waktu dan Lokasi Penelitian  

Disain penelitian adalah Cross Sectional Study. Penelitian akan 

dilaksanakan dalam jangka waktu 7 bulan, mulai bulan Mei sampai dengan bulan 

November 2009, di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.  

Tipologi lokasi penelitian adalah dataran tinggi, yang mayoritas 

penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tanaman pangan dan 

perkebunan.  Berdasarkan data Pemda Kab. Bandung tahun 2006-2007 beberapa 

desa di wilayah Kab. Bandung termasuk kategori daerah rawan pangan dengan 

jumlah keluarga miskin hampir 20 persen. Dari kabupaten ini dipilih dua 

kecamatan yang termasuk kategori rawan pangan dan memiliki keluarga miskin 

terbanyak, yakni Paseh dan Ibun,   serta dua kecamatan yang termasuk kategori 

tahan pangan, yakni  Banjaran dan Pemeungpeuk.   Jumlah keluarga miskin di 

Kec. Paseh sebanyak 21 967 KK (69.74 %) dan di Kec. Ibun sebanyak 14 155 KK 

(65,25 %). /Banjaran memiliki program ketahanan pangan berupa budaya 

Lumbung Desa Gotong Royong Simpan Pinjam (GORSIP) dan Pameungpeuk 

memiliki program diversifikasi pangan pokok, berupa budidaya shorgum.  

Dari Kecamatan Paseh dipilih Desa Cipedes dan Kecamatan Ibun dipilih 

Desa Mekarwangi.  Dari Kecamatan Banjaran dipilih desa Tarajusari dan 

Kecamatan Pameungpeuk dipilih Desa Bojongmanggu.  Setiap desa dipilih 30 

keluarga miskin secara acak sederhana. Selain sampel rumahtangga, juga  

diwawancara 15 informan sebagai Focus Group Discussion (FGD) dengan alokasi 

5 orang di tingkat kabupaten, 4 orang di tingkat kecamatan dan 8 orang di tingkat 

desa. 

 

4.2.   Teknik Penarikan Sampel 

 Sebanyak 30 rumahtangga miskin dipilih secara purposif dari setiap desa 

terpilih. Pemilihan secara purposif berdasarkan keterlibatan rumah tangga (5-8 

rumahtangga per jenis program) pada program-program ketahanan pangan dan 

kemiskinanan, meliputi: 1). Program Desa Mandiri Pangan (mapan), 2). Program 
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Diversifikasi Pangan, 3). Program Lumbung Desa, 4). Program Peningkatan 

Ekonomi, 5) Program lainnya, 6). Non-penerima program. 

Tabel 1. Jumlah contoh kecamatan, desa, rumah tangga sampel dan partisan Focus 

Group Discussion (FGD) pada tingkat kabupaten dan kecamatan.  

 

Unit dan sampel yang diambil  Focus Group Discussion (FGD) 

 Kecamatan  Desa  RT Tk. Kab. Tk. Kec. Tk. Desa 

2 4 120 5 4 8 

 

4.3.   Jenis dan Cara Pengumpulan data 

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan atau metode kuantitatif dan 

kualitatif. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memperkaya data dan 

memahami fenomena sosial yang sedang diteliti.  Pada aras meso, dilakukan 

pengambilan data primer dan sekunder yang meliputi pelaksanaan program-

program ketahanan pangan yang sudah dan sedang berjalan, cakupan dan 

pendanaan program ketahanan pangan, persepsi/pemahaman tentang program 

ketahanan pangan serta faktor sukses dan gagal dari program tersebut, dan saran 

perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan untuk 

akselerasi terwujudnya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. Pada aras 

meso ini akan dilakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok pada 

berbagai stakeholder yaitu pejabat eksekutif dan legislatif, serta tokoh masyarakat 

setempat dilokasi terpilih (panduan FGD pada Lampiran 1). 

Pada aras mikro akan dilakukan wawancara terstruktur pada rumahtangga 

terpilih yang meliputi data: karakteristik sosial ekonomi, keterlibatan dan peran 

dalam program, manfaat yang diperoleh dari program yang diterima, persepsi 

rumahtangga tentang informasi dan edukasi Ketahanan Pangan, modal sosial, 

perilaku komunikasi mereka. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk menemukan 

model program peningkatan ketahanan pangan rumahtangga yang terintegrasi 

dengan pengentasan kemiskinan pada tipologi wilayah dataran tinggi dan 

komoditas yang dirumuskan oleh komunitas itu sendiri. Sumber dan cara 

pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

No Jenis data yang dikumpulkan    Sumber data dan teknik pengumpulan data 

 Data kualitatif   

 o Kebijakan dan program ketahanan 

pangan (nasional, propinsi, 

kabupaten) 

 

Data sekunder dari buku laporan 

pelaksanaan dan penelitian program 

ketahanan pangan di tingkat propinsi dan 

kabupaten. 

Data primer melalui Focus Group 

Discussion (FGD) dan wawancara 

mendalam pada berbagai stakeholder 

(pejabat eksekutif dan legislatif, LSM 

serta tokoh masyarakat) 

 o Persepsi/pemahaman tentang 

situasi, kondisi dan program 

ketahanan pangan serta faktor 

sukses dan gagal dari program 

tersebut 

o Saran perbaikan program ketahanan 

pangan dan strategi KIE Ketahanan 

Pangan. 

Focus Group Discussion (FGD) dan 

wawancara mendalam pada berbagai 

stakeholder (pejabat eksekutif dan 

legislatif serta tokoh masyarakat). 

Wawancara terstruktur pada rumahtangga 

terpilih. 

 o Identifikasi modal sosial, 

implementasi Komunikasi, 

Informasi, Edukasi (KIE) dan 

kelembagaan ketahanan pangan 

lokal 

Focus Group Discussion (FGD) pada 

tingkat kecamatan dan desa. Wawancara 

terstruktur pada rumahtangga terpilih. 

 o Perilaku komunikasi meliputi  : 

sumber, pesan, media yang diminati 

sebagai sarana sosialisasi, informasi 

dan edukasi Ketahanan Pangan 

Wawancara terstruktur dengan 

rumahtangga terpilih. 

 o Modal sosial meliputi : 

o Partisipasi pada lembaga 

kemasyarakatan desa. 

Wawancara terstruktur dengan 

rumahtangga terpilih. 

 o Potensi pangan wilayah tingkat 

kabupaten dan kecamatan 

(produksi, ketersediaan pangan, 

ketersediaan lahan, tingkat 

kesuburan lahan) 

Diperoleh dari data sekunder kabupaten 

dan kecamatan (laporan-laporan)  

 Data Kuantitatif  

 o Sosial ekonomi rumahtangga 

(umur, pendidikan, jumlah anggota 

rumahtangga, kegiatan ekonomi 

rumah tangga, pendapatan, akses 

terhadap pangan, alokasi tenaga 

kerja dan pengambil keputusan) 

Wawancara terstruktur pada rumahtangga 

terpilih. 
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4.4.   Pengelolaan dan pengendalian kualitas Data 

Pengelolaan dan pengendalian kualitas data dilakukan melalui beberapa 

langkah, sebagai berikut: 

1.  Melaksanakan standarisasi enumerator yang mengambil data dilapangan, 

melalui pelatihan intensif. Pelatihan akan dilakukan selama satu hari di 

Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian UNPAD, oleh tim peneliti. 

2.  Melakukan uji coba kuesioner pada keluarga yang sesuai dengan kriteria 

penelitian, di Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. Hasil uji coba didiskusikan 

kembali untuk penyempurnaan kuesioner. 

3. Melakukan pemantauan terhadap kerja enumerator di lapangan selama 

pengumpulan data, oleh tim peneliti. Selama pemantauan kuesioner diperiksa, 

bila ada kesalahan pengisian maka diperbaiki dan diminta untuk didata ulang 

pada responden yang bersangkutan. 

4.  Melakukan pengawasan mutu data selama entri dan pengolahan data melalui 

pengecekan data kuesioner, hasil entri data dan hasil olah data. 

 

4.5.  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

data kualitatif dan kuantitatif.  Secara umum analisis data kualitatif yang 

digunakan adalah analisis kebijakan (evaluasi program), analisis kelembagaan, 

analisis potensi dan penentuan prioritas masalah tingkat komunitas. Analisis data 

kualitatif dilakukan melalui proses penyaringan data, penggolongan/ 

pengakategorian, penyimpulan serta uji ulang.  Dalam proses analisis data 

kualitatif, setiap interpretasi logis atas data, akan dilengkapi dengan data-data 

kuantitatif sepanjang data tersebut dapat mendukung, mempertajam dan 

memperjelas interpretasi.  Analisis data kuantitaif dilakukan secara deskriptif 

melalui tabulasi silang dan analisis statistik  Structural Equation Model untuk 

menentukan model keterkaitan antar variabel. 
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4.6.  Analisis Determinan Ketahanan pangan pada Level Rumahtangga 

 Karena variabel tergantung berupa data dikotomi yaitu Tahan pangan dan 

rawan pangan serta merupakan distribusi binomial bukan distribusi normal, maka 

untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel pengaruh digunakan model 

regresi logistik (Hosmer and Lemeshow 1989; Shoukri and Pause 1999; Murti 

1997). Tujuan analisis regresi logistik yaitu menemukan model regresi yang 

paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dan satu set 

variabel pengaruh dalam populasi. Lebih lanjut model regresi tersebut dapat 

digunakan untuk: 1) meramalkan terjadinya variabel respon (tahan pangan) pada 

rumahtangga berdasarkan nilai-nilai sejumlah variabel pengaruh yang diukur 

padanya, dan 2) mengukur hubungan antara variabel respon dan variabel 

pengaruh, setelah mengontrol pengaruh dari variabel pengaruh lainnya. Variabel 

yang dianggap berpengaruh terhadap tahan pangan dan rawan pangan adalah: 

pendidikan KK dan Ibu, pengeluaran perkapita, perilaku komunikasi ketahanan 

pangan, akses terhadap pangan dan keterlibatan dan peran dalam program 

ketahanan pangan dan kelembagaan lokal serta manfaat yang diperoleh. Adapun 

model regresi logistik sebagai berikut: 

              F 

Y    =  Log    = 0 + 1 PKP + 2PK + 3PKK +  4KPR + 5KL + 

                1- F    6IE +  

 

Keterangan :  

F = Fungsi kumulatif (status rumahtangga tahan pangan atau rawan pangan) 

PKP = Pendapatan perkapita 

PK = Perilaku Komunikasi  

PKK = Pendidikan kepala rumahtangga 

KPR = Keterlibatan dalam program 

KL = Keaktifan dalam kelembagaan  

IE = Informasi dan Edukasi 

 = Galat 
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Analisis model program peningkatan ketahanan pangan rumahtangga yang 

terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan pada berbagai tipologi wilayah 

dan komoditas. 

 

Analisis model penguatan modal komunitas dan strategi nafkah 

masyarakat pesisir dalam upaya mengatasi masalah rawan pangan dan kelaparan 

dari data kualitatif yang dikuantitatifkan dianalisis dengan analisis multivariat 

menggunakan teknik anailsis SEM ( Structural Equation Model).  

Data disajikan dalam bentuk tabulasi, charts dan diagram. Analisis multivariat 

menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM). 

 Analisis hubungan kausal yang sederhana dimana hanya terdapat pengaruh 

langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan semua variabel dapat 

diukur secara langsung, maka dapat menggunakan model regresi. Apabila 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut langsung dan tidak 

langsung, maka harus membentuk variabel tersebut dengan menggunakan variable 

indikator yang dapat diukur langsung dengan bantuan model pengukuran 

struktural. Model persamaan struktural merupakan suatu analisis multivariat yang 

mendeskripsikan keterikatan hubungan linier secara simultan variabel indikator 

baik eksogen maupun endogen sekaligus juga variabel laten (variabel yang tidak 

dapat diukur langsung). 

 SEM adalah teknik analisis statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hubungan kausal yang mencakup measurement model dan path 

model. Measurement model menspesifikasikan hubungan antara latent variabel 

dan observed variabel yang digunakan untuk mengkonstruksinya. Model ini juga 

menjelaskan kehandalan (reliability) dan keabsahan (validity) dari hubungan 

tersebut. Path model bersifat menspesifikasikan hubungan sebab akibat antar 

latent variables, menjelaskan sebab akibat dan mengidentifikasikan variasi yang 

dapat dijelaskan dan yang tidak dapat dijelaskan (Muller, 1996). Secara umum, 

teknik di dalam SEM terbagi menjadi dua: 

a. Structural model: mengestimasikan beberapa persamaan yang saling 

berhubungan secara simultan. Variabel insependen disimbolkan dengan ξ 
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(ksi), sedangkan variabel independen disimbolkan dengan ή (eta). Panah 

yang menunjuk dari independen variabel ke variabel independenlain atau ke 

variabel dependen disimbolkan dengan γ (gamma). Sedangkan panah dari 

variabel dependen ke variabel dependen lainnya disimbolkan dengan β 

(beta). Structural model digambarkan sebagai berikut: 

 

b. Measurement model: Mempresentasikan construct variables berdasarkan 

observed variable. Terdapat dua kelompok measurement model yaitu untuk 

disimbolkan dengan λx (lambda x) dan λy (lambda y) untuk variabel 

dependen. 

 

x1 = λ11 ξ1 + δ1  y11 = λ11 ή1 + ε1 

  x2 = λ21 ξ1 + δ2  y21 = λ21 ή1 + ε2 

  x3 = λ31 ξ1 + δ3  y31 = λ31 ή1 + ε3 

  x4 = λ42 ξ2 + δ4  y41 = λ42 ή2 + ε4 

  x1 = λ52 ξ2 + δ5  y11 = λ52 ή2 + ε5 

 

Variabel endogen terdiri dari elemen-elemen modal komunitas yang terdiri 

dari modal manusia, modal social, modal ekonomi dan modal alam’ 

1. Karakteristik sosial ekonomi keluarga 

 X1 : pendidikan 

 X2 : motivasi 

 X3 : penguasaan lahan 

 X4 : pendapatan  

 

ξ1 

ξ2 

ή1 

ή2 

γ21 

γ12 

γ22 

β21 

Gambar 2. Structur Model 
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2. Modal Sosial 

 X5 : norma masyarakat 

 X6 : interaksi dalam masyarakat 

 X7: jumlah asosiasi yang diikuti 

 X8: tingkat partisipasi 

 X9: manfaat sosial 

3.   Perilaku Komunikasi 

 X10: pengetahuan tentang ketahanan pangan 

 X11: sikap tentang ketahanan pangan 

 X12: tindakan yang relevan dengan ketahanan pangan 

 X13: kontak dengan nara sumber informasi 

 X14: kepemilikan media 

 X15: keterdedahan pada media 

4.  Informasi dan Edukasi Ketahanan Pangan 

 X16: persepsi terhadap isi pesan ketahanan pangan 

      X17: persepsi terhadap metoda informasi dan edukasi 

      X18: persepsi terhadap media informasi dan edukasi 

      X19: persepsi terhadap sumber informasi 

      X20: kebutuhan akan umpan balik (respon) 

Variabel Eksogen adalah Status ketahanan / kemandirian pangan : 

Y1 : tingkat konsumsi pangan 

Y2 : frekuensi konsumsi pangan 

Y3 : kuantitas konsumsi pangan 

 

4.7 Definisi Operasional 

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang 

terikat oleh perkawinan (suami istri), darah atau adopsi (orang tua anak), 

dan dalam kasus keluarga luas terlihat adanya, nenek atau kakek dengan 

cucu (Burgess dan Locke, 1960) 

Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

minimal pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga 
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berencana, tabungan, interaksi dengan lingkungan, informasi dan ibadah 

sesuai agamanya (BKKBN, 2006). 

KIE adalah upaya perubahan sosial yang diorganisasikan dengan baik oleh 

sekelompok orang (change agent) dalam jangka pendek maupun panjang 

dengan tujuan untuk mengubah, mengganti, atau memperkenalkan ide-ide, 

gagasan, kepercayaan, atau perilaku kepada sekelompok orang (target 

adopter). Selain upaya-upaya yang bersifat coersive (perubahan melalui 

pemaksaan), perubahan sosial dilakukan melalui lima strategi yaitu : (1) 

teknologi, (2) ekonomi, (3) politik-hukum, (4) pendidikan, (5) Sosial 

marketing (Kotler & Roberto, 1989). 

