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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh infeksi Coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali sebagai peunomia 

misterius di Wuhan, China, 31 Desember 2019. Peunomia adalah peradangan di 

paru-paru yang disebabkan oleh pathogen seperti virus/bakteri/jamur yang 

menyerang pada sistem pernapasan manusia (Erlina Burhan, 2020). Corona Virus 

Disease (Covid-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada 30 

Januari 2020. Kasus penyebaran virus ini terus bertambah di berbagai Negara 

seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada tanggal 2 maret 2020 di Indonesia sudah 

terdapat dua kasus posistif Covid-19 dan hingga saat ini update kasus pada 15 

September 2020 yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 225.030 kasus dan 

di Jawa Barat yang telah terkonfirmasi sebanyak 14.938 kasus (Pikobar - Pusat 

Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat). Penyebaran virus ini 

dapat melalui droplet atau udara dari batuk dan bersin, kontak dekat seperti 

menyentuh dan jabat tangan, dan menyentuh objek atau permukaan yang 

terkontaminasi virus. Corona Virus Disease (Covid-19) telah menyebabkan semua 

aktivitas manusia menjadi terbatas.  

Dampak dari pandemi Covid-19 telah mengganggu berbagai aspek 

kehidupan mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi dan beragam aspek lainnya yang 

terjadi di belahan dunia khususnya di Indonesia. Salah satu persoalan utama yang 

sedang ramai diperbincangkan publik yaitu mengenai dampak covid-19 terhadap 

ketahanan pangan. Menurut Suryana (2001) berdasarkan pengalaman sejarah 

menunjukan bahwa ketahanan pangan memiliki kaitan erat dengan stabilitas 

ekonomi, stabilitas politik, katahanan sosial dan keamanan atau ketahanan nasional. 

Di Indonesia pemberlakuannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 

WFH (Work From Home) dalam jangka panjang menyebabkan terbatasnya 

mobilitas dan menghambat akses pangan sehingga dapat membahayakan ketahanan 

pangan, akses pangan yang sulit akan mengakibatkan krisis pangan dan memicu 

konflik sosial dan ekonomi khususnya pada rumah tangga.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, 

ketahanan pangan didefiniskan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perorangan, 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. Ketahanan pangan pada 

tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang 

selanjutnya menjadi pilar terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional. Maka 

salah satu hal yang dapat membantu ketahanan pangan di masa pandemi covid-19 

adalah dengan cara memberdayakan masyarakat agar mereka mampu secara 
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mandiri untuk menanggulangi masalah pangannya serta mampu mewujudkan 

ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.  

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi 

keluarga dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal. Salah 

satu arah kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan pada sisi ketersedian 

yaitu melalui program P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan). 

Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2010, pada tahun 2012 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) diimplementasikan 

melalui kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan 

Rumah Pangan Lestari (KRPL), Annisahaq et al. (2014). Upaya penganekaragaman 

pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui 

optimalisasi pemanfaatan lahan. Pemanfaatan pekarangan rumah menjadi salah satu 

alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga.  

Lahan pekarangan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

bercocok tanam. Pemanfaatan lahan pekarangan yang baik dapat memberikan 

berbagai manfaat antara lain yaitu sebagai warung, apotek, lumbung hidup dan bank 

hidup (Ashari et all 2012). Disebut lumbung hidup karena sewaktu-waktu 

kebutuhan pangan pokok seperti jagung, umbi-umbian, dan sebagainya tersedia di 

pekarangan. Selain pekarangan difungsikan untuk pemenuhan bahan pangan 

(Arifin et all 2007), pekarangan untuk konservasi keanekaragaman hayati pertanian 

