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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Kemandirian pangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kemajuan di sektor pertanian.  Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 

tahun 1984, namun lahan untuk penanaman padi semakin berkurang. Nainggolan 

(dalam Kristi, 2010), untuk tetap menjaga ketahanan pangan maka Indonesia perlu 

mengupayakan swasembada tanaman pangan selain beras yang dapat tumbuh 

dilahan kering seperti jagung, ubi kayu sehingga tidak terjadi kerawanan pangan 

yang dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan bangsa. 

  Nainggolan dalam Kristi (2010), kampanye diversifikasi pertanian pangan 

harus dilakukan karena ketergantungan terhadap beras dapat membahayakan 

perekonomian nasional. Potensi lahan untuk ditanami tanaman pangan non beras 

masih terbuka, selain itu lahan kering dapat dijadikan sebagai usaha ektensifikasi 

lahan bagi para petani Indonesia yang rata-rata mempunyai luas lahan dibawah 0,5 

hektar. Hidayat dan Mulyani (2002), lahan kering merupakan hamparan lahan yang 

tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian waktu dalam setahun atau 

sepanjang tahun. Abdurahman, Ismail dan Sutono, (1997), ‘lahan kering’ yang 

dimaksud sebagai ‘lahan yang’ dapat dipergunakan untuk melakukan ‘usaha pertanian’ 

dengan cara mempergunakan air secara terbatas dan biasanya hanya bersumber 

pada air hujan’. Lahan kering umumnya berada pada daerah bergelombang sampai 

berbukit dengan tingkat kesuburan yang kurang, daerah lahan kering di Indonesia 

memiliki potensi yang besar dikarenakan luasan lahan yang begitu besar. 

 Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 4.162 km2 masyarakatnya 

hidup sebagian besar dari sektor pertanian, potensi Lahan kering di Kabupaten 

Sukabumi cukup besar, di Jawa Barat menempati urutan kedua setelah Kabupaten 

Garut dari luasannya. Berdasarkan rencana Umum Tata Ruang Kabupaten 

Sukabumi, maka 63.496, 81 Ha (15,25%) diarahkan untuk Pertanian lahan basah 

dan 124.606.62 Ha (29,94%) merupakan pertanian lahan kering (BPS Kabupaten 

Sukabumi dalam angka 2018). Luasnya lahan kering ini harus dapat dimanfaatkan 

secara optimal sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada pada pengelolaan 

lahan kering. 
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Sementara itu, banyak rumah tangga petani mengelola lahan kering dry  farm untuk 

produksi pangan membutuhkan perhatian lebih dari para pihak terkait, agar tetap 

dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Lahan kering memiliki potensi mampu memberikan kontribusi’ 

terhadap pertanian khususnya dalam produksi tanaman perkebunan dan tanaman 

pangan. Komoditi tanaman pangan yang bisa diproduksi di lahan kering di 

Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah padi gogo, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi 

jalar, kacang tanah, dan kacang hijau.  

  Kecamatan Tegalbuleud merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

lahan kering yang luas di Kabupaten Sukabumi. Bahkan lahan kering di Kecamatan 

Tegalbuleud memliki luas lima kali lebih banyak dari pada lahan sawah. Lahan 

kering di Kecamatan Tegalbueud berpotensi untuk menghasilkan tanaman pangan, 

pengembangan tanaman pangan dilahan kering dikelola oleh rumah tangga petani. 

Berdasarkan uraian diatas maka kajian terhadap karakter rumah tangga petani 

dilahan kering menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh 

penulis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana karakteristik rumahtangga petani lahan kering di 

Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

‘Tujuan’ dari ’ ‘penelitian’ ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

rumahtangga petani lahan kering di Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, 

Desa Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini ’ dapat menambah khasanah keilmuan terkait karakteristik 

rumahtangga petani lahan kering, suatu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

atau pihak yang terkait khususnya tentang kajian ‘rumahtangga petani ’ lahan kering 

di Desa Tegalbuleud, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi dan 

masyarakat pada umumnya. 
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1.4.2 Aspek Guna Praktis” 

a. Rumah Tangga Petani”  

“Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk mengetahui 

keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki “oleh rumahtangga petani ’ lahan kering” 

“di Kecamatan Tegalbuleud, ” Desa Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, sehingga 

berupaya untuk memperbaiki keterbatasan dan meningkatkan kelebihan yang 

dimiliki oleh ‘rumahtangga petani’ lahan kering di Kecamatan Tegalbuleud, Desa 

Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi.   

b. Akademis” 

“Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terkait 

pengembangan lahan kering dan kesejahteraan rumah tangga petani lahan 

kering.” 

c. Pemegang Kebijakan (Pemerintah atau Dinas Terkait) ” 

“Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan atau program terutama yang menyangkut dengan 

karakteristik rumah tangga petani “lahan kering’.” 

 