Anggota rumahtangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di 

suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan 

maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang bepergian 6 bulan 

atau lebih, dan anggota rumahtangga yang bepergian kurang dari 6 bulan 

dan bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih, 

tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga. Orang yang telah tinggal di 

suatu rumahtangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah 

tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga (BPS, 2005). 

Karakteristik Sosial Ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi rumahtangga yang 

meliputi jumlah anggota rumahtangga, umur kepala rumahtangga dan istri, 

tingkat pendidikan kepala rumahtangga dan istri, pekerjaan kepala 

rumahtangga dan istri, luas lahan usaha, luas repong, dan sistem 

pengelolaan repong orang lain. 

Produksi pangan adalah hasil repong dan non repong dalam bentuk bahan 

pangan yang diproduksi selama setahun kemudian dihitung rata-rata 

perbulannya. 

Produksi non pangan adalah hasil repong dan non repong dalam bentuk non 

pangan yang diproduksi selama setahun kemudian dihitung rata-rata per 

bulannya. 
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Keterjangkauan pangan adalah suatu kondisi yang tercapai bila pendapatan 

rumahtangga berada di atas garis kemiskinan dan proporsi pengeluaran 

pangan rumahtangga tersebut tidak melebihi 60% total pengeluaran riil. 

Pendapatan adalah sejumlah uang atau nilai setara uang yang diperoleh petani 

dari sistem repong maupun non repong, didekati dengan menjumlahkan 

pengeluaran pangan dan non pangan selama setahun kemudian dihitung 

rata-rata perbulannya, satuan yang digunakan adalah rupiah per bulan. Data 

pengeluaran digunakan sebagai pendekatan yang lebih dapat dipercaya 

sebagai pendekatan pendapatan rumahtangga (BPS, 2005). 

Pengeluaran pangan adalah pengeluaran dalam bentuk uang atau nilai setara 

uang yang digunakan untuk memenuhi konsumsi pangan rumahtangga 

selama setahun, kemudian dihitung rata-rata per bulanya, satuan yang 

digunakan adalah rupiah per bulan. 

Pengeluaran non pangan adalah pengeluaran dalam bentuk uang atau nilai setara 

uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan rumahtangga 

dalam setahun kemudian dihitung rata-rata perbulannya, satuan yang 

digunakan adalah rupiah per bulan. 

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi yang tercapai apabila tingkat konsumsi 

energi dan tingkat konsumsi protein rumahtangga ≥ 90% dari angka 

kecukupan yang dianjurkan serta konsumsi energi yang berasal dari pangan 

sumber karbohidrat ≤ 61% dari total konsumsi rumahtangga tersebut. 
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Gambar 3. Model Hubungan antar Peubah yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Keadaan Umum Lokasi 

Secara geografis Kabupaten Bandung terletak diantara 6°41` sampai 

dengan 7°19` Lintang Selatan dan 107°22` sampai dengan 108°5` Bujur Timur. 

Secara administratif Kabupaten Bandung mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur 

- Bagian tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi 

Dengan luas wilayah 3.073,70 Km
2
. Kondisi geografis Kabupaten 

Bandung yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung 

terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. 

Pasca pemekaran wilayah Kabupaten Bandung menjadi dua wilayah 

berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2007, Kabupaten Bandung memiliki 

penduduk sebesar 3.127.008 jiwa.   Luas wilayah 1.767,93 Km
2
,  terdiri dari 45 

kecamatan, 431 desa dan 9 kelurahan.  Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 

1.769 jiwa/Km
2
 dan  laju pertumbuhan penduduk tahun 2008 sebesar 2,93%.  

Secara umum, gambaran piramida penduduk Kabupaten Bandung 

termasuk golongan penduduk muda menuju transisi. Hal ini ditunjukkan oleh 

kelompok umur penduduk muda (5-14 tahun) sedikit lebih panjang mencapai 

29,65%, dan penduduk umur tua (60 tahun ke atas) cukup pendek hanya 3,51%. 

Pada tahun 2008 angka beban ketergantungan sebesar 52,9. Artinya pada setiap 

100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 53 penduduk tidak 

produktif. Dari sisi pemerataan pendidikan, perempuan masih relatif rendah 

dibandingkan dengan laki-laki.  
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Tabel 3  Prosentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang 

  Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung, Tahun 2007-2008 

 

Pendidikan yang 

Ditamatkan 

Tahun 2008 

L P L+P 

Belum/Tidak tamat SD 16,32 18,23 17,27 

SD 34,87 39,36 37,11 

SLTP 23,89 24,17 24,03 

SLTA 21,17 15,30 18,24 

Perguruan Tinggi 3,75 2,94 3,35 

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2007-2008 

 Presentase lapangan pekerjaan penduduk berumur 10 tahun keatas tahun 

2008 sebagai berikut : angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian (20,66%), 

industri (27,08%), perdagangan (19,51%), jasa (10,21%), lainnya (22,54%). 

Angkatan kerja yang menganggur sebesar 13,19%.  

 

5.2 Karakterisktik Responden 

Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini jumlah laki-laki lebih banyak dari 

perenpuan baik di kecamatan rawan  pangan  masing-masing 65 % dan 35 %  

maupun kecamatan tahan pangan masing-masing berjumlah 51 %.dan 49 %. 

Walaupun masyarakat pangan  yang menjadi sasaran program ketahanan pangan  

mencakup laki-laki dan perempuan namun kenyataan di lapangan sasaran 

rumahtangga yang kurang tahan pangan banyak di dominasi oleh perempuan. 

Agama 

Agama responden dalam penelitian ini didominasi oleh  agama Islam, di 

kecamatan tahan pangan 99 % dan di kecamatan rawan pangan 100 %. Hal ini 

sejalan dengan kondisi umum  masyarakat  Kabupaten Bandung yang relatif 

homogen yaitu  sebagai  pemeluk agama Islam.  

Pendidikan 

Selain diukur dari tingkat pendidikan (income proverty),kemiskinan juga dapat 

dilihat dari itingkat pendidikan dan  kesehatan masyarakat (capabilit poverty).   
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Tabel 4. Karakteristik Responden Rumahtangga 

 

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi melalui pemilihan bahan 

pangan.  Orang yang berpendidikan tinggi cendeung memilih makanann yang 

lebih baikdalam jumlah dan mutunya dibandingkan merekayang berpendidikan 

No Peubah 

Kec Tahan 

Pangan 

Kec Rawan 

Pangan 
Total 

n % n % n % 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

31 

29 

 

51,7 

48,3 

 

31 

29 

 

51,7 

48,3 

 

69 

51 

 

51,7 

48,3 

2. Agama 

a. Islam 

b. Kristen 

c. Protestan 

d. Lainnya 

 

59 

1 

0 

 

98,3 

1,7 

0 

0 

 

60 

0 

0 

0 

 

100 

0 

0 

0 

 

119 

0 

0 

1 

 

99,2 

0 

0 

0,8 

3. Pendidikan 

a. Tidak sekolah 

b. SD (tamat/tidak tamat) 

c. SMP (tamat/tidak tamat) 

d. SMA (tamat/tidak tamat) 

e. Perguruan Tinggi (tamat/tidak tamat) 

 

16 

33 

4 

5 

 

26,7 

55 

6,7 

8,3 

3,3 

 

13 

42 

3 

2 

0 

 

21,7 

70 

5 

3,3 

0 

 

29 

75 

7 

7 

2 

 

24,2 

62,5 

5,8 

5,8 

1,7 

4 Pekerjaan Utama 

a. tidak bekerja 

b. PNS/POLRI/ABRI 

c. karyawan swasta 

d. petani/peternak/nelayan 

e. wirausaha 

f. buruh/jasa 

g. ibu rumahtangga 

h. pelajar/mahasiswa 

i. lainnya 

 

8 

0 

0 

7 

13 

11 

16 

5 

0 

 

13,3 

0 

0 

11,7 

21,7 

18,3 

26,7 

8,3 

0 

 

13 

0 

1 

16 

7 

17 

5 

0 

1 

 

21,7 

0 

1,7 

26,7 

11,6 

28,3 

8,3 

0 

1,7 

 

21 

0 

1 

23 

20 

28 

21 

5 

1 

 

17,5 

0 

0,8 

19,2 

16,2 

23,3 

17,5 

4,2 

0,8 

5. Pekerjaan Tambahan 

a. tidak bekerja 

b. PNS/POLRI/ABRI 

c. karyawan swasta 

d. petani/peternak/nelayan 

e. wirausaha 

f. buruh/jasa 

g. ibu rumahtangga 

h. pelajar/mahasiswa 

i. lainnya 

 

56 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

 

93,3 

0 

0 

0 

3,3 

1,7 

0 

0 

1,7 

 

58 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

 

97 

0 

0 

0 

1,7 

1,7 

0 

0 

0 

 

114 

0 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

1 

 

95 

0 

0 

0 

2,5 

1,7 

0 

0 

0,8 
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lebih rendah (Moehdji,1986). Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan 

responden di lokasi penelitian  masih relatif rendah.  

Pekerjaan utama  

Proporsi pekerjaan utama responden yang bekerja sebagai petani/peternak/nelayan 

sebesar 19 %, wirausaha  18,5 %,buruh/jasa 24 %, ibu rumah tangga  18 %, 

pelajar/mahasiswa 4,5%  dan lainnya 7 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan pekerjaan utama para responden terdapat 11 % 

responden yang tidak bekerja  samasekali. 

 

5.3 Review Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan Daerah 

A.  Peraturan/Ketentuan Bidang Ketahanan Pangan 

- UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan 

- PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

- PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 

- Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan 

Pangan 

- Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan 

- Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah 

Desa 

- Surat Edaran Menteri Pertanian No. 89/PP.310/M/4/2008 tentang 

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah  

- Pedoman Umum : 

a. Raskin (beras untuk rumahtangga miskin) 

b. Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan) 

c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

d. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 

e. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) 

f. Pemantauan Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani 

g. Otorisasi Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 

h. Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan  
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B.  Dewan  Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bandung 

           Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung telah dibentuk berdasarkan 

Keputusan Bupati Bandung No. 501/Kep.208-BKPPP/2008 tentang Pembentukan 

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung dan Kepuitusan Ketua Harian 

Dewan Ketahanan Kabupaten Bandung No. 501/sk.137.A/BKPPP/2008 tentang 

Sususnan Organisasi Kelompok Kerja Pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Bandung Tahun 2008. 

           Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten diketuai oleh Bupati.  Tugas Dewan 

Ketahanan Pangan adalah merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan 

Ketahanan Pangan, mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

Ketahanan Pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan 

Ketahanan Pangan. 

   Menindaklanjuti hasil Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Tahun 2008 yang menjadi focus pembahasan diantaranya adalah : 

a. Penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan 1 % per tahun 

b. Perlunya pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan 

c. Meningkatkan Kemandirian Pangan wilayah berbasis Pangan Lokal 

d. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. 

e. Peningkatan program Desa Mandiri Pangan 

f. Memantapkan penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

g. Penyediaan dana cadangan pangan untuk menanggulangi masalah kerawanan 

pangan masyarakat 

h. Peningkatan jumlah Program Lumbung Desa 

i. Memfungsikan kelembagaan penyuluhan pertanian dan tenaga penyuluh 

pertanian dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan   

 

C. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) 

     Dasar hukum Program Raskin adalah Keputusan Bupati Bandung No. 

115.1/Kep.131-BKPPP/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program 

Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bandung Tahun 2008.  



 

38 

Keputusan Bupati Bandung No. 501/Kep.132-BKPPP/2009 tentang Pagu Beras 

untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2009.     

           Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran 

rumahtangga sasaran melalui pemenuhan sebagaian kebutuhan pangan pokok 

dalam bentuk beras.  Sasaran Program Raskin Tahun 2009 adalah berkurangnya 

beban pengeluaran 174.644 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 

Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1 600,- per Kg netto di 

tempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi).   

Tabel 5.  Perbandingan Pagu RASKIN Tahun 2007, 2008 dan 2009. 

Tahun Jumlah RTM 

(RTS) 

Penerima Raskin 

(RTM/RTS) 

Pagu Raskin 

(Kg) 

Keterangan 

2007 280 682 247 064 27 145 910 11 bulan 

2008 184 024 183 989 32 198 075 12 bulan 

2009 186 631 186 631 33 593 580 12 bulan 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kab. Bandung, Juni 2009. 

            Pada Tahun 2008 realisasi penyaluran Raskin sebanyak 32 116 700 Kg 

(99,75%) sehingga ada alokasi Raskin yang tidak tersalurkan sebanyak 81 375 Kg 

(0.25 %).  Permasalahan Program Raskin diantaranya terjadi pada pelaksanaan di 

tingkat Desa terutama dalam pembayaran penyaluran Raskin tidak tepat waktu.  

Penyaluran Raskin sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 sebanyak 12 465 435 Kg 

dari plafon sebanyak 13 997 325 Kg atau belum tersalurkan sebanyak 1 702 827 

Kg. 

 

D. Dana Penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-

LUEP) 

            Tujuan dan sasaran umum DPM-LUEP adalah : 

a. Tersedianya DPM pada LUEP untuk pembelian gabah/beras 

b. Terlaksananya pembelian gabah/beras petani oleh LUEP (Gapoktan, Koptan 

dan KUD) sesuai HPP terutama pada saat panen raya. 
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c. Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan 

mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. 

Pada tahun 2008 DPM-LUEP APBN sebesar Rp. 2 000 000 000,- telah diberikan 

kepada 7 (tujuh) LUEP di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Ciparay, 

Cangkuang, Pameungpeuk dan Majalaya.  Pelaksanaan dimulai tanggal 22 

Oktober sampai dengan 15 Desember 2008.  Dana pinjaman telah seluruhnya 

dikembalikan ke Kas Bendahara Biro Bina Provinsi Jawa Barat berikut dengan 

dendanya seluruhnya Rp 2 978 000,- 

 

E. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) 

Tujuan : 

a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Gapoktan/Poktan untuk 

mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup 

pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. 

b. Meningkatkan kemampuan Gapoktan/Poktan untuk mengembangkan unit 

pengelolaan cadangan pangan untuk menyimpan pangan (gabah/beras) dalam 

rangka memenuhi kebutuhan anggotanya. 

c. Meningkatkan kemampuan unit usaha distribusi hasil pertanian/pengolahan 

milik Gapoktan/Poktan dalam mengembangkan jaringan distribusi pangan 

dengan mitra di luar wilayahnya. 

d. Bantuan sosial Penguatan-LDPM berbeda dengan pinjaman DPM-LUEP 

yang sudah berjalan tahun sebelumnya. 

e. Kegiatan Penguatan-LDPM adalah bagian dari DPM-LUEP pada Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2009 yang bertujuan meningkatkan 

kemampuan Gapoktan/Poktan dalam mengembangkan usaha distribusi dan 

mengelola cadangan pangan di tingkat petani. 

f. Kegiatan Penguatan LDPM dibiayai oleh APBN tahun 2009 melalui 

mekanisme dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan langsung kepada 

Ketua Gapoktan/Poktan. 
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g. Sementara DPM-LUEP bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani 

serta stabilisasi harga gabah dengan waktu pengembalian pinjaman dibatasi. 

h. Kabupaten Bandung mengirinkan 4 (empat) proporsal Gapoktan calon 

penerima bantuan sosial Penguatan-LDPM yang seluruhnya telah diverifikasi 

dan dokumennya diserahkan kepada Tim Pembina Provinsi yaitu : 

1. Gapoktan Cibeet Desa Cibeet Kecamatan Ibun 

2. Gapoktan Gumati desa Cikawao Kecamatan Pacet 

3. Gapoktan Mekarsari Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh 

4. Gapoktan Sawargi Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay 

 

F. Desa Mandiri Pangan 

          Desa Mandiri Pangan merupakan desa yang masyarakatnya mempunyai 

kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui 

pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem 

konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.  

Tujuan Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi 

(mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan 

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan.  Sasarannya adalah 

rumah tangga miskin di desa rawan pangan.  Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan 

selama 4 (empat) tahun dimulai dari Tahap Persiapan, Penumbuhan, 

Pengembangan dan Kemandirian. 

