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HABISNYA PERSEDIAAk PANGAN .tAHUNAN 
PADAARAS KELUARGA'))t · I./ 
KECAMATAN POLLEN, 
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 

Oleh: Dharmaputra Palekahelu, Stephanus P. Manongga, dan 
Ferry Karwur 

When family food stock will ends in Pollen sub-district of Timor Tengah Selatan? The 
research reported here answered the question. The amount of harvested food 
products, storage food stock, and consumptions were measured for products to which 
the villagers are uery dependent on. The products are corn, rice, cassava, banana, 
groundnut, and cowpea. The data were used to measure when the stock of each 
foodstuff will end after the period of harvest ends. To make a conclusion. 
triangulations using focused group discussions were carried out, and other data such 
as liuestock they own and cash money were also considered. It was concluded that 
during field visit, which was November, most families still haue enough storage food 
stock, but will be in critical situation within the next three months (December to 
January). Combination of various foodstuff stock they haue extend the period of food 
availability, but will end for most of the family in hamlets in the period of February to 

.. April in which they are still waiting for harvesting in that year. For some families, 
livestock, mainly chicken, pigs, and cattle will be their last resort for cash during this 
vulnerable period. It was concluded that families in Pollen sub-distrcist suffer 
transisitory food insecurity, and the situation becomes worst by climatic (rainfall} 
uncertainty. 
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P~ngantar 

Persoalan kekeringan dan keku
rangan pangan di Nusa Tenggara 
Timur (NTT) sebenarnya bukan hal 
yang sangat baru, namun toh bukan 
pula persoalan permanen. Periode 200 
tahun terakhir adalah periode di mana 
kelaparan itu menjadi lebih nyata. Hal 
ini dapat dicari dasar-dasarnya dalam 
faktor alamiah, penduduk, dan faktor 
kebijakan pemj,angunan. Namun de
mikian, empati ataupun pemahaman 
teknis pemerintahan pusat maupun 
pemerintahan eli daerah atas kejadian 
tersebut perlu dipertanyak.an. Lihat 
saja, sewaktu Kompas berturut-turut 
melaporkan mengenai kelaparan di 
NTI (Kompas 10 - 19 Maret 2004), 
dengan enteng Menteri Pertanian RI 
merespons (atas masukan Dinas Per-
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tanian di NTI), "itu cuma gagal panen, 
belum kelaparan". Laporan Kompas itu 
sebenarnya hanyalah pengulangan 
dari laporan Metzner 25 tahun lalu, 
bahwa musibah kelaparan setiap 
tahun, pada tahun-tahun terakhir ini, 
atau sebelum 1980-an, melanda 
hampir seluruh kepulauan di NTI 
(Metzner, 1980). 

Dalam rangka memberikan pen
jelasan dan perpektif teknis melihat 
persoalan kekeringan dan kelaparan 
jangka pendek maupun jangka 
panjang, maka Pemerintah Daerah TTS 
dan Pusat Studi Kawasan Timur 
Indonesia UKSW melak:ukan Penelitian 
mengenai Ketahanan Pangan Rumah 
Tangga di TIS. 

Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memahami bagaimana 
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sebenarnya hubungan antara dinami
ka iklim (terutama curah dan pola 
hujan), aktivitas pertanian, dan ke
adaan stok pangan di tingkat rumah 
tangga. Untuk menjawab tqjuan ~r
sebut maka dilakukan penelitian 
densa'n keluarga dan kampung dijadi
kan sebagai satuan analisis. Pendekat
an demikian penting karena pendekat
an yang dipakai sejauh ini untuk 
menilai ketahanan pangan terutama 
menggunakan agregat wilayah sebagai 
unit analisis. Menurut Kepala Badan 
Bimas Ketahanan Pangan Departemen 
Pertanian Suryana (2003), pendekatan 
agregat dalam studi ketahanan pangan 
sering luput dari kenyataan bah~ 
walaupun di suatu daerah mengalanu 
surplus pangan, namun dalam kenya
taannya, pada tingkat keluarga, ada 
sebagian masyarakat yang tidak 
mampu mencapai taraf kecukupan 
pangan yang Iayak. Oleh sebab i~, 
analisis ketahanan pangan berbas1s 
rumah tangga dapat memberikan 
solusi yang lebih baik atas kekurangan 
dari penilaian ketahanan pangan 
dengan pendekatan agregat. 