juga dapat mendukung agroekologi dan pertanian yang berkelanjutan (Marshall dan 

Mooneen, 2002). Berdasarkan hasil kajian badan Litbang Pertanian, sebagaimana 

dilaporkan Mardiharini (2011), perhatian petani tehadap pemanfaatan lahan 

pekarangan masih terbatas. Akibatnya pemanfaatan pengembangan berbagai 

inovasi yang terkait dengan lahan pekarangan belum mencapai sasaran yang 

diharapkan. Lahan pekarangan juga dapat berpeluang menjadi sumber penghasilan 

rumah tangga apabila direncanakan dan dikelola dengan baik. Karakteristik lahan 

pekarangan ditandai beberapa indikator penting (Rukmana, 2008), antara lain: (1) 

meliputi areal yang sempit atau terbatas, (2) berisi aneka tanaman, (3) letaknya 

dekat dengan rumah, (4) hasilnya yang diperoleh digunakan untuk keperluan sehari-

hari, (5) pada umumnya tidak memerlukan modal besar.  

Upaya pengembangan pekarangan ini semakin didukung oleh pemerintah 

dan swasta mengingat terus berkurangnya lahan untuk pengembangan tanaman, 

serta terhambatnya akses pangan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang belum 

bisa diprediksi kapan akan berakhir. Meskipun demikian banyak masyarakat yang 

belum menganggap dan sering mengabaikan potensi dari lahan pekarangan yang 

ada di sekitar rumah. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memanfaatkan lahan 

pekarangan. Adanya program pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat 

bermanfaat di masa pandemi Covid-19. Salah satu program yang mendukung 

ketahanan pangan sebagai sumber pangan keluarga adalah program pengembangan 
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Konsumsi dan Penganekaragaman dengan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari 

(P2L). Kegiatan ini merupakan program kerja yang di gagas oleh Kementrian 

Pertanian yang digerakan sejak tahun 2010 dengan nama Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) yang dilaksanakan di daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sukabumi termasuk di Desa Perbawati. Desa Perbawati terletak di 

Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Desa Perbawati merupakan salah satu 

desa yang menjadi penerima program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan 

P2L memiliki tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesbilitas, dan 

pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang 

beragam, bergizi seimbang, dan aman. Program P2L ini memberdayakan 

Kelompok Tani Mustika Bumi yang terdapat di kampung Tenjolaya Desa 

Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.  

  Berdasarkan pemaparan pemasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian yaitu: “Pengaruh Program P2L Terhadap Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19” (Studi Kasus di Kelompok 

Tani Mustika Bumi Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi). 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh program P2L terhadap 

ketahanan pangan rumah tangga di masa pandemi covid-19 

 

1.3. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui pengaruh program P2L terhadap ketahanan pangan rumah tangga 

di masa pandemi covid-19.  

 

1.4. Kegunaan penelitian  

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Program P2L Terhadap 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di 

Kelompok Tani Mustika Bumi Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten 

Sukabumi)” diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis, sebagai berikut:  

1) Aspek Guna Teoritis  

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan rumah 

tangga di masa pandemic covid-19. Hasil dari penelitian diharapkan dapat 

melengkapi kajian teoritis tentang pengaruh pelaksanaan program P2L terhadap 

ketahanan pangan rumah tangga.  
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2) Aspek Guna Praktis  

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan pemahanan, 

serta menghasilkan sumbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara 

lain sebagai berikut:  

a. Bagi Penulis 

Penulis berharap dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta 

keterampilan dalam melakukan penelitian dan membuat karya tulis ilmiah.  

Selain itu sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) Program 

Studi Agribisis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah sukabumi.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan motivasi untuk 

mengembangkan lahan pekarangan rumah karena sangat potensial sebagai 

sumber pangan keluarga dan dapat menambah pendapatan rumah tangga.  

c. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan program serta 

kebijakan dalam mengatasi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. 

d. Bagi Kelompok Tani/Petani 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap program yang 

telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk 

masa yang akan datang. 

e. Bagi pihak lain  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin 

menambah wawasan serta menjadi bahan perbandingan terhadap kasus-

kasus yang sama mengenai pengaruh pemanfaatan pekarangan rumah 

terhadap ketahanan pangan rumah tangga di masa pandemi covid-19.
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