          Dari 7 (tujuh) kecamatan dengan prosentase KK miskin lebih dari 49,93 % 

terdapat 66 Desa yang memiliki KK miskin di atas 50 %.  Tahun 2009 di 

Kabupaten Bandung pelaksanaan Desa Mandiri Pangan baru tahap Persiapan 

(tahap ke satu) dengan identifikasi terhadap Kecamatan dan Desa yang memiliki 

prosentase KK miskin terbanyak di 5 (lima) Kecmatan berdasarkan data Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu : 

a. Kecamatan Paseh sebanyak (69.74 %) dengan KK miskin terbanyak di Desa 

Cipedes (85.29 %). 

b. Kecamatan Ibun sebanyak (65.25%) dengan KK miskin terbanyak di Desa 

Mekarwangi (92.17 %). 
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c. Kecamatan Pacet sebanyak (58.00 %) dengan KK miskin terbanyak di Desa 

Cinangela (76.36 %). 

d. Kecamatan Cikancung sebanyak (54.50 %) dengan KK miskin terbanyak di 

Desa Mekarlaksana (60.70 %) 

e. Kecamatan Kertasari sebanyak (53.71 %) dengan KK miskin terbanyak di 

Desa Cikembang (73.64%).  

 

G. Fasilitasi Lumbung Pangan Desa dan Masyarakat 

            Bantuan keuangan untuk optimalisasi ketahanan pangan berupa fasilitasi 

lumbung pangan perdesaan merupakan dana bergulir antara anggota antara 

kelompok untuk pengembangan usaha lumbung pangan perdesaan dari APBD 

Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100 000 000,- setiap lumbung mendapat Rp 10 

000 000,- meliputi : 

a. Usaha simpan pinjam dan atau tunda jual gabah/pangan pokok setempat 

sebagai upaya penyedia cadangan pangan paling rendah 80 % 

b. Usaha ekonomi produktif berbasis pangan paling tinggi sebesar 20 % 

Telah dibentuk Tim Teknis Bantuan Keuangan untuk Optimalisasi Ketahanan 

Pangan berupa Fasilitasi Lumbung Pangan Perdesaan Kabupaten bandung melalui 

Keputusan Bupati Bandung No. 140/Kep.346-BKPPP/2008 tanggal 27 Oktober 

2008.  Juga telah dibuat Buku Pedoman Manajemen Lumbung bekerjasama 

dengan LPPM UNPAD. 

           Pada tahun 2008 bantuan keuangan untuk Optimalisasi Ketahanan Pangan 

berupa Fasilitasi Lumbung Pangan Perdesaan di alokasikan ke 10 (sepuluh) 

kelompok lumbung pangan dari 9 (sembilan) kecamatan masing-masing sebesar 

Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sebagai berikut : 

1. Lumbung Desa Sukapura Kecamatan Kertasari 

2. Lumbung Desa Maruyung Kecamatan Pacet 

3. Lumbung Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun 

4. Lumbung Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh 

5. Lumbung Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk 

6. Lumbung Pangan Mitra Tani 4 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung 
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7. Lumbung Pangan Harapan Mekar Desa Ciaro Kecamatan Nagreg 

8. Lumbung Desa Mandalawangi Kecamatan Nagreg 

9. Lumbung Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu 

10.  Lumbung Desa Gotong Royong Simpan Pinjam (GORSIP) Desa Tarajusari 

Kecamatan Banjaran. 

Tahun 2009 Fasilitasi Lumbung Pangan dari APBD Provinsi Jawa Barat akan 

dialokasikan ke Desa yang menerima Program Desa Mandiri Pangan. 

 

H. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (PUEP) dan Alat Pengolah 

Pupuk Organik (APPO) 

       Tujuan PUEP adalah : 

a. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan diversifikasi 

usaha, penambahan lapangan kerja sesuai dengan potensi wilayah. 

b. Peningkatan kemampuan manajerial dan kewirausahaan masyarakat dalam 

kelompok. 

c. Peningkatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas dan kuantitas 

serta daya serap pasar terhadap produk 

d. Mempercepat dalam segi teknologi dalam kegiatan usaha baik on farm, off 

farm maupun pengolahan produk. 

Peserta Kelompok Usaha Ekonomi Produktif adalah Kelompok Usaha Ekonomi, 

kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/KUD yang berada dilokasi Desa dimana 

masyarakat beraktifitas melaksanakan usaha ekonominya beranggotakan minimal 

15 orang.  Kelompok Usaha Ekonomi/Kelompok Tani/Gapoktan yang bergerak 

dibidang (1) usaha pengolahan bahan pangan lokal, (2) usaha bidang ternak, (3) 

usaha pengolahan bidang hasil perkebunan, (4) usaha perikanan, (5) tidak 

mempunyai tunggakan kredit program, (6) mempunyai kepengurusan yang aktif 

serta telah mendapat pengesahan dan atau pengukuhan oleh Bupati dan (7) belum 

menerima bantuan sejenis selama dua tahun terakhir.  Sumber pembiayaan dari 

APBD I Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menerima alokasi 38 kelompok 

PUEP dan 1 (satu) kelompok penerima APPO. 
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I. Cadangan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat   

          Fasilitasi pemberian bantuan keuangan untuk pembelian beras sebagai 

cadangan pangan berdasarkan Keputusan Bupati No. 978/Kep.372-BKPPP/2008.  

Bantuan APBD Provinsi sebesar Rp. 100 000 000,- untuk pembelian beras 

sebanyak 18 520 Kg masing-masing diberikan kepada wilayah yang terkena banjir 

dan potensi rawan pangan yaitu : 

a. Desa Sukamantri Kecamatan Paseh sebanyak 4 000 Kg 

b. Desa Majalaya Kecamatan Majalaya sebanyak 1 000 Kg 

c. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya sebanyak 1 000 Kg 

d. Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya sebanyak 950 Kg 

e. Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah sebanyak 2 100 Kg 

f. Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 800 Kg 

g. Desa Cangkuang wetan Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 900 Kg 

h. Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 1 570 Kg 

i. Desa Rancakesumba Kecamatan Solokanjeruk sebanyak 1 200 Kg 

j. Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu sebanyak 5 000 Kg 

 

J.   Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) 

          Sesuai dengan Pedoman Umum P2KPG diarahkan untuk mendorong 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat, bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan 

masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, 

berimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal. 

          Ruang lingkup : (1) P2KPG bagi kelompok wanita, (2) P2KPG bagi anak 

SD/MI, (3) peningkatan pemanfaatan pangan lokal melalui tepung-tepungan, (4) 

promosi percepatan panganekaragaman konsumsi pangan.  Kegiatan P2KPG 

meliputi  (1) sosialisasi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, (2) 

demonstrasi pengolahan pangan lokal, (3) pemanfaatan pekarangan dan kebun 

kelompok/sekolah dan pengembangan kantin sekolah.  P2KPG Tahun 2008 

melalui pemanfaatan bibit dan benih.  Pada tahun 2009 dilaksanakan di Desa 
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Mandiri Pangan (tahap persiapan).  P2KPG dapat dibiayai APBN di Desa Mandiri 

Pangan pada tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. 

Tabel 6. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bandung Tahun 2007 

No. Kelompok Bahan 

Makanan 

Bobot Konsumsi Energi Berat 

ideal 

(gr/hari) 

Skor 

PPH 

Skor 

ideal 

PPH 

Kal % 

Total 

Standar 

ideal 

1 Padi-padian 0,5 1290 59,72 1000 275 29,86 25 

2 Umbi-umbian 0,5 124 5,74 120 100 2,87 2,5 

3 Hewani 2,0 238 11,00 240 150 22,00 24 

4 Minyak/lemak 1,0 51 2,35 200 20 2,35 5 

5 Kacang-kacangan 2,0 290 13,41 100 10 26,82 10 

6 Buah/biji berminyak 0,5 32 1,50 60 35 0,75 1 

7 Gula 0,5 35 1,62 100 30 0,81 2,5 

8 Sayur-sayuran dan buah 2,0 101 4,66 120 250 9,32 30 

Total  2159 100   94,78 100 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 

 

Pada tahun 2008 telah ada penyediaan bibit dan benih tanaman yaitu: 

a. Ketela pohon (90.000 stek) diberikan kepada Desa Nagrak Kec. Pacet 

b. Benih talas (2.000 pohon) diberikqan kepada kelompok tani di Kec. 

Bojongsoang 

c. Tomat (500 gr) 

d. Seledri (1.500 gr) 

e. Cabe rawit (800 gr) 

f. Jahe (60 Kg) 

g. Kencur (50 Kg) 

h. Kunir (50 Kg) 

i. Bawang putih (50 Kg) 

j. Obat furadan (20 Kg) 

k. Oven sebanyak 2 buah diberikan kepada KWT : Wahana Sejahtera” Kec. 

Bojongsoang 

l. Mesin penumbuk tepung sebanyak 1 unit diberikan kepada kelompok tani 

(Harapan Sejahtera” Desa Bojong Manggu Kecamapat Pameungpeuk 
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m. Baskom sebanyak 10 buah diberikan kepada kelompok usaha kecil Kec. 

Bojongsoang. Benih seledri, cabe rawit, bibit kencur, kunir, bawang putih, dan 

obat furadan diberikan kepada UPT Banjaran, Ciwidey, Pacet, Solokanjeruk, 

Cikancung, Cilengkrang, Soreang dan Bojongsoang. 

 

K. Diversifikasi Pangan Olahan Non Beras 

Pengembangan diversifikasi pangan olahan non beras melalui pembinaan 

Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani/Gapoktan diantaranya: 

1. Brownies jagung dan aneka olahan non beras lainnya (Kecamatan 

Bojongsoang Desa Buah Batu) 

2. Rasi/beras singkong (Kecamatan Pacet Desa Nagrak) 

3. Sorgum diproduksi menjadi tepung sorgum (Kecamatan Pameungpeuk Desa 

Bojongmanggu) 

4. Terong kori menjadi manisan terong dan sirup (Kecamatan Pangalengan) 

5. Sirup dan jus wortel (Kecamatan Rancabali Desa Alamendah) 

6. Keripik kentang (Kecamatan Pangalengan Desa Sukamanah) 

7. Bawang goreng (Kecamatan Pacet) 

8. Keripik sale pisang dan keripik nangka (Kecamatan Cimaung) 

9. Dodol susu, kerupuk susu dan caramel susu (Kecamatan Pangalengan) 

10. Dodol stroberi dan selai stroberi (Kecamatan Rancabali) 

11. Emping jagung (Kecamatan Nagreg) 

12. Produksi opak, rengginang dan borondong (Kecamatan Ibun, Pameungpeuk, 

Banjaran dan Rancaekek) 

13. Makanan olahan dari kulit jeruk dan bandrek (Kecamatan Ciwidey, Rancabali 

dan Soreang) 

Pembinaan terhadap petani tanaman segar dilaksanaklan pada tahun 2009. 

Kreatifitas kelompok tani/KWT dalam pengolahan pangan non beras dilaksanakan 

melalui Pameran Pembangunan Kabupaten Bandung, Hari KArida Pertanian dan 

Hari Pangan se-Dunia serta Lomba Cipta Menu B3. 
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L. Penghargaan Ketahanan Pangan 

Tujuannya sebagai bentuk apresiasi pemerintah sekaligus memberikan 

motivasi untuk: 

1. Meningkatkan prestasi, kinerja dan dinamika kelompok masyarakat yang 

menghasilkan dan atau memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna yang 

mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam mewujudkan 

ketahanan pangan. 

2. Meningkatkan prestasi dan kinerja Aparatur Pemerintahan (Pejabat 

Fungsional/Petugas Teknis Pertanian) dalam melaksanakan pelayanan, 

pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan secara langsung kepada 

masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

3. Meningkatkan prestasi dan kinerja aparat pemerinta (Gubernur dan Bupati). 

Persyaratan: 

1. Kelompok Mayarakat 

Calon peserta perorangan yang berprestasi dalam mengembangkan usaha 

agribisnis pangan, mengembangkan infrastruktur pedesaan, mengembangkan 

ekonomi pedesaan untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya dan 

sudah berpengalaman minimal selama 3 tahun. 

2. Kelembagaan Masyarakat 

Calon peserta kelembagaan masyarakat yang berprestasi dalam pengembangan 

infrastruktur pedesaan dan ekonomi pedesaan dalam mewujudkan ketahanan 

pangan di wilayahnya minimal selama 3 tahun. 

3. Aparatur Pemerintah 

Calon peserta PNS (Pejabat Fungsional/Petugas Teknis Pertanian) yang 

berprestasi dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari sesuai tupoksi dan sudah berpengalaman minimal 3 tahun. 

 

M. Permalasahan 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ketahanan 

pangan: 

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk (sekitar 2,90% per tahun) 
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2. Terus berlangsung alih fungsi lahan (khususnya lahan sawah) 

3. Semakin hilangnya budaya lumbung desa dan cadangan keluarga 

4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi 

pangan dan gizi 

5. Masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari 

beras 

6. Belum optimalnya penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga 

7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan 

8. Masih terdapat bahan pangan yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi 

kesehatan terutama pada pangan jajanan pasar 

9. Adanya kekhawatiran kemungkinan bertambahnya jumlah keluarga miskin 

khususnya dari keluarga buruh pabrik/industri dan perkebunan pada tahun 

2009 sebagai dampak langsung dari krisis finansial global yang saat ini tengah 

berlangsung 

10. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya 

dalam fokus penangan daerah-daerah rawan pangan 

11. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi raskin 

12. Masih sering dijumpai kasus-kasus kelangkaan atau keterlambatan penyediaan 

pupuk, khususnya menjelang musim tanam 

13. Mulai muncul kasus-kasus kejadian keracunan makanan 

14. Meskipun hanya 1 (satu) kasus yang diketahui, pada tahun 2008 di wilayah 

Kabupaten Bandung tercatat kematian anak/balita akibat gizi buruk 

 

N. Upaya Pemecahan Masalah 

Upaya pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Lebih aktif memberikan berbagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten 

Bandung dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan 

tujuan ketahanan pangan. 

2. Melaksanakan berbagai pertemuan, baik formal maupun informal, dengan 

melibatkan seluruh stakeholders (legislatif, swasta, LSM, perguruan tinggi dan 

kelompok masyarakat lainnya) guna menyamakan persepsi dan 
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mengintegrasikan upaya-upaya perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten 

Bandung dalam bentuk Rakor dan Seminar Ketahanan Pangan. 

3. Meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya spekulasi harga bahan 

pangan pokok (terutama beras) pada saat pemilu 2009 berlangsung. 

4. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi aneka-ragam pangan berbasis 

sumberdaya lokal diantaranya dengan mengikuti Pameran Katahanan Pangan 

dalam memperingati Hari Pangan se-Dunia tingkatan Nasional. 

5. Menyiapkan keikutsertaan dalam Sidang Regional Tahunan Dewan Ketahanan 

Pangan Tingkat Nasional Wilayah Barat Tahun 2009 dan 

mengimplementasikan hasil siding regional tersebut. 

6. Menyusun kajian analisis NBM dan PPH sebagai dasar penentuan kebijakan 

ketahanan pangan pada tingkat lokal. 

7. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada satu titik peningkatan 

ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. 

8. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat tingkat kabupaten, petugas penyuluh 

maupun petani dalam pengelolaan Ketahanan Pangan melalui ujicoba 

lapangan dan pelatihan-pelatihan. 

9. Monitoring dan evaluasi kebijakan perberasan di Kabupaten Bandung dalam 

kaitannya dengan pendistribusian RASKIN serta pemberian biaya transportasi 

distribusi RASKIN dari desa ke penerima manfaat sebesar Rp 25 /Kg. 

 

5.4 Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Tingkat Rumahtangga Secara 

Keseluruhan 

5.4.1 Modal Sosial 

Sebagai salah satu elemen yang terkandung dalam masyarakat sipil, modal 

sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh 

sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan 

keberlangsungan komunitas masyarakat. Modal sosial adalah sesuatu yang 

mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam 
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masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, 

kelompok arisan, asosiasi tertentu). 

 

Gambar  4. Modal Sosial 

Di dalam masyarakat, modal sosial itu menjadi suatu alternatif 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial memberikan 

pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi 

sebagai pilar penting pembangunan masyarakat sekaligus pilar bagi demokrasi 

dan good governance (tata pemerintahan yang baik) yang sedang marak 

dipromosikan. 

