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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. 

Pemenuhannya pun telah dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 28H ayat 1. Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental karena 

jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. 

Pemenuhan akan pangan sangat penting karena menentukan kualitas dari sumber 

daya manusia.Berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2012, yang dimaksud 

dengan ketahanan pangan adalah ”kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.” 

Fokus dari ketahanan pangan ini tidak hanya penyediaan pangan tingkat 

wilayah akan tetapi termasuk tingkat rumah tangga dan individu. Pemerintah juga 

bertanggungjawab akan penyediaan makanan pokok masyarakat khususnya beras. 

Hal itu karena beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia 

khususnya di Jawa. Di Indonesia, badan yang mengelola persediaan beras adalah 

Badan Urusan Logistik (BULOG). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 

No 29 tahun 2000, tugas utama BULOG adalah mengelola persediaan, distribusi 
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dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian 

Pemerintah/HPP). 

Peran BULOG disini sangat penting karena menyangkut pengendalian 

harga beras yang ada di pasar. Harga beras di pasar selalu mengalami perubahan 

turun atau naik (fluktuasi). Misal saja Pasar Beringharjo, selama tahun 2013, 

harga beras medium dan harga beras termurah di pasar ini mengalami fluktuasi. 

Beras medium adalah beras yang biasa dikonsumsi masyarakat kalangan 

menengah ke atas sedangkan beras termurah merupakan beras yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat miskin.  

Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras 

di pasaran. Hal itu dimaksudkan agar setiap lapisan masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan pangan khususnya beras agar terhindar dari kerawanan pangan (food 

insecurity). 

Salah satu upaya Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras bagi 

rumah tangga miskin (RTM) yaitu dengan pemberian beras miskin (raskin). 

Setiap bulan, raskin dibagikan kepada masyarakat miskin melalui ketua Rukun 

Tetangga (RT) setempat. Untuk mendapatkan raskin ini, RTM tidak perlu 

mengeluarkan uang banyak layaknya harga beras dipasaran. Setiap kilogram (kg) 

raskin dihargai Rp1.300,00. Jumlah raskin yang diterima setiap keluarga ini sesuai 

dengan kebijakan RT masing-masing. 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah lumbung pangan yang 

potensial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya produksi tanaman 

padi. Berdasarkan data dari BKPP DIY tahun 2011, pada daerah tersebut terdapat 
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lahan sawah dengan luas panen 30.559 ha dengan produksi sebesar 197.618 

ton/tahun. Selain produksi padi, Kabupaten Bantul juga dapat memproduksi bahan 

pangan lain seperti jagung, kacang tanah, kedelai maupun berbagai produk 

pertanian lainnya. Dari potensi tersebut, Kabupaten Bantul tidak hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang berjumlah 256.463 jiwa, akan 

tetapi juga dapat mensuplai kebutuhan bahan pangan daerah lain yang kekurangan 

bahan pangan, baik di daerah Yogyakarta maupun daerah-daerah lainnya. 

Meskipun DIY mampu mensuplai kebutuhan pangan daerah lain, akan 

tetapi di Kabupaten Bantul masih ada beberapa daerah yang masuk dalam daerah 

rawan pangan (DRP). Berdasarkan berita yang dimuat dalam media elektronik 

tribunnews.com (Jumat, 1 November 2013) sebanyak 80 desa yang tersebar di 

empat kabupaten di DIY mengalami rawan pangan. Kepala Bidang Ketersediaan 

Pangan BKPP DIY, Syam Arjayanti mengatakan, desa rawan pangan (DRP) 

tersebar di empat kabupaten masing-masing di Sleman (12 desa), Gunungkidul 

(24 desa), Kulonprogo (34 desa), dan Bantul (10 desa). Desa-desa yang masuk 

kategori rawan pangan itu dilihat tidak hanya dari ketersediaan pangannya namun 

juga terkait kecukupan gizi, dan kemiskinan. 

Data dari BKPP DIY tahun 2011 di Kecamatan Srandakan masih terdapat 

kelurahan yang masuk dalam daftar DRP yakni Kelurahan Trimurti. Kecamatan 

Srandakan memiliki 2 kelurahan yakni kelurahan Poncosari dan Kelurahan 

Trimurti. Luas wilayah kecamatan ini adalah 1.804,953 Ha. Kelurahan Poncosari 

memiliki luas wilayah 1.186,122 Ha sedangkan Kelurahan Trimurti memiliki luas 

wilayah 618,831 Ha. Dengan luas wilayah 618,831 Ha tersebut, lahan pertanian 
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yang dimiliki Kelurahan Trimurti hanya 5,7% dari luas wilayah yakni sekitar 

35,273 Ha. Luas lahan pertanian yang dimiliki Kelurahan Poncosari dan Trimurti 

ini memang sangat berbeda. Sehingga lurah Desa Trimurti ini tidak mendapatkan 

bengkok. Bengkok merupakan hak seorang lurah untuk menggarap sawah sebagai 

imbal jasa atas pekerjaannya. Sebagai pengganti tanah bengkok, maka lurah desa 

Trimurti ini mendapat gaji sesuai dengan standar gaji pegawai negeri sipil (PNS). 

Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Trimurti ada di sector 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyak usaha kuliner dan kerajinan 

yang berkembang pesat di daerah ini. Beberapa sentra kuliner khas daerah ini 

seperti bakpia, tahu serta mie lethek. Adapun produk kerajinan khas daerah ini 

adalah kerajinan dari bambu. Berbeda dengan Kelurahan Trimurti, mayoritas mata 

pencaharian warga Kelurahan Poncosari adalah petani kecil maupun buruh 6 tani. 

45% dari total penduduk Kelurahan Poncosari ini bekerja petani maupun buruh 

tani dan menggantungkan hidupnya dari hasil sawah. 

Menurut Todaro (2006: 256) penduduk miskin adalah mereka yang 

umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian 

pokok di bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan 

sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan bersama-sama), mereka sering 

terkosentrasi di antara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Pendapat 

tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kelurahan Poncosari dan Trimurti. Hal 

itu karena, meskipun daerah Trimurti termasuk dalam DRP, akan tetapi jumlah 

penduduk miskin terbanyak justru ada di daerah Poncosari yang warga 

masyarakatnya berada di sektor pertanian. 
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Kelurahan Trimurti tersebut termasuk dalam daftar desa rawan pangan jika 

dilihat dari aspek ketersediaan pangan. Aspek ketersediaan pangan ini mencakup 

produksi padi, jagung dan umbi-umbian. Hal ini jika dikaitkan dengan kondisi 

daerah Kelurahan Trimurti tentu wajar jika kelurahan tersebut tidak bisa 

memproduksi padi, jagung dan umbi-umbian karena memang tidak memiliki 

lahan pertanian. Akan tetapi, meskipun Kelurahan Trimurti ini termasuk DRP, 

masyarakat setempat masih bisa mencukupi kebutuhan pangan. Menurut data 

yang diperoleh dari kelurahan setempat, pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin 

di Kelurahan Trimurti ada 655 kepala keluarga (KK) sedangkan di Kelurahan 

Poncosari sebanyak 1.748 KK. Sektor agraris memang bisa dikatakan identik 

dengan rumah tangga miskin pedesaan. Hal itu senada dengan Todaro (2006: 269) 

yang menyatakan sekitar dua pertiga penduduk miskin di negara berkembang 

masih menggantungkan hidupnya dari pola pertanian yang subsisten, 

baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh 

mengenai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat diKecamatan 

Srandakan khususnya pangan beras. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Harga beras di pasar selalu mengalami fluktuasi. 

2. Kabupaten Bantul merupakan lumbung padi yang potensial akan tetapi 

masih ada beberapa daerah yang termasuk dalam DRP. Salah satu 

kelurahan yang ada di Kecamatan Srandakan yaitu Kelurahan Trimurti 

termasuk dalam DRP. 
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3. Kelurahan Poncosari memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di 

wilayah Kecamatan Srandakan. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Parameter terpenting apakah untuk mengetahui ketahanan pangan rumah 

tangga miskin di Kecamatan Srandakan? 

2. Parameter pendukung apakah untuk mengetahui ketahanan pangan rumah 

tangga miskin di Kecamatan Srandakan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas 

permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam, mengingat 

luasnya permasalahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada faktor yang 

mempengaruhi ketahanan pangan beras di Kecamatan Srandakan. Terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini hanya terfokus pada faktor jenis kelamin, umur kepala rumah 

tangga, status perkawinan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan 

pendapatan rumah tangga. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui parameter terpenting pada ketahanan pangan rumah tangga 

miskin di Kecamatan Srandakan. 

2. Mengetahui parameter pendukung  terhadap ketahanan pangan rumah 

tangga miskin di Kecamatan Srandakan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 

a.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

menambah ilmu pengetahuan. 

b.  Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

penelitian penelitian dalam bidang ketahanan pangan. 

c.  Memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan ketahanan 

pangan di daerah setempat dan juga sebagai masukan dalam 

pengambilan keputusan selanjutnya. 

d.  Sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap 

permasalahanpermasalahan yang ada di sekitar. 

 

 

 

 