Berdasarkan Gambar 4 terdapat 10 modal sosial yang mendorong 

produktivitas masyarakat. Pada penelitian di Kabupaten Bandung ini, Kelompok 

keagamaan merupakan modal sosial yang sering digunakan masyarakat sebagai 

media berinteraksi sebesar 88,35% berfungsi dengan baik. Selain itu ada kegiatan 

gotong royong (73,3%) dan musyawarah (54,2%) yang sering dilakukan 

masyarakat Kabupaten Bandung dalam memecahkan suatu masalah. Kelompok 

Usaha Kecil (52,5%) , lumbung desa (49,2) dan kmitraan (48,3) usaha merupakan 

modal sosial yang jarang digunakan masyarakat Bandung sebagai media untuk 

mengembangkan masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa 

lumbung desa (49,2%), Kelompok pemuda (46,7%), kelompok tani (57,5%), 
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kelompok usaha kecil (44,2%), kemitraan usaha (46,65%), dan perlindungan 

sosial (46,65%) dianggap tidak berfungsi keberadaannya.  

 

5.4.2 Tingkat Partisipasi dalam Kelompok dan Kegiatan Sosial 

Kelompok merupakan kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut 

sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Orang berkelompok karena 

:manusiawi, manusia terlalu lemah apabila harus menghadapi persoalan 

memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara personal serta mereka berkumpul 

berinteraksi mempunyai tujuan yang sama yang merupakan perwakilan dari tujuan 

personaliti. Tidak ada diferensiasi yang nyata sehingga tidak menekankan pada 

kemampuan orang mengambil keputusan dalam kelompok. 

 

Gambar 5. Tingkat Partisipasi dalam Kelompok dan Kegiatan Sosial 

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam berkelompok 

dan kegiatan sosial diperlihatkan pada beberapa kegiatan yang ada di masyarakat 

itu sendiri seperti kelompok tani, kelompok pengajian, koperasi, karang taruna, 

kelompok peternak, posyandu, kelompok kesenian daerah, musyawarah, gotong 

royong dan penyuluhan. Dari semua kegiatan tersebut, ada beberapa kegiatan 

yang aktif diikuti oleh masyarakat Kabupaten Bandung seperti kegiatan gotong 

royong (34,17%) dan posyandu (29,17%). Rata-rata masyarakat Kabupaten 

Bandung tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kelompok tani 
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(87,5%), koperasi (89,17%), karang taruna (58,35%), kelompok peternak 

99,17%), kelompok kesenian daerah (80%) dan penyuluhan (65,85%). Kegiatan 

sosial yang kadang-kadang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Bandung adalah 

kelompok pengajian (33,35%),  musyawarah (38,32%) dan gotong royong 

(39,17%).  

 

5.4.3 Pengetahuan Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan 

 

Gambar 6. Pengetahuan Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan 

 

Perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin merupakan salah satu 

kondisi eksisiting yang menjadi pijakan dalam membangun model komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) bagi ketahanan pangan rumah tangga miskin. 

Perilaku ketahanan pangan yang dimaksud meliputi : (1) pengetahuan rumah 

tangga miskin terhadap konsep ketahanan pangan; (2) pengetahuan rumah tangga 

miskin terhadap program ketahanan pangan yang digulirkan oleh pemerintah 

(proyek) maupun yang digulirkan oleh pihak swasta dan swadaya masyarakat; (3) 
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sikap rumah tangga miskin terhadap ketahanan pangan; (4) kinerja atau keragaan 

ketahanan pangan rumah tangga miskin; (5) akses rumah tangga miskin terhadap 

sumber-sumber produktif terkait dengan ketahanan pangan; (6) waktu terjadinya 

kerawanan pangan dalam rumah tangga miskin (dihitung dalam rentang waktu 

atau periode); (7) adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi kerawanan 

pangan; dan (8) derajat motivasi rumah tangga miskin dalam ketahanan pangan. 

Rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung mengetahui tentang adanya 

program ketahanan pangan dari pemerintah tetapi pada dasarnya mereka tidak 

mengetahui tujuan dari program tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya 

mengetahui bahwa program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk 

rumahtangga miskin. Program ketahanan pangan rumahtangga yang paling  

diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Bandung adalah tentang program raskin 

(95,2%) dan BLT (69,17%). Program ketahanan pangan lain seperti askeskin dan 

BOS (35,8%) serta keberhasilan program ketahanan pangan (42,5%) dianggap 

biasa saja. Sementara program ketahanan pangan pangan lainnya yaitu program 

ketahanan pangan dari pemerintah (50,85%), bantuan ketahanan pangan 

pemerintah (55%), bantuan teknologi (44,9%), bantuan sembako (47,5%) dan 

pengembangan lumbung pangan (36,65%) tidak diketahui oleh masyarakat di 

Kabupaten Bandung. 

 

5.4.4 Sikap Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan 

Program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah ditanggapi dengan 

antusias oleh masyarakat apabila program tersebut berupa pemberian raskin untuk 

membantu peningkatan ketahanan pangan (63,35%), askeskin dan BOS (50,85%) 

untuk meringankan beban rumahtangga miskin. Respon atau tanggapan 

rumahtangga miskin terhadap program ketahanan pangan lainnya seperti BLT 

(60%) dan lumbung desa (46,65%) yang bertujuan untuk menjamin keluarga tidak 

terlalu besar atau kurang setuju. Program ketahanan pangan untuk peningkatan 

ketahanan pangan keluarga (37,5%) dan sembako murah (40,85%) tidak dirasakan 

oleh rumahtangga miskin di Kabupaten Bandung.  
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Gambar 7. Sikap Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan 

 

5.4.5 Akses Pangan Rumah Tangga 

 

Gambar 8. Akses Pangan Rumahtangga 

 

Akses merupakan cara rumahtangga dalam memperoleh sumber pangan 

yang dibuthkan. Pada penelitian ini, 91,675% rumahtangga mengakui bahwa jarak 

mereka ke sumber pangan itu dekat. Begitu juga dengan biaya transportasi yang 

dianggap murah oleh 83,35% tumah tangga dan 80,825% rumahtangga 

menyatakan bahwa pangan dapat dimanfaatkan dengan praktis atau tersedia. 

Kemampuan rumahtangga dalam membeli pangan dianggap biasa saja atau 
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55,85% rumahtangga mengatakan bahwa pangan dapat dibeli. Pangan yang 

tersedia juga cukup dan tersedia dalam satu bulan. Hanya sebagain kecil 

rumahtangga yang merasakan bahwa mereka tidak mampu membeli pangan 

(35%) sehingga kecukupan pangan dalam satu bulannya tidak terpenuhi. 

 

5.4.6 Waktu Kerawanan Pangan Rumah Tangga 

Kepastian untuk mendapatkan pangan (keterjaminan), berkaitan erat 

dengan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.  Apabila rumahtangga mampu 

membeli kebutuhan pangan untuk konsumsi anggotanya maka ketersediaan 

pangan di tingkat rumahtangga dapat tercukupi.  Rata-rata rumahtangga di 

Kabupaten Bandung tidak mengalami kerawanan pangan setiap hari karena 

60,82% dari mereka memperoleh pangan dengan mudah. Sebagian dari 

rumahtangga di Kabupaten Bandung ini yang merasakan bahwa pangan kadang-

kadang saja sulit diperoleh setiap sebulan sekali bahkan pada musim kemarau 

(49,15%). Sedangkan 17,5% rumahtangga merasakan bahwa pangan sulit 

diperoleh seminggu sekali dan 23,35% sulit memperoleh pangan sebulan sekali, 

dan pada musim hujan 20,82%.  

 

Gambar 9. Waktu Kerawanan Pangan Rumah Tangga 
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5.4.7 Adaptasi Rumah Tangga Menghadapi Kerawanan Pangan 

Adaptasi merupakan cara setiap rumahtangga dalam mempertahankan 

hidupnya sehingga dia mampu menjalankan semua kegiatannya dengan lancar. 

Rumahtangga di Kabupaten Bandung dalam menghadapi kerawaman pangan, 

melakukan beberapa usaha agar dapat bertahan seperti meminta bantuan pada 

saudara (51,67%), meminjam pangan pada saudara (69,17%), meminjam kepada 

orang lain (68,35%) dan ada anggota keluarga yang bekerja (46,67%). 

Rumahtangga yang menghadapi masalah kerawanan pangan, kadang- 

kadang mengurangi konsumsi pangannya (49,17%), mengurangi frekuensi makan 

(46,67%), meminta bantuan saudara (43,32%) dan meminta bantuan lumbung 

(39,17%). Sementara 96,675% dari rumahtangga tidak mengganti pangan 

pokoknya apabila terjadi kerawanan pangan. Mereka juga tidak mengurangi 

frekuensi makan (42,5%) dan tidak menjual asetnya untuk memenuhi pangan 

mereka (89,17%).  

 

Gambar 10. Adaptasi Rumahtangga Menghadapi Kerawanan Pangan 
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5.4.8 Pemilikan Media Komunikasi 

Media komunikasi merupakan alat bagi rumahtangga dalam berhubungan 

atau berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dengan media ini, mereka 

memperoleh informasi mengenai program ketahanan pangan rumahtangga. 

Rumahtangga yang mempunyai media komunikasi televisi 85,85%,. Media 

televisi ini paling banyak dimiliki oleh rumahtangga. Media lainnya seperti 

telepon, handphone, VCD, DVD maupun CD hanya dimiliki oleh sebagian kecil 

rumahtangga di Kabupaten Bandung. Rumahtangga yang memiliki 

hanphone/telepon hanya 22,5% dan 19,17% rumahtangga yang mempunyai 

VCD,DVD,CD. Alat komunikasi lain seperti radio, surat kabar, buku/majalah, 

publikasi penyuluhan, komputer/internet, poster, pamflet dan brosur tidak dimiliki 

oleh rumahtangga di Kabupaten Bandung. Mereka lebih tertarik untuk mencari 

informasi dari televisi dan mengabaikan media lainnya dalam memperoleh 

informasi.  

 

Gambar 11. Pemilikan Media Komunikasi 

 

5.4.9 Kontak dengan Sumber dan Narasumber Informasi 

Rumahtangga dalam memperoleh informasi mengenai program ketahanan 

pangan biasanya berasal dari bidan desa (50%), televisi (66,67%) dan tokoh 

agama, LSM/LBH (54,25%). Kontak dengan sumber dan narasumber informasi 

lainnya tidak pernah dilakukan oleh rumahtangga karena mereka tidak terlalu 
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antusias terhadap keberadaan narasumber tersebut. Tokoh tani, penyuluh 

lapangan, pedagang perantara, penjual sarana produksi pertanian, peneliti dari 

perguruan tinggi, pengurus koperasi, radio, maupun surat kabar merupakan 

sumber dan narasumber yang tidak menarik minat rumahtangga dalam 

memperoleh informasi. Sebagian rumahtangga yang menganggap bahwa sumber 

dan narasumber tertentu berkedudukan penting dalam penyampaian informasi, 

seperti 41,67% rumahtangga percaya bahwa aparatur desa mampu menyampaikan 

informasi dengan benar. 

 

Gambar 12. Kontak dengan Sumber dan Narasumber Informasi 

 

5.4.10 Daya Tarik Media/Sumber Informasi 

Rumahtangga di Kabupaten Bandung (63,32%) menganggap bahwa 

televisi merupakan media yang paling menarik sebagai sumber informasi, 30,67% 

rumahtangga percaya bahwa aparatur desa juga mampu memberikan informasi, 

55% percaya terhadap bidan desa dan 50,82% rumahtangga percaya terhadap 

informasi yang disampaikan oleh tokoh agama. Sebagian besar rumahtangga 

merasa bahwa banyak dari media/sumber informasi yang ada tidak menarik, 

seperti 60% rumahtangga tidak merespon informasi yang disampaikan oleh tokoh 

tani, penyuluh lapangan (65%), pedagang perantara (46,65%), penjual sarana 

produksi pertanian (58,35%). Informasi yang diberikan oleh peneliti dari 

perguruan tinggi, pengurus koperasi, radio, surat kabar, dan LSM/LBH dianggap 
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paling tidak menarik karena mereka kurang mempercayai kebenaran dari 

informasi yang disampaikan. 

 

Gambar 13. Daya Tarik Media/Sumber Informasi 

 

5.4.11 Tingkat/Mutu Pelayanan Media/Sumber Informasi 

Mutu pelayanan sangat penting agar mampu menarik setiap rumahtangga 

untuk mendengarkan dan memberi apresiasi terhadap informasi yang diberikan. 

Informasi yang dianggap baik oleh rumahtangga (60%) adalah informasi yang 

berasal dari tokoh agama, bidan desa dan televisi. Sementara, 55,85% 

rumahtangga menganggap bahwa pelayanan / mutu  informasi yang disampaikan 

tokoh tani buruk. Buruknya mutu pelayanan ini juga dirasakan oleh rumahtangga 

yang memperoleh informasi dari rumahtangga penyluh lapangan (61,67%), 

penjual sarana produksi (56,67%), peneliti dari perguruan tinggi (68,35%), 

pengurus koperasi (64,15%), radio (53,32%), surat kabar (63,35%), dan 

LSM/LBH (76,67%). Ada beberapa rumahtangga di Kaupaten Bandung ini yang 

menganggap bahwa mutu informasi yang disampaikan biasa saja, seperti 

pelayanan aparatur desa (40,82%) dan pedagang perantara (44,17%). 
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Gambar 14. Tingkat/Mutu Pelayanan Media/Sumber Informasi 

 

5.5 Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Tingkat Rumahtangga Setiap 

Kecamatan 

Perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin merupakan salah satu 

kondisi eksisiting yang menjadi pijakan dalam membangun model komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) bagi ketahanan pangan rumah tangga miskin. 

Perilaku ketahanan pangan yang dimaksud meliputi : (1) pengetahuan rumah 

tangga miskin terhadap konsep ketahanan pangan; (2) pengetahuan rumah tangga 

miskin terhadap program ketahanan pangan yang digulirkan oleh pemerintah 

(proyek) maupun yang digulirkan oleh pihak swasta dan swadaya masyarakat; (3) 

sikap rumah tangga miskin terhadap ketahanan pangan; (4) kinerja atau keragaan 

ketahanan pangan rumah tangga miskin; (5) akses rumah tangga miskin terhadap 

sumber-sumber produktif terkait dengan ketahanan pangan; (6) waktu terjadinya 

kerawanan pangan dalam rumah tangga miskin (dihitung dalam rentang waktu 

atau periode); (7) adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi kerawanan 

pangan; dan (8) derajat motivasi rumah tangga miskin dalam ketahanan pangan. 

Hampir seluruh perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin akan 

dianalisis secara deskriptif, baik secara parsial (berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan, desa dan kecamatan kasus) maupun secara kumulatif (berdasarkan  
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prosentase total pertanyaan dan generalisasi kedalam lingkup kabupaten kasus, 

yakni Kabupaten Bandung). Prosentase total merupakan kumulatif jawaban dari 

sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel. 

Semua jawaban diukur dengan skala likert dan dikategorikan menjadi tigas 

jawaban yang tingkatannya telah disusun secara konsisten berdasarkan jawaban 

yang dikehendaki. Berikut adalah uraian lengkap dari setiap perilaku ketahanan 

pangan rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung:    

 

5.5.1 Pengetahuan Responden Terhadap Konsep Ketahanan Pangan 

Bagi masyarakat desa, ketahanan pangan rumah tangga bukan hanya 

menjadi kewajiban dalam rumah tangga tetapi sudah melembaga dalam sistem 

sosial. Keberadaan tempat penyimpanan beras di dapur atau gudang penyimpanan 

beras atau gabah merupakan bukti dari eksistensi ketahanan pangan. Bahkan, para 

petani yang sering menyimpan umbi-umbian di para-para rumah atau menyimpan 

jagung dan kacang-kacangan di atas perapian merupakan salah satu bentuk 

perilaku ketahanan pangan. Namun secara semantik atau bahasa, masyarakat tidak 

secara eksplisit menyebut ketahanan pangan, tetapi lebih sering diberi istilah 

antisipasi, jaga-jaga, cadangan dan ngeureut neundeun (menyisihkan dan 

menabung).  

Seiring dengan menyebar dan membaiknya penyebaran dan akses 

masyarakat terhadap informasi, maka konsep-konsep ketahanan pangan mulai 

dikenal oleh masyarakat desa, termasuk oleh keluarga miskin. Namun demikian, 

pengetahuan masyarakat desa berbeda-beda untuk setiap daerah. Ada 

kecenderungan, semakin dekat tempat tinggal masyarakat atau rumah tangga 

miskin dengan perkotaan semakin tinggi tingkat pengetahuan mereka. Hasil 

penelitian mengungkap bahwa secara kumulatif tingkat pengetahuan rumah 

tangga miskin di Kabupaten Bandung terhadap konsep ketahanan pangan berada 

pada kategori sedang (62,1%). Secara parsial, meskipun tingkat pengetahuan 

responden sama-sama berada pada kategori sedang, namun tingkat pengetahuan 

responden di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk yang relatif lebih dekat 

dengan kota Kabupaten Bandung dan Kota Bandung lebih tinggi daripada 
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responden yang berada di Kecamatan Ibun dan Paseh (70,0% dan 80,0% 

berbanding 51,7% dan 46,7%). 

Berdasarkan jawaban-jawaban responden terhadap empat pertanyaan 

indikator konsep ketahanan pangan, rumah tangga miskin yang lebih tahu konsep 

ketahanan pangan terdapat di Kecamatan Ibun (16,7%), hal ini terjadi karena 

sebagian besar wilayah Kecamatan Ibun merupakan lahan kering yang hanya 

dapat diusahakan dengan palawija dan sayuran semusim sekali. Ibun merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat kerawanan 

pangan tinggi. Oleh karena itu, sudah berbagai program ketahanan pangan 

digulirkan di Kecamatan Ibun, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, 

pemerintah pusat, lembaga swadaya maupun perguruan tinggi. Pada umumnya, 

mereka yang lebih tahu konsep ketahanan pangan adalah rumah tangga miskin 

yang sering dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dan kelompok 

tani. Namun demikian, jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Ibun dan 

Kecamatan Paseh, yang tidak tahu tentang konsep ketahanan pangan juga lebih 

tinggi (35,8% dan 36,7%) daripada Kecamatan Banjaran dan Kecamatan 

Pameungpeuk.  Tetapi ketika membangingkan dengan desa lainnya (non kasus), 

responden sebenarnya lebih tahu bahwa daerah mereka lebih kuat.     

Di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk yang desanya tergolong desa 

kota, rumah tangga miskin pada umumnya tidak terlalu peduli dengan rumah 

tangga miskin tetangganya. Mereka mulai terpengaruh oleh budaya 

individualisme masyarakat perkotaan.  Namun karena akses dan mobilitasnya 

tergolong tinggi, maka rumah tangga miskin di Banjaran dan Pameungpeuk lebih 

mengetahui keadaan di desa-desa yang berada di sekitarnya. Hal ini terlihat dari 

persentase pengetahuan mereka yang relatif tinggi (93,3% dan 23,3%). Secara 

sosial, rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung memandang bahwa ketahanan 

pangan rumah tangganya berada pada kondisi sedang. Artinya, pelabelan rawan 

pangan tidak sejalan dengan pandangan masyarakat miskin sendiri, inilah 

kenyataan sosial. Ada yang miskin tidak merasa miskin, tetapi ada yang 

berkecukupan ingin dikategorikan miskin, terutama ketika ada bantuan. 

 



 

62 

5.5.2 Pengetahuan Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan  

Bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berakses tinggi terhadap Kota 

Bandung yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat, program pembangunan jelas 

sudah menjadi hal yang biasa, apalagi program yang berkaitan dengan kegiatan 

pertanian. Hingga kini, meskipun telah terjadi perubahan di sana sini, namun 

Kabupaten Bandung masih menjadi salah satu lumbung padi sekaligus sentra 

produksi buah-buahan, tanaman palawija dan sayuran di Jawa Barat. Beberapa 

program yang berkaitan dengan usahatani dan pangan yang telah dioperasikan di 

Kabupaten Bandung adalah bimbingan massal, intensifikasi massal, intensifikasi 

khusus, kredit usahatani, intensifikasi agribisnis, gema palagung (gerakan mandiri 

padi, kedelai dan jagung), kredit ketahanan pangan, lumbung masyarakat desa, 

lembaga usaha ekonomi produktif, pengembangan usaha agribisnis pedesaan, 

raskin (beras untuk orang miskin), bantuan langsung tunai, dan desa mandiri 

pangan. 

Pada kenyataannya, masyarakat pedesaan (terutama petani) yang sudah 

terbiasa dengan istilah bertani atau usaha tani, tidak terlalu peduli dengan istilah 

program ketahanan pangan. Masyarakat seperti bersepakat untuk melabel program 

pembangunan pertanian dari orang luar (terutama pemerintah) dengan sebutan 

program atau proyek, apapun istilah dan nama programnya. Secara spasial 

maupun sosial, terdapat pengetahuan dan pemahaman yang beragam pada 

masyarakat. Kecenderungannya, pemahaman masyarakat pedesaan berbeda 

dengan masyarakat di pinggiran kota dan perkotaan. Begitu juga berdasarakan 

kelas sosialnya, masyarakat kelas atas (elit desa) lebih tahu program atau proyek 

daripada kelas menengah dan kelas bawah.  

Hasil penelitian di Kabupaten Bandung mengungkap bahwa  masyarakat 

miskin yang belum mengetahui program ketahanan pangan masih cukup tinggi 

(50,0%) dan yang mengetahui sendiri hanya 35,1%. Kecenderungannya, 

masyarakat miskin lebih akrab dengan program yang pengentasan kemiskinan 

daripada program ketahanan pangan. Sebagai catatan, responden lebih akrab 

dengan program beras miskin (92,5%), bantuan langsung tunai (69,2%) dan 

bantuan operasional sekolah (45,0%). Program lainnya yang relatif akrab dengan 
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mereka adalah bantuan sembako (33,3%), baik dari pemerintah, swasta maupun 

swadaya. Sedangkan program yang berkaitan dengan usahatani sendiri hanya 

diketahui oleh (34,8%) masyarakat miskin. Padahal mayoritas masyarakat miskin 

adalah petani kecil, baik yang berstatus sebagai pemilik, penyakap, penggarap 

maupun buruh tani.  

Secara spasial, penelitian mengungkap bahwa rumah tangga miskin yang 

lebih dekat dengan pusat informasi, pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan dan 

sumber-sumber produktif lainnya relatif lebih mengetahui program ketahanan 

pangan. Sebagai contoh, rumah tangga miskin di Kecamatan Banjaran dan 

Pameungpeuk lebih tahu (masing-masing 43,3% dan 46,1%) daripada mereka 

yang tinggal di Kecamatan Paseh dan Ibun (masing-masing 24,6% dan 26,3%). 

Secara kuantitatif, persentase rumah tangga miskin di Kecamatan Paseh dan Ibun 

yang tidak mengetahui program ketahanan pangan lebih tinggi (masing-masing 

65,8% dan 70,0%) dibandingkan dengan di Kecamatan Banjaran dan 

Pameungpeuk (masing-masing 6,1% dan 8,1%). Artinya, intensitas sosialisasi dan 

implementasi program ketahanan pangan kepada rumah tangga miskin harus lebih 

ditingkatkan ke pedesaan atau ke wilayah-wilayah yang semakin dalam. Ini sangat 

penting, karena secara riil modal sosial masyarakat pedesaan yang berkaitan 

dengan ketahanan pangan juga semakin melemah dari sistem sosialnya. 

Secara parsial, rumah tangga miskin di Kecamatan Banjaran dan 

Pameungpeuk memandang program ketahanan pangan lebih dapat dirasakan 

(93,3% menjawab berhasil dan 80,0% menjawab cukup berhasil). Keadaan 

tersebut paradoks dengan respon rumah tangga miskin di Kecamatan Paseh dan 

Ibun (40% dan 70% memandang program-program ketahanan pangan tidak 

berhasil). Bagi masyarakat miskin pedesaan, raskin, bantuan langsung tunai, 

bantuan operasional sekolah dan bantuan sarana produksi pertanian jauh lebih 

dirasakan daripada program ketahanan pangan yang lainnya. Bahkan, 86,7%-

100% rumah tangga miskin di Paseh, Ibun dan Banjaran mengetahui dan 

menikmati  program beras miskin dan bantuan langsung tunai. Ironis, hampir 

100% rumah tangga miskin di Kecamatan Ibun yang notabene menjadi desa 

rawan pangan dan percontohan desa mandiri pangan, tidak mengetahui program 
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ketahanan pangan yang digulirkan oleh pemerintah maupun yang lainnya. Angka 

persen tersebut sejatinya bersifat semu (bukan tidak tahu yang sebenarnya). 

Mereka sejatinya mengetahui adanya program atau proyek dari pemerintah, 

namun karena kegagalan pendekatan KIE, maka konsep dan makna program tidak 

dapat ditangkap oleh rumah tangga miskin. 

 

5.5.3 Sikap Responden Terhadap Ketahanan Pangan Keluarga 

Perbedaan pengetahuan masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota 

terhadap konsep dan program ketahanan pangan dipengaruhi oleh sikap mereka 

terhadap konsep dan program ketahanan pangan, termasuk sikap terhadap 

ketahanan pangan rumah tangganya. Pada uraian terdahulu disebutkan bahwa 

sebagian rumah tangga miskin yang diwawancarai memandang berada pada 

tingkat yang sedang ketahanan pangannya, tidak merasa rawan pangan seperti 

yang dilabelkan orang luar selama ini. Hasil penelitian mengungkap bahwa 31,1% 

dan 45,6% rumah tangga miskin menyikapi baik dan cukup baik ketahanan 

pangan rumah tangganya. Bahkan 42,5% rumah tangga optimis dapat 

menyediakan sendiri atau membeli kebutuhan pangan tambahannya, 40,8% 

optimis mampu mendapatkan pangan sekalipun dalam keadaan sulit (misalnya 

pada saat musim paceklik) dan 59,2% rumah tangga miskin optimis mendapat 

bantuan dari saudara atau tetangga ketika kesulitan pangan. Keadaan tersebut 

menegaskan masih adanya perilaku sosial positif, berupa perlindungan sosial atau 

strategi koping dari keluarga dan masyarakat sekitar terhadap rumah tangga 

miskin dan rawan pangan. 

Secara spasial, optimisme dalam penyediaan pangan tambahan, 

penyediaan pangan pada kondisi sulit dan bantuan keluarga atau tetangga lebih 

disikapi positif (lebih eksis) pada masyarakat yang lebih berkarater pedesaan. 

Kecenderungannya, pada masyarakat di Kecamatan Paseh dan Ibun lebih tinggi 

daripada masyarakat di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk. Pada rumah 

tangga miskin di Kecamatan Pameungpeuk yang relatif  “ngota”, mereka lebih 

berpijak pada kemampuan sendiri dalam menyediakan pangan pokok maupun 

pangan tambahan. Tidak seperti di Kecamatan Paseh dan Ibun yang sangat 
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tergantung pada beras sebagai pangan utama, rumah tangga miskin di Kecamatan 

Pameungpeun justru lebih variatif pola konsumsi pangannya, sehingga mereka 

lebih terbiasa dengan pangan alternatif (66,7%), seperti mie instan atau panganan 

lainnya. Sehingga, dengan pola konsumsi seperti itu, mereka memandang lebih 

kuat ketahanan pangan rumah tangganya (40,0%). 

Pada kenyataannya, meskipun berbagai program ketahanan pangan telah 

digulirkan oleh berbagai pihak di Kabupaten Bandung, namun rumah tangga 

miskin yang rawan pangan belum merasa nyaman, aman dan terjamin ketahanan 

pangan rumah tangganya.  Bahkan, 63,3% rumah tangga miskin di Kecamatan 

Ibun menyatakan belum terjamin ketahanan pangan rumah tangganya. Sedangkan 

lainnya baru menyatakan cukup tahan. Berbagai respon tersebut menegaskan 

bahwa program ketahanan pangan jangan hanya berupa program fisik dan 

langsung, tetapi juga perlu meningkatkan KIE untuk merubah pola dan perilaku 

konsumsi masyarakat, sehingga lebih luas pemahamannya tentang pangan, 

sehingga dengan sendirinya mendekat ke diversifikasi. 

Rumah tangga miskin  (terutama di pedesaan) harus didorong kearah 

penguatan ketahanan pangan secara kolektif (community), bukan orang per orang. 

Oleh karena itu, pendekatan harus didudukan dalam kerangka pemberdayaan yang 

mengandaikan penguatan hal-hal berikut: (1) penguatan akses komunitas rumah 

tangga miskin terhadap sumber-sumber pangan produktif dan sumberdaya-

sumberdaya produktif; (2) penguatan kesadaran dan partisipasi komunitas rumah 

tangga miskin dalam kelompok dan kegiatan produktif, termasuk pelatihan, 

magang, kewirausahaan dan sebagainya; (3) penguatan kelembagaan komunitas 

rumah tangga miskin, baik aspek psikokultur, psikostruktur, maupun modal sosial 

(termasuk daya juang, kerjasama, jejaring, dan sebagainya); dan (4) penguatan 

tanggung jawab komunitas rumah tangga miskin terhadap diri, sesama, dan 

lingkungannya.  

Hal yang sama harus pula disosialisasikan dan dibangun pada komunitas dan 

kelas sosial yang telah berdaya. Harapannya, mereka harus memperhatikan yang 

miskin, mereka harus peduli terhadap rumah tangga miskin, mereka harus 

menguatkan kecerdasan sosial dan perlindungan sosialnya terhadap rumah tangga 
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miskin. Sebagai catatan, rumah tangga miskin di Kecamatan Ibun, Paseh dan 

Banjaran yang relatif masih memiliki modal sosial, rumah tangga miskin merasa 

lebih memiliki harapan dan jaminan ketahanan pangan (sekalipun dalam kondisi 

sulit), karena yakni dan percaya  (trust) akan dibantu dan ditolong oleh keluarga, 

tetangga atau lembaga sosial yang berada di sekitarnya yang relatif lebih peduli 

dan lebih kuat ketahanan pangannya.   

 

5.5.4 Sikap Responden Terhadap Program Ketahanan Pangan  

Berbagai program ketahanan pangan yang digulirkan secara instan dalam 

kerangka pendekatan yang parsial dan linear (proyek) telah terbukti tidak 

membangun kemandirian, malahan menumbuhkembangkan ketergantungan dan 

merusak tatanan sosial produktif yang telah lama eksis dalam sistem sosial 

masyarakat pedesaan. Ada kecenderungan, semakin banyak program 

pembangunan, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, semakin melemah 

keberdayaan dan ketahanan pangan masyarakat, semakin melemah partisipasi 

masyarakat dan semakin menuntut masyarakat. Namun demikian, di lapangan 

berbicara lain, masyarakat menyikapinya secara variatif. Apalagi bagi masyarakat 

miskin yang siang maupun malam dihantui kecemasan untuk memikirkan 

kehidupan hari per hari. Hanya sedikit rumah tangga miskin yang yang bersikap 

tidak positif terhadap program 

Hasil penelitian di Kabupaten Bandung mengungkap bahwa rumah tangga 

miskin tetap menyikapi secara positif program-program ketahanan pangan. Sekitar 

35,3% rumah tangga miskin bersikap positif terhadap program-program ketahanan 

pangan, bahkan 63,4% sangat positif sikapnya terhadap program beras miskin 

(Raskin) dan 50,9% positif terhadap program bantuan operasional sekolah (BOS). 

Sebagian besar rumah tangga miskin (70,8%) merasa tidak kawatir akan 

ketergantungan terhadap program ketahanan pangan yang digulirkan pemerintah, 

sedangkan sisanya penuh kekawatiran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

petani relatif cerdas merespon program ketahanan pangan. 

Pada kenyataannya, masih banyak rumah tangga miskin (sekitar 38,3%) 

yang memandang bahwa program ketahanan pangan bagi rumah tangga miskin 
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masih kurang, baik jumlah maupun manfaatnya. Bahkan, sekitar 40,9% rumah 

tangga miskin merasa lemah aksesnya terhadap program sembako murah. 

Padahal, eksistensi lembaga ketahanan pangan lokal seperti Lumbung Desa 

dipandang sudah tidak berfungsi dan tidak eksis lagi (40,9%), termasuk di 

Kecamatan Ibun dan Paseh yang relatif bercorak pedesaan. Sebagian besar 

(93,3%) rumah tangga miskin di Kecamatan Banjaran bersikap pesimis, mereka 

memandang bahwa berbagai program ketahanan pangan yang digulirkan selama 

ini dapat mengakibatkan terjadinya ketergantungan masyarakat. Namun 96,7% 

rumah tangga di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk menghendaki perlunya 

perpanjangan program ketahanan pangan. Sedangkan 83,3% rumah tangga miskin 

di Kecamatan Ibun justru tidak menghendaki untuk dilanjutkan. Paradoks ini 

menujukkan paradok sikap antara pesimisme semu rumah tangga miskin desa-

kota dengan rumah tangga miskin pedesaan. 

Program ketahanan pangan dalam bentuk bantuan sarana produksi pertanian 

bagi masyarakat miskin tampak kurang terakses oleh rumah tangga miskin di 

Kecamatan Paseh dan Ibun, padahal keduanya merupakan kecamatan yang 

berbasis pertanian. Berdasarkan hasil diskusi dengan aparat kecamatan di kedua 

institusi tersebut terungkap bahwa program desa mandiri pangan yang digulirkan 

tidak menyentuh langsung para petani kecil, tetapi tampak bias elit. Program ini 

semu, karena operasionalnya lebih mendorong para petani berlahan luas. Oleh 

karena itu, sangat wajar apabila 60,0% rumah tangga miskin di Kecamatan Paseh 

dan 90,0% rumah tangga miskin di Kecamatan Ibun menjawab tidak ada bantuan 

sarana produksi pertanian. Selain bias pelaku (sasaran) juga bias komoditas, 

karena program desa mandiri pangan lebih menitik beratkan pada komoditas padi. 

 

5.5.5 Kinerja/Keragaan Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Pengetahuan dan sikap rumah tangga miskin terhadap konsep, program 

dan ketahanan pangan keluarga mereka sedikit banyak akan mewarnai kinerja 

ketahanan pangan rumah tangganya. Hasil penelitian mengungkap bahwa jenis 

makanan pokok yang dikonsumsi oleh rumah tangga miskin di Kabupaten 

Bandung adalah beras (92,5%). Sedangkan tepung terigu, jagung, singkong dan 
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ubi jalar belum menjadi pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat miskin 

Kabupaten Bandung, terutama di Kecamatan Paseh dan Ibun (100% tergantung 

pada beras). Namun, bagi sebagian rumah tangga miskin di Kecamatan Banjaran 

dan Pameungpeuk, singkong (terutama olahannya) dan ubi jalar sudah mulai 

dijadikan sebagai pangan pokok, terutama di saat sulit. Hal ini terjadi karena 

rumah tangga miskin di tempat tersebut banyak yang tidak akses terhadap 

kegiatan pertanian. Selain itu, juga terkait dengan pemahaman masyarakatnya 

terhadap diversifikasi pangan. 

Bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung, terigu (terutama 

olahannya, seperti mie instan) mulai menjadi pangan pokok, hal ini terlihat dari 

cukup besarnya persentase rumah tangga yang mengkonsumsi mie instan (34,2%), 

terutama pada masyarakat desa-kota, seperti di Kecamatan Banjaran dan 

Pameungpeuk. Rendahnya pemahaman tentang diversifikasi pangan pada 

masyarakat miskin, terutama di pedesaan, mengakibatkan tingginya 

ketergantungan terhadap beras. Sehingga sulit bagi masyarakat miskin untuk 

bergeser ke komoditas lain disaat beras tidak terakses. Oleh karena itu, penting 

untuk meningkatkan sosialisasi diversifikasi pangan, termasuk pengolahan dan 

peningkatan nilai gizinya. Secara spasial, Kecamatan Paseh dan Ibun yang 

didominasi lahan kering untuk palawija merupakan potensi besar bagi 

pengembangan jagung, singkong dan ubi jalar. Sebagai catatan, Ibun masih 

menjadi pusat pengembangan ubi jalar di Kabupaten Bandung.  

Secara umum, tingkat konsumsi daging dan buah-buahan pada rumah 

tangga miskin di Kabupaten Bandung masih sangat rendah. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa 83,4% rumah tangga miskin rendah konsumsi 

dagingnya dan 64,2% rendah tingkat konsumsi buah-buahannya. 

Kecenderungannya, tingkat konsumsi pada daging dan buah-buahan lebih rendah 

di pedesaan (Paseh dan Ibun) daripada di desa-kota (Banjaran dan Pameungpeuk). 

Namun terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan (terutama ikan asin), sayuran 

(tersedia di lingkungan), tahu-tempe dan kacang-kacangan relatif tinggi (berkisar 

antara 45,0%-65,0%).    
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sebagian besar (80,8) rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung 

mendapatkan sumber makanan pokoknya dari luar (tidak memproduksi sendiri), 

baik di pedesaan (Paseh dan Ibun) maupun di desa-kota (Banjaran dan 

Pameungpeuk). Pada umumnya (74,2%) rumah tangga miskin mendapatkan 

makanan pokok dengan cara membeli dari warung dan 50,0% mendapat bantuan 

dari pemerintah (raskin, BLT) dan dari saudara atau tetangga. Akses rumah tangga 

miskin terhadap pasar masih rendah (86,7%). Jika dibandingkan, rumah tangga 

miskin di desa-kota lebih menggantungkan hidupnya pada sumber pangan dari 

luar (90,0% sampai 100%). Sedangkan rumah tangga miskin pedesaan yang masih 

lekat dengan aktivitas usahatani, lebih rendah (50,0%-66,7%). Sebagian pangan 

dapat diperoleh rumah tangga miskin pedesaan dari pemberian (infaq dan zakat 

hasil panen), menjadi buruh panen, buruh angkut hasil pertanian, hasil mungut 

(mengais) sisa-sisa panen di sawah. Selain makanan pokok, rumah tangga miskin 

juga memiliki sumber makanan tambahan. Pada umumnya, makanan tambahan 

mereka peroleh dari membeli diwarung (74,3%) dan bantuan dari saudara atau 

keluarga (56,6%). Sedangkan yang mampu menyediakan sendiri hanya sekitar 

8,3%. 

Rendahnya akses mereka terhadap sumber pangan pokok maupun pangan 

tambahan sendiri menunjukkan bahwa penguasaan dan akses mereka terhadap 

lahan juga rendah. Mereka pada umumnya adalah para tuna kisma, seperti buruh 

tani dan petani penggarap lahan sempit. Sedangkan rendahnya akses mereka 

terhadap pasar terjadi karena sangat rendahnya sumber pendapatan mereka dan 

jauhnya jarak ke pasar. Secara sosial, meski pembayaran mereka ke warung-

warung tersendat-sendat, namun mereka tetap diberi pinjaman oleh tukang 

warung. Hubungan mereka dengan warung sudah seperti patron-klien. Secara 

sosial, meskipun angkanya masih kurang dari 30%, namun bantuan dari 

pemerintah, saudara maupun tetangga, namun dirasakan sangat membantu rumah 

tangga miskin dalam pengadaan pangan pokok maupun pangan tambahan. 

Secara umum, kinerja ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kabupaten 

Bandung berada pada keadaan lemah (rentan), selain kemampuan mereka dalam 

pengadaan pangan pokok dan pangan tambahan tergantung kepada sumber dari 
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luar, juga kecukupan gizinya masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, selain 

meningkatkan akses mereka terhadap sumber-sumber produktif (sumber pangan 

maupun sumber pendapatan) juga disertai dengan menjaga keberlanjutan program 

ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian sosial, kelembagaan dan usaha 

ekonomi produktifnya.     

 

5.5.6 Akses Pangan Rumah Tangga 

Berdasarkan kinerja ketahanan pangan rumah tangga miskin, analisis dapat 

dipertajam, kenapa kinerjanya rendah? Apakah analisis sebelumnya yang 

menduga bahwa hal itu terjadi karena lemahnya akses mereka terhadap sumber-

sumber produktif? Hasil penelitian mengungkap bahwa dugaan-dugaan 

sebelumnya itu ternyata berlawanan dengan fakta-fakta di lapangan. Secara 

umum, akses rumah tangga miskin terhadap sumber pangan ternyata cukup tinggi 

(46,9%), sedangkan yang lemah hanya 19%. Menariknya, jarak ke sumber pangan 

pokok dan ke sumber pangan tambahan, biaya transportasi untuk mendapatkan 

pangan pokok dan pangan tambahan, serta kepraktisan pangan pokok dan pangan 

tambahan untuk dimanfaatkan semuanya berakses tinggi (mudah) dengan kisaran 

angka 79,0% sampai 91,7%. Tetapi kenapa ketahanan pangan mereka rendah? 

Berdasarkan angka-angka tersebut, maka persoalan yang sesungguhnya 

terlihat jelas, bahwa akses pangan rumah tangga miskin yang lemah itu terletak 

pada sisi kemampuan ekonominya (pendapatan atau daya beli). Kelemahan 

tersebut secara keseluruhan melemahkan akses pangan rumah tangga miskin 

lainnya, seperti akses fisik. Kemampuan rumah tangga miskin untuk membeli 

pangan pokok maupun pangan tamabah berada pada kondisi yang lemah (35,0% 

dan 49,2%). Analisis parsial lainnya yang menegaskan lemahnya daya beli rumah 

tangga miskin terlihat pada rendahnya kemampuan menjangkau pangan yang 

memiliki jumlah, jenis dan kecukupan gizi. Ini sangat rasional, karena lemahnya 

pendapatan jelas akan mengakibatkan lemahnya daya jangkau rumah tangga 

miskin  untuk mendapatkan pangan yang bergizi yang sejatinya berharga lebih 

mahal. 
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Secara spasial maupun parsial, akses fisik rumah tangga miskin di desa 

pedesaan maupun di desa-kota sangat tinggi, namun akses fisik rumah tangga 

miskin di desa-kota (Banjaran dan Pameungpeuk) lebih tinggi daripada di 

pedesaan (Paseh dan Ibun). Pada desa kota, ketersediaan pangan pokok maupun 

tambahan dalam satu bulan berada pada tingkatan sedang, kondisinya jauh lebih 

baik daripada rumah tangga miskin di pedesaan yang secara riil berakses rendah. 

Artinya, keterjaminan rumah tangga miskin di wilayah desa-kota lebih tinggi 

daripada rumah tangga miskin di wilayah pedesaan. Hal ini sangat wajar, karena 

di desa-kota sumber pangan lebih banyak dibandingkan dengan sumber pangan di 

pedesaan yang terbatas dan bersifat musiman.      

 

5.5.7 Waktu Kerawanan Pangan Rumah Tangga 

Bagi rumah tangga miskin, baik di wilayah pedesaan maupun wilayah 

desa-kota, kerawanan pangan bisa lebih parah keadaannya pada musim-musim 

tertentu, tetapi keadaan rawan pangan dapat menjadi menguat pada waktu-waktu 

tertentu. Bagi petani kecil, buruh tani, buruh panen dan tukang pungut, kerawanan 

pangan dapat menguat pada saat-saat musim panen. Tetapi keadaannya dapat 

menjadi lebih parah pada saat musim paceklik, baik pada musim menunggu panen 

maupun pada musim kemarau. Tetapi akan berbeda dengan desa-kota, bagi 

sebagian dari mereka yang tidak bergantung pada aktivitas pertanian lebih 

memilih perkotaan sebagai area untuk mencari pekerjaan kasar (buruh atau 

tukang), namun tidak sedikit yang melakukan aktivitas pertanian mengikuti arus 

migrasi komutasi ke perkotaan atau sektor non pertanian, terutam pada saat 

menunggu panen dan musim kering. 

Pada umumnya, waktu kerawanan pangan pada rumah tangga miskin di 

Kabupaten Bandung bervariasi. Namun demikian, waktu kerawanan pangan 

umumnya terjadi pada musim-musim tertentu, terutama pada musim kemarau. 

Secara statistik, hanya 9,2% rumah tangga miskin yang merasakan kerawanan 

pangan setiap hari. Mereka pada umumnya rumah tangga miskin yang sudah 

lansia dan rumah tangga dengan tanggungan keluarga berat. Waktu kerawanan 

pangan yang terlihat cukup besar adalah yang terjadi sebulan sekali, hal ini 
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dirasakan oleh sekitar  23,4% rumah tangga miskin. Hampir semua rumah tangga 

miskin di Kabupaten Bandung telah merasakan kerawanan pangan pada setiap 

waktu.  

Disamping kesulitan, ada juga petani yang tidak merasa rawan pangan pada 

waktu-waktu yang dilaluinya. Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa di Kabupaten 

Bandung terdapat sekitar 12,5% yang tidak merasa kerawanan pangan pada 

musim kemarau, bahkan sekitar 60,8% tidak merasa kerawanan pangan setiap 

hari.  Adanya sekitar 20,8% rumah tangga miskin yang menderita atau merasa 

rawan pangan pada musim hujan terjadi karena waktu masih paceklik, petani baru 

menanam dan masih menunggu panen beberapa bulan kemudian. Dikampung 

musim seperti ini tidak disebut musim paceklik, tetapi disebut musim tapran atau 

musim nguyang, yaitu musim ketika tidak ada apa-apa ditengah dinginnya musim 

hujan. Keadaan tersebut terlihat jelas di Kecamatan Paseh (30,0%) dan di 

Kecamatan Ibun (53,3%). Sedangkan di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk 

tidak ada satu rumah tangga miskinpun yang rawan (0%).    

Secara spasial (ruang) waktu kerawanan pangan di wilayah pedesaan (Paseh 

dan Ibun) lebih sering dan lebih besar dibandingkan dengan di wilayah desa-kota 

(Banjaran dan Pameungpeuk). Hampir setiap waktu ada yang rawan pangan di 

wilayah pedesaan, sedangkan di desa-kota kerawanan pangan itu hanya tampak 

pada musim kemarau. Kecenderungannya, di pedesaan angka kerawanan pangan 

semakin besar dalam setiap periode yang diukur (sehari, seminggu, sebulan dan 

semusim). Waktu kerawanan yang umum terjadi adalah setiap musim kemarau, 

baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah desa-kota. Ironisnya, rumah tangga 

miskin di pedesaan mengalami kerawanan pangan di musim kemarau hingga 

dirasakan oleh 53,3% hingga 56,7%. Keadaan tersebut dapat dijadikan dasar bagi 

implementasi KIE dan program penyelesaian kasus kerawanan pangan rumah 

tangga miskin pedesaan. Sehingga lebih akurat dalam penanganan kerawanan 

pangan di pedesaan, apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus didahulukan? 

Tampaknya akan lebih terukur dan kena sasaran, apalagi jika sudah disiapkan 

dengan peta rawan pangan per rumah tangga.      
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5.5.8 Adaptasi Rumah Tangga Menghadapi Kerawanan Pangan 

Seperti mahluk hidup yang ada di alam pada umumnya, manusia juga 

memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, tak terkecuali 

ketika menghadapi kerawanan pangan. Perilaku adaptif sesungguhnya sudah sejak 

nenek moyang diterapkan dalam penanganan kerawanan pangan. Masyarakat adat 

sudah sejak  lama menerapkan strategi adaptasi ini, baik melalui diversifikasi 

pangan, pengolahan pangan, substitusi pangan, pembangunan lumbung desa, 

meningkatkan kepedulian sesama, membangun perlindungan sosial (coping 

mechanism) dan sebagainya. Bahkan, pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar, 

baik pada saat mengolah lahan, penyiangan dan panen, tidak lain merupakan 

strategi adaptasi untuk berbagi pangan. 

Hasil penelitian mengungkap bahwa 30,5% rumah tangga miskin di 

Kabupaten Bandung memiliki dan menerapkan beragam strategi adaptasi dalam 

menghadapi kerawanan pangan. Namun terdapat sekitar 38,3% rumah tangga 

miskin yang tidak menerapkan strategi adaptasi dalam menghadapi kerawanan 

pangan. Ini sangat mengkawatirkan, karena sejatinya mereka yang tidak 

menerapkan satupun adaptasi merupakan sebuah bentuk kemerosotan perilaku dan 

daya juang manusia, yang secara psiko sosial membutuhkan penanganan baik 

secara psikologi, psikokultur maupun psikostruktur. Ironisnya, 96,7% rumah 

tangga miskin enggan mengganti pangan pokok (beras) dengan pangan alternatif. 

Kalaupun mengkonsumsi pangan alternatif, mereka tetap akan mencari pangan 

pokok. Istilah orang Sunda, sekalipun sudah memakan pangan alternatif dalam 

jumlah banyak, namun tetap mengaku dan merasa belum makan, karena belum 

makan nasi.  

Secara umum, strategi adaptasi yang cukup nyata diterapkan oleh rumah 

tangga miskin di Kabupaten Bandung adalah (1) meminta bantuan pada saudara 

atau tetangga (51,7%); (2) meminjam pangan atau uang kepada saudara/kerabat 

(69,2%); (3) meminjam pangan atau uang kepada orang lain, termasuk pinjam ke 

warung atau ke majikan (68,4%); dan (4) mengerahkan seluruh anggota keluarga 

untuk bekerja, termasuk merantau ke kota (46,7%). Keadaan tersebut menegaskan 

bahwa masyarakat miskin juga tergiring ke arah perilaku instan, yakni meminjam 
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atau meminta kepada saudara, tetangga atau pemerintah. Perilaku ini jelas dapat 

menjadi ancaman, karena dapat menurunkan kerja keras atau daya juang. Adaptasi 

yang cukup menarik (relatif konstan) diterapkan oleh rumah tangga miskin adalah 

pengerahan seluruh anggota keluarga untuk mencari pendapatan atau bekerja.    

Kelembagaan pangan lokal, termasuk lumbung desa, sudah tidak menjadi 

sandaran lagi bagi masyarakat. Keberadaannya bukan hanya tergeser oleh 

hadirnya lembaga baru, tetapi karena pengaruh pendekatan usahatani yang 

diterapkan selama ini yang cenderung berjalan cepat. Padi bukan lagi dipetik, 

tetapi ditebang, lalu dirontokan, dikeringkan dan dikemas, sehingga dapat dengan 

mudah diolah atau dijual. Akibatnya, lumbung tidak terisi, sehingga terbengkalai 

dan kehilangan peran dan fungsinya. Perlahan lembaga sosial ekonomi 

masyarakat desa ini pun tergerus dari sistem sosial.  

Secara spasial dan parsial, strategi adaptasi yang diterapkan oleh rumah 

tangga miskin di pedesaan (Paseh dan Ibun) lebih variatif dibandingkan rumah 

tangga miskin di desa-kota. Strategi yang cukup signifikan perbedaannya adalah 

mengurangi jumlah pangan yang dikonsumsi (23,3% sampai 50%) dan 

mengurangi intensitas dan frekuensi makan (termasuk berpuasa). Namun rumah 

tangga miskin di pedesaan sangat sulit mengganti pangan pokok dengan pangan 

alternatif (100%). Persamaannya, baik rumah tangga miskin di wilayah pedesaan 

maupun di desa-kota, sama-sama tidak melakukan penjualan barang-barang 

berharga yang ada di rumah ketika mengalami kerawanan atau kesulitan pangan 

(66-100%). Hal ini tidak dilakukan diduga karena dua faktor, yakni faktor tidak 

memiliki harta berharga dan kedua karena tidak dianggap darurat sekali (masih 

memungkinkan dicari alternatifnya). 

Adanya kelompok rumah tangga miskin yang tidak menerapkan strategi 

adaptasi sejatinya menarik untuk dicermati. Ada kecenderungan hal tersebut 

dilakukan pula oleh mereka yang secara fisik masih memungkinkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas kerja. Faktor penyebabnya tidak lain adalah 

kemalasan, yaitu kemalasan yang muncul sebagai akibat banyaknya program 

bantuan dan program ketahanan pangan yang bersifat instan. Program-program 

yang digulirkan tanpa disertai upaya pemberdayaan kearah kemandirian rumah 
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tangga miskin mengakibatkan menguatnya ketergantungan dan memudarnya 

partisipasi dan inisiatif rumah tangga miskin.  

Faktor banyaknya bantuan pula yang kemudian menumbuhkan perilaku 

meminjam (ngutang), yang hasil pinjaman ini cenderung dimanfaatkan untuk 

kegiatan-kegiatan konsumtif, bukan aktivitas produktif. Meminjam di jaman 

seperti sekarang ini bukan lagi berkategori strategi adaptasi, tetapi lebih 

merupakan perilaku konsumtif yang secara sosial menjalar dan membudaya dari 

kaum yang berada (the have) kepada kaum yang miskin (the have not). Inilah 

yang dikhawatirkan oleh para perencana pembangunan partisipatif, yakni 

memudarnya partisipasi itu sendiri. 

 

5.5.9 Motivasi Ketahanan Pangan Responden 

Pembahasan apakah strategi adaptasi rumah tangga miskin dalam 

menghadapi kerawanan pangan benar-benar strategi atau suatu bentuk perilaku 

menyimpang dari kaum miskin yang ketergantungan pada program-program 

ketahanan pangan dari luar? Tampaknya dapat dicermati lebih dalam dari 

motivasi ketahanan pangan rumah tangga miskin.  

Hasil penelitian mengungkap dan mempertajam apa yang dihipotesis dan 

dianalisis pada sub bab sebelumnya. Benar bahwa motivasi rumah tangga miskin 

di Kabupaten Bandung dalam ketahanan pangan bersifat semu, instan dan telah 

dengan secara kuat meracuni pemikiran dan mental rumah tangga miskin, 

sehingga motivasi mereka dalam ketahanan pangan hanya ingin mendapatkan 

bantuan pangan. Sementara keberdayaan (kemandirian) sebagaimana diharapkan 

tidak terbangun, bahkan cenderung melemah dari waktu ke waktu. 

Kaum miskin sudah tidak termotivasi untuk bertani, karena bagi mereka 

bertani dianggap tidak akan menyelesaikan kerawanan pangan rumah tangganya 

(33,4% responden sangat rendah motivasinya). Motivasi yang rendah juga terlihat 

pada aspek keterlibatan dalam lembaga atau kegiatan sosial, 50% responden 

memandang bahwa keterlibatannya tidak akan berdampak positif terhadap 

penyelesaian kerawanan pangan rumah tangganya. Hal yang paling rendah 

motivasinya adalah untuk mengganti atau mendiversifikasikan pangan pokok 
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dengan pangan alternatif. Sekitar 95% responden tidak memiliki motivasi untuk 

mengganti pangan pokok.  

Ironisnya program-program ketahanan pangan yang digulirkan selama ini 

oleh berbagai pihak, direspon cukup signifikan (30-35%). Mereka pada umumnya 

masih mengharpkan bantuan agar semakin banyak, semakin besar dan berjalan 

terus. Adanya program sangat dirasakan oleh mereka, karena ketersediaan pangan 

rumah tangga terjaga, kemampuan mendapatkan pangan lebih meningkat, 

ketersediaan pangan (minimal untuk satu bulan) terjamin, dan sebagainya. Bagi 

kaum miskin pedesaan yang nyata, program dipandang tidak menyebabkan 

ketergantungan. Namun bagi kaum miskin di desa-kota, adanya bantuan dirasakan 

oleh sebagian dari mereka telah mengakibatkan terjadinya ketergantungan kaum 

miskin terhadap program-program. Akibatnya, motivasi mereka dalam program 

benar-benar mencari pangan dan pendapatan yang paling gampang (instan), tidak 

usaha bekerja dan tidak menyita waktu banyak. Lebih jauh, mereka menjadi 

bersifat menunggu bukan mencari pangan atau pendapatan. Inilah persoalan besar 

yang harus dipecahkan, bagaimana program berjalan tanpa disertai pengurangan 

modal-modal sosial yang potensial.  

Secara spasial maupun parsial, motivasi ketahanan pangan rumah tangga 

miskin di pedesaan (Paseh dan Ibun) lebih tinggi dibandingkan motivasi rumah 

tangga miskin di desa-kota. Pada umumnya, rumah tangga miskin di pedesaan 

lebih nyata dibanding dengan di desa-kota. Hal ini terjadi karena batasan dan 

kontrol sosial miskin di pedesaan lebih kuat daripada di perkotaan. Disamping itu, 

semangat kaum miskin pedesaan untuk menjaga atau memperbaiki ketahanan 

pangan rumah tangganya juga lebih tinggi. Meskipun lapangan pekerjaan di 

pedesaan jenuh, namun kaum miskin pedesaan tetap mengerahkan seluruh 

anggota keluarganya untuk menjaga kecukupan dan ketahanan pangannya. 

Pada masyarakat miskin pedesaan, daya juang dan motivasinya yang 

relatif masih tinggi harus dipertahankan sebagai modal untuk meraih 

kemandiriannya. Tugas beratnya, program yang digulirkan harus sejalan dan 

mumpuni dioperasikan dengan potensi yang dimiliki oleh kaum miskin tersebut. 

Pengerahan seluruh anggota rumah tangga untuk bekerja dan memperoleh 
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pendapatan merupakan daya juang yang sangat luar biasa untuk sebuah aksi 

pemberdayaan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh tiap-tiap anggota rumah tangga tersebut. Hasil analisis gender pada 

desa-desa di Kabupaten Bandung mengungkap bahwa sesungguhnya di dalam 

rumah tangga miskin itu sudah ada pembagian tugas yang jelas. Bahkan 

teridentifikasi bahwa, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja di 

sektor produktif. 

Ada ungkapan bahwa semakin miskin sebuah rumah tangga maka semakin 

tinggi tingkat partisipasi anggota rumah tangga tersebut dalam mencari 

penghidupan. Ungkapan tersebut benar apa adanya di pedesaan. Sekalipun mereka 

tidak bekerja produktif, maka mereka pergi setiap hari untuk mendapatkan 

sesuatu, seperti pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, pergi ke sungai untuk 

mencari ikan, pergi ke sawah untuk mencari ikan belut, pergi ke kebun mencari 

rumput yang dapat digunakan untuk ternak atau di jual, pergi mengembalakan 

ternak, pergi ke saudara atau tetangga mencari pekerjaan serabutan, dan 

sebagainya. Pola semacam ini sejatinya membuat hidup mereka produktif. 

Bahkan, jika dicermati, tingkat partisipasi masyarakt miskin dalam kegiatan 

sosial, maka jauh lebih tinggi dibandingkan kaum yang berada. Modal sosial 

mereka (seperti kepedulian dan kegotong-royongannya) juga masih tertanam kuat. 

Secara parsial, perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin di 

Kabupaten Bandung lemah dalam aspek pengetahuan tentang program ketahanan 

pangan (37,5%), adaptasi rumah tangga dalam menghadapi kerawanan pangan 

(38,3%) dan motivasi ketahanan pangan (44,5%).  Sedangkan aspek perilaku 

ketahanan pangan yang kondisinya relatif baik adalah akses pangan rumah tangga 

miskin (akses fisik) dan aspek waktu terjadinya ketahanan pangan (cenderung 

terkonsentrasi pada musim kemarau). Sedangkan aspek lainnya menampilkan 

derajat atau kinerja yang sedang atau tergolong biasa. 

Secara komparatif, perilaku ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan 

Paseh dan Ibun lebih buruk dibandingkan dengan perilaku ketahanan rumah 

tangga miskin di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk. Perilaku di desa-kota 

(Banjaran dan Pameungpeuk) berada pada kondisi sedang dan baik, dengan 
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tingkat perilaku buruk hanya 9,2%-9,5%. Sedangkan perilaku ketahanan pangan 

di desa pedesaan (Paseh dan Ibun) menampilkan kinerja buruk (45,2%-50,7%). 

Perilaku ketahanan pangan yang buruk tersebut terutama diakibatkan oleh 

rendahnya tingkat pengetahuan rumah tangga miskin terhadap program ketahanan 

pangan dan rendahnya motivasi dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

Sedangkan perilaku ketahanan pangan desa-kota menampilkan kinerja yang 

relatif baik, dari dari segi pengetahuan terhadap konsep dan program ketahanan 

pangan, sikap terhadap program ketahanan pangan, akses terhadap sumber 

pangan, strategi adaptasi dalam menghadapi kerawanan pangan, dan motivasi 

dalam mewujudkan ketahanan pangan, meskipun sudah terkontaminasi oleh bias 

orientasi. Keadaan tersebut menegaskan bahwa, baik kepada rumah tangga miskin 

pedesaan maupun pinggiran kota, upaya pemberdayaan harus dilakukan secara 

terpadu dan didorong kearah kemandirian, bukan sebaliknya menjebak mereka 

dalam ketergantungan. 

 

5.6 Perilaku Komunikasi Rumah Tangga Miskin dalam Ketahanan Pangan 

Baik dan buruknya perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin diduga 

disebabkan oleh lemahnya perilaku komunikasi mereka, sehingga akses mereka 

terhadap berbagai informasi ketahanan pangan produktif lemah. Lemahnya 

perilaku komunikasi ini diduga menjadi penyebab lemahnya tingkat pengetahuan 

dan sikap mereka terhadap konsep dan program ketahanan pangan. Perilaku 

komunikasi merupakan bagian utama dari kajian KIE ini. Beberapa indikator 

perilaku komunikasi yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: (1) pemilikan 

media komunikasi; (2) kontak dengan sumber dan narasumber informasi; (3) daya 

tarik sumber atau media informasi; dan (4) tingkat atau mutu layanan media atau 

sumber informasi. 

Seperti halnya perilaku ketahanan pangan, perilaku komunikasi rumah 

tangga miskin di Kabupaten Bandung ini juga akan diukur dengan skala likert 

dengan menggunakan tiga kategori sesuai dengan indikatornya. Berdasarkan 

kategori tersebut jawaban dipersentasekan dan dianalisis, baik secara parsial 

maupun general. Berikut adalah uraian lengkapnya: 
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5.6.1 Pemilikan Media Komunikasi 

Pemilikan media komunikasi memungkinkan rumah tangga miskin dapat 

mengakses berbagai informasi ketahanan pangan, maupun informasi edukasi dan 

informasi hiburan. Hal tersebut sangat memungkinkan dijangkau oleh masyarakat 

yang hidup di Kabupaten Bandung yang memiliki fasilitas informasi dan 

komunikasi lengkap, baik yang ada di wilayah Kabupaten maupun Kota Bandung. 

Sebagai daerah yang berada di ibu kota Jawa Barat, Kabupaten Bandung dapat 

serta merta memperoleh layanan komunikasi dan informasi yang lengkap. Hasil 

penelitian terhadap 13 media komunikasi yang diidentifikasi terakses oleh 

masyarakat diperoleh informasi bahwa secara umum pemilikan media komunikasi 

oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung menampilkan kinerja yang 

rendah (82,2% responden menyatakan tidak memiliki media komunikasi yang 

ditanyakan). 

Namun demikian, dari tiga belas media komunikasi yang ditanyakan, 

sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung akses terhadap 

televisi (85,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa televisi sudah bukan barang 

mewah lagi, karena rumah tangga miskin saja sudah akses. Media lainnya yang 

relatif terakses oleh rumah tangga miskin adalah telepon genggam (handphone), 

VCD/DVD dan radio. 

 

5.6.2 Kontak dengan Sumber dan Narasumber Informasi 

Seperti halnya penguasaan atau pemilikan media komunikasi, kontak 

rumah tangga miskin dengan sumber informasi atau narasumber terkait dengan 

ketahanan pangan juga menampilkan kinerja yang lemah. Hasil penelitian 

mengungkap bahwa intensitas kontak rumah tangga miskin di Kabupaten 

Bandung menampilkan kinerja yang rendah (53,3% responden menyatakan tidak 

pernah kontak dengan sumber dan nara sumber informasi yang ditanyakan). 

Intensitas kontak yang tinggi hanya terjadi dengan aparat desa, bidan desa dan 

kader posyandu, tokoh agama dan media televisi. 

Sementara intensitas dengan penyuluh yang selama ini menjadi motor dalam 

program ketahanan pangan sangat minim (74,2% responden tidak pernah kontak 
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dengan penyuluh). Hal yang sama juga terjadi pada koperasi unit desa, toko 

sarana produksi, pihak perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. 

Sebagai motor pembangunan pertanian, tokoh tani juga tidak banyak dijadikan 

sebagai sumber informasi oleh para rumah tangga miskin. Kalaupun terjadi 

komunikasi, sifatnya hanya hubungan kerja (menjadi buruh tani) atau buruh 

panen, sehingga tidak ada trasfer informasi. 

Secara spasial, kinerja kontak rumah tangga miskin di Kecamatan Paseh dan 

Ibun lebih tinggi (meski sama-sama rendah) daripada rumah tangga di Kecamatan 

Banjaran dan Pameungpeuk. Keberadaan penyuluh pertanian yang seharusnya 

menjadi pendamping dan fasilitator rumah tangga miskin ternyata hanya diakses 

oleh 0,8% rumah tangga miskin, artinya sangat rendah. Jika mengacu kepada 

analisis sebelumnya, maka tampak korelasi yang jelas. Bahwa akses yang rendah 

terjadi karena para penyuluh lebih dekat dengan para petani elit yang selama ini 

dijadikan sebagai agen dalam pengembangan desa mandiri pangan.  

Adapun intensias kontak yang cukup tinggi antara rumah tangga miskin 

dengan aparat desa, bidang desa atau kader posyandu terjadi karena berkaitan 

dengan proses pencairan beras miskin, bantuan langsung tunai, maupun bantuan 

operasional sekolah dan pengurusan kartu keluarga miskin (Gakin). Memang, 

sedikit banyak ada kaitannya dengan program ketahanan pangan, namun sangat 

kontras dengan sumber-sumber yang seharusnya menjadi sumber informasi utama 

dalam program ketahanan pangan, seperti penyuluh pertanian, penyedia sarana 

produksi pertanian, pendamping masyarakat atau pendamping petani, pengurus 

koperasi dan tokoh tani atau ketua kelompok tani. Kenapa kotak rumah tangga 

miskin dengan mereka sangat rendah, bahkan tidak sama sekali?  

 

5.6.3 Daya Tarik Sumber/Media Informasi 

Van den Ban dan Hawkins (1999:44) mengidentifikasi tujuh sumber 

informasi yang sering dimanfaatkan oleh petani, meliputi: 1) petani-petani lain 

(sesama petani); 2) organisasi penyuluhan milik pemerintah; 3) perusahaan swasta 

yang menjual input, menawarkan kredit, dan membeli hasil pertanian; 4) agen 

pemerintah yang lain, lembaga pemasaran dan politisi; 5) organisasi petani dan 
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organisasi swasta beserta stafnya; 6) jurnal usahatani, radio, televisi, dan media 

massa lainnya; dan 7) konsultan swasta, pengacara dan dokter hewan. Kini 

(2009), petani-petani di negara maju (Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan), 

China, Thailand, dan sebagian negara Afrika (Mesir dan Maroko) sudah mulai 

menggunakan komputer, internet (hybrid media), dan sistem pakar (expert system) 

untuk mendapatkan informasi bagi penyelesaian permasalahannya. 

Lemahnya intensitas kontak antara rumah tangga miskin dengan berbagai 

sumber dan media komunikasi, terutama yang bersentuhan langsung dengan 

program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, diduga berkaitan dengan 

kurangnya daya tarik atau kinerja layanan sumber atau media komunikasi. Secara 

teoretis maupun praktis, kinerja sumber-sumber informasi dapat diukur 

berdasarkan ketersediaan, tingkat keterjangkauan (akses), kualitas layanan, dan 

kredibilitasnya. Di Kabupaten Bandung, ketersediaan sumber informasi relatif 

kuat, artinya relatif tersedia (ada sekitar 20 sumber informasi). Namun demikian, 

meskipun relatif tersedia (secara fisik dan jumlah), namun sumber informasi 

tersebut relatif sulit dijangkau oleh para petani. Akses yang tinggi masih tetap 

dikuasai oleh masyarakat kelas menengah ke atas.  

Hasil penelitian mengungkap bahwa lemahnya kontak rumah tangga miskin 

dengan sumber dan media komunikasi terjadi karena daya tariknya lemah 

(50,8%). Jika dianalisis lebih dalam, tampak bahwa sumber informasi yang relatif 

memiliki daya tari kuat adalah televisi, bidan desa dan kader posyandu, dan tokoh 

agama. Tokoh agama boleh dibilang masih didengar suaranya oleh masyarakat 

miskin. Namun secara umum, sebagian besar media komunikasi dan sumber 

informasi tidak menarik rumah tangga miskin. Bukan tidak ada informasi, tetapi 

informasi yang disajikan tidak banyak sesuai dengan persoalan dan kebutuhan 

rumah tangga miskin. Oleh karena itu, bagi kepentingan KIE, perlu penguatan 

media dan sumber informasi yang telah eksis dan penguatan pada sumber 

informasi yang bersentuhan langsung dengan program ketahanan pangan. 
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5.6.4 Tingkat/Mutu Pelayanan Media/Sumber Informasi 

Secara umum, kinerja (kualitas layanan) sumber informasi di Kabupaten 

Bandung berada pada kondisi yang lemah. Hal ini sangat terkait dengan lemahnya 

keterkaitan sistem informasi pertanian (linking system)  antara dinas teknis, 

lembaga penelitian, perguruan tinggi, media massa, dan kelompoktani. Mutu 

layanan informasi yang paling lemah justru ditampilkan oleh penyuluh, ketua 

kelompok tani atau tokoh tani dan penjual sarana produksi pertanian. Ironis, 

meskipun jumlah media dan sumber informasi semakin banyak dan beragam, 

namun sangat sedikit sekali (bahkan ada yang tidak sama sekali) menyajikan 

informasi yang dibutuhkan oleh rumah tangga miskin. Akibatnya, baik secara 

fisik, maupun secara kualitas, akses rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung 

menampilkan kinerja yang rendah. 

Hal ini menegaskan bahwa transformasi masyarakat pedesaan dari 

tradisional (komunal) ke modern (media dan institusi) belum berjalan efektif. 

Indikatornya, ketika peran dan kedudukan sumber-sumber dan media-media lokal 

komunal menipis, media publik tidak serta merta merepresentasinya. Keadaan 

serupa ditemukan oleh Feder & Slade (1985) di pedesaan India dan Grandstaff & 

Grandstaff (1986) di Thailand (dalam Reijntjes et al., 1999). Di India, informasi 

masyarakat pedesaan bersumber dari teman sesama (47-82 %), petugas penyuluh 

lapangan (2-19 %), kontak tani (16 %), dan siaran radio komunitas (9-10 %). 

Seperti halnya di India dan Thailand, meskipun disebut, namun radio dan VCD 

belum menjadi sumber informasi penting bagi rumah tangga miskin di Kabupaten 

Bandung. 

Secara spasial, mutu layanan media dan sumber informasi di Kecamatan 

Banjaran dan Pameungpeuk relatif lebih baik daripada di Kecamatan Paseh dan 

Ibun (meski sama-sama rendah kualitasnya). Di Banjaran dan Pameungpeuk, 

mutu layanan dari penyuluh lapangan relatif cukup baik dinilai oleh rumah tangga 

miskin. Mutu layanan informasi dari perguruan tinggi dan pengurus koperasi juga 

dinilai cukup baik oleh rumah tangga miskin. Mutu layanan juga terlihat pada 

ketua kelompok tani.   
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Lemahnya kualitas layanan sejatinya terletak pada lemahnya mutu informasi 

yang disajikan oleh media dan sumber informasi. Bagi masyarakat miskin, sumber 

informasi yang dianggap masih sesuai dengan kebutuhannya adalah televisi, 

meskipun faktanya mereka hanya menikmati hiburannya semata. Namun bagi 

kepentingan KIE, radio layak dijadikan sebagai media bagi penguatan ketahanan 

pangan rumah tangga miskin di pedesaan, khususnya di Kabupaten Bandung.    

 

5.7 Faktor Sosial Budaya Ketahanan Pangan 

Sebuah sistem perbuatan sosial, menurut Parsons, memuat tiga aspek 

penting, yaitu sistem kepribadian para pelaku sosial, sistem budaya, dan sistem 

sosial. Menurut Ibrahim (2004), secara teoretis-fungsional, ketiga aspek itu akan 

membentuk sebuah integrasi (jalinan) dan jika tidak, maka akan timbul 

kesenjangan atau ketegangan. Seperti halnya dalam sebuah negara yang menganut 

budaya birokratis, dengan sikap konformis dan afirmatif, jelas akan memandang 

abnormal (menyimpang) ketika muncul gejala ke arah sikap kritis. Sebagai ”urat 

nadi” dari proses sosial (interaksi sosial), komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan 

dari dimensi sosial budaya. 

Secara internal, pola perilaku sosial didalam pengambilan keputusan di 

Kabupaten Bandung memang cukup kuat. Artinya, sikap bungkam, takut salah, 

dan enggan berisiko, karena lebih menghendaki kondisi harmoni, serta 

kecenderungan bersikap ”patuh takut” pada pemimpin lokal  dan atas-desa 

(paternalistik), yang terbentuk karena etos komunikasi dalam rumah tangga dan 

komunal yang kurang resiprokal (tidak demokratis atau linier), kini mulai terkikis 

oleh budaya komunikasi kritis yang demokratis, terutama pada petani yang relatif 

lebih muda. Salmon (2004:21), menegaskan bahwa masyarakat desa sekarang 

sudah mulai kritis. Namun masih terbatas pada masyarakat kelas menengah ke 

atas (kosmopolit) dan golongan petani muda (young farmer). Jika mengacu pada 

konsep perilaku dari Merton, budaya kritis pada golongan muda Sunda lebih 

merupakan perilaku memberontak (rebellion). Perilaku tersebut juga didukung 

oleh membaiknya tingkat pendidikan dan menguatnya dorongan keberanian 

berkomunikasi. Secara personal maupun komunal, perilaku memberontah dari 
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kaum muda juga muncul sebagai wujud kemandirian dari prustrasi atas lemahnya 

pelayanan dari sumber-sumber informasi. 

Faktor sosial budaya yang teridentifikasi memiliki pengaruh besar terhadap 

perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung adalah 

modal sosial dan tingkat partisipasi dalam kelompok/kegiatan sosial. Berikut 

adalah uraian lengkapnya:    

5.7.1 Modal Sosial 

Bank Dunia (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang 

merujuk ke dimensi institusional, hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang 

membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal 

sosial adalah perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-

sama. Menurut Cohen dan Prusak (2001): “modal sosial merupakan stok dari 

relasi aktif masyarakat, setiap relasi diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling 

pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) 

sehingga memungkinkan aksi bersama berjalan efektif dan efisien. 

Modal sosial ketahanan pangan sejatinya telah lama eksis dalam sistem 

sosial masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Meskipun sudah mengalami 

degradasi, namun sebagian modal sosial ketahanan pangan masih tetap eksis 

dalam sistem sosial masyarakat. Hasil penelitian mengungkap bahwa modal sosial 

yang terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung relatif masih eksis 

(36,7%). Secara parsial, modal sosial yang eksistensinya masih diakui oleh rumah 

tangga miskin di Kabupaten Bandung adalah kelompok dan kegiatan keagamaan, 

budaya gotong-royong, budaya musyawarah pada masyarakat, rasa saling percaya 

pada sesama, dan budaya tolong menolong antara sesama. 

Khusus untuk budaya gotong-royong dan tolong menolong pada masyarakat, 

secara riil sangat mempengaruhi perilaku ketahanan pangan rumah tangga miskin. 

Hasil analisis pada tabel perilaku ketahanan menunjukkan bahwa ketersediaan 

pangan rumah tangga miskin pada saat musim kemarau (masa paling sulit) 

diperoleh dari pemberian saudara dan tetangga, disamping bantuan dari 

dermawan, zakat, infaq dan sedekah, juga diperoleh dari bantuan pemerintah. 

Kedua modal sosial tersebut dipandang lebih universal, sehingga eksistensinya 
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tidak legam dimakan waktu. Implementasinya tidak hanya berlaku pada 

masyarakat miskin saja, tetapi antar lapisan sosial. Hal ini terlihat pula pada 

eksistensi kepedulian yang kaya terhadap yang miskin (53%). 

Lumbung desa yang dulu begitu lekat dengan masyarakat pedesaan, 

sekarang sudah memudar. Hasil penelitian mengungkap, hanya 1,7% rumah 

tangga miskin yang masih memandang lumbung desa eksis. Sementara hampir 

separuhnya menyatakan tidak eksis lagi. Begitu juga kelompok usaha bersama, 

kelompok tani dan kelompok pemuda yang runtuh dengan sendirinya akibat 

pendekatan-pendekatan yang searah. Ironisnya, iuran atau tabungan sosial yang 

lebih akrab disebut perelek, sudah tidak semujarab masa lalu, eksistensinya pun 

hanya dinyatakan ada oleh sekitar 17%. Polanya sudah mulai tergeser dengan 

pendekatan yang serba diuangkan. Ironisnya, dibanding desa-desa yang bercorak 

pedesaan (Paseh dan Ibun), perelek lebih eksis di desa-desa pinggiran kota 

(Banjaran dan Pameungpeuk). Begitu juga kelompok tani, lebih eksis di desa-kota 

daripada di desa-pedesaan. 

 

5.7.2 Partisipasi dalam Kelompok/Kegiatan Sosial 

Partisipasi merupakan indikator keberdayaan seseorang yang berakar tidak 

hanya dari terpaan komunikasi dasar (interaksi sosial) tetapi sinergisme antara 

potensi lingkungan eksternal (mikro, meso, dan makro) dengan kesadaran, 

motivasi diri, kemauan, kesempatan, dan kemampuan untuk meraih manfaat dari 

jaringan dan ruang publik prospektif bagi pengembangan usaha, kemandirian, dan 

bahkan sosial komunalnya. Chambers (1996) menyatakan bahwa warga desa itu 

memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi. Namun kemauan 

tersebut seringkali tereduksi oleh pendekatan-pendekatan  pembangunan modern 

yang linear dan budaya feodal yang ditanamkan dalam tata kelola lembaga formal 

dan sistem sosial komunal yang tidak recyprocal. 

Hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat partisipasi rumah tangga miskin 

di Kabupaten Bandung dalam kelompok dan kegiatan sosial berada pada kondisi 

yang lemah. Secara parsial, partisipasi rumah tangga miskin hanya tampak pada 

kegiatan pengajian, aktivitas posyandu dan gotong-royong. Partisipasi yang sangat 
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rendah terlihat pada kegiatan kelompok tani, koperasi, kelompok peternak, 

kelompok kesenian daerah dan penyuluhan. Peran karang taruna dalam ketahanan 

pangan juga lemah. Selain akses para pemuda terhadap sumberdaya lahan dan 

pertanian lemah, juga kelembagaannya kurang mendapat perhatian. Padahal, salah 

satu kelompok karang taruna di Kecamatan Ibun termasuk yang berprestasi dan 

mendapat penghargaan di Kabupaten Bandung. 

Kelompok kesenian daerah yang dulu begitu merakyat dan ampuh dijadikan 

sebagai media dan pendekatan penyuluhan pertanian di zaman Bimas dan Inmas, 

kini tidak mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama rumah tangga 

miskin. Padahal, untuk pengembangan KIE, kelompok kesenian daerah 

merupakan media yang dapat dioptimalkan bagi penguatan ketahanan pangan 

rumah tangga miskin. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

penyuluhan terjadi bukan hanya karena kurang diminati, tetapi juga kurang 

mendekat ke kaum miskin dan mutu layanan informasinya tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan permasalahan masyarakat miskin. Secara spasial, tingkat 

partisipasi rumah tangga miskin dalam kelompok dan kegiatan sosial lebih tampak 

di Kecamatan Banjaran dan Pameungpeuk daripada di Kecamatan Paseh dan Ibun. 

Padahal, Paseh dan Ibun lebih bercorak tradisional dibandingkan dengan Banjaran 

dan Pameungpeuk.  

 

5.8 Model Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Ketahanan Pangan Keluarga 

 

 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

1.  Pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program-program ketahanan 

pangan masih rendah.  Mereka kurang mengetahui makna dan tujuan berbagai 

program ketahanan pangan.    Mereka juga kurang mempunyai motivasi untuk 

tahan pangan atau mandiri pangan, serta cenderung mengharap bantuan 

pangan dari pemerintah atau lingkungan sosialnya. 

2.  Belum ada strategi KIE Ketahanan Pangan, khususnya untuk keluarga miskin 

yang menjadi sasaran program.   

3.  Model KIE Ketahanan Pangan yang direkomendasikan adalah : 

     a.  Isi pesan sesuai dengan tema yang paling diminati, antara lain : raskin, 

lumbung desa simpan pinjam, dan diversifikasi pangan 

     b. Media menggunakan alat bantu yang paling diminati, antara lain : televisi, 

radio, VCD, dan media cetak (poster dan brosur). 

     c.  Metode KIE yang disukai keluarga miskin adalah pendekatan kelompok  

dan masal    

     d.  Narasumber yang paling dipercaya dan disukai keluarga miskin adalah 

bidan desa, pengurus Posyandu, tokoh agama, tokoh tani dan pedagang 

perantara. 

 

6.2 Saran 

1. Implementasi Strategi KIE untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 

keluarga miskin terhadap program ketahanan pangan.  Strategi KIE tersebut 

juga memberi motivasi kepada keluarga miskin untuk mandiri pangan atau 

tahan pangan tanpa bergantung kepada pemerintah atau orang lain.  

2. Rekayasa sosial untuk membentuk budaya tahan pangan di kalangan keluarga 

miskin.  

3. Melibatkan lebih mendalam narasumber informasi yang dipercaya keluarga 

miskin dalam proses rekayasa sosial. 

 