Metode PeneUtian 
Untuk mencapai tujuan tersebut 

dilakukan analisis pola curah hujan 
dan kekurangan air, serta penentuan 
peri<Xte kerawanan (windows of 
vulnerability). Selanjutnya dilakukan 
analisis hubungan antara variabilitas 
curah hujan dan sebaran waktu 
tanam, panen, jenis panenan, ~an 
produtivitas basil tanaman. Selanjut
nya, dilakukan pengukuran besarnya 
stok lumbung dari berbagai jenis basil 
panen pada saat panen, dan penge
cekan langsung besarnya stok sisa 
periode 6 - 7 bulan setelah panen. Atas 
dasar besarnya stok lumbung pangan, 
konsumsi harlan, dan banyaknya 
panenan yang dijual, maka dilakukan 
perhitungan laju penurunan stok 
pangan, serta lamanya stok yang ter
sedia dapat dimanfaatkan. 

Kabupaten Timor Tengah Selatan 
(TIS) terdiri atas 21 kecamatan dengan 
214 desa. Ke-21 kecamatan yang ada 

tersebar di daerah dataran tinggi, lebih 
tinggi dari 1000 m di atas permukaan 
laut (dpl), dan di pinggir pantai. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Pollen, kecamatan yang berada ± 60 
km dari kota Soe; 83,62% wilayahnya 
berada di sekitar 500 - 1000 m dpl. 

Analisis dinamika curah hujan 
dilakukan dengan melihat besar dan 
sebaran curah hujan berdasarkan data 
klimatologi stasiun terdekat dengan 
Kec. Pollen. Untuk saling-koreksi ke
mungkinan bias data stasiun klima
tologi dilakukan konfrontasi data 
dengan pendapat masyarakat di Keca
matan Pollen (9 desa). Untuk mencari 
hubungan antara dinamika iklim dan 
ketersediaan pangan, dilakukan disku
si kelompok terfokus (DKT) yang me
wakili para tokoh dusun di 9 desa. 
Dalam DKT didiskusikan kejadian 
kelaparan 5 tahun terakhir, cakupan 
dan intensitas kejadian kelaparan, 
penyebab kelaparan, dan alternatif
alternatif pemecahan yang dilakukan 
masyarakat pada waktu kelaparan. 

Selanjutnya, penilaian kondisi 
stok pangan dilakukan dengan dua
pendekatan DKT dan penilaian 
langsung keadaan stok pangan di 
tingkat rumah tangga (yaitu semua 
jenis stok pangan yang ada di desa
desa di Pollen) melalui wawancara dan 
pengecekan fisik. Dalam penelitian 
tingkat rumah tangga dilakukan cu
plikan pada 45 keluarga yang mewakili 
9 desa. Cuplikan tidak mencakup 
perangkat desa dan dusun. 

Data yang dikumpulkan berupa 
data primer dan data sekunder. Da~ 
primer yakni data yang berasal dan 
responden dan nara sumber tertentu 
yang dapat dipercaya (stakeholder) dan 
data sekunder adalah data yang ber
asal dari lembaga resmi pemerintah 
maupun lembaga-lembaga lainnya 
yang dapat dipercaya. Data-data kli
matologis berasal dari stasiun klima: 
tologi terdekat dan merepresentas1 
lingkungan mikro di Kec. Pollen. Data 
kependudukan dan agregat desa di
kumpulkan dengan pendekatan dis
kusi kelompok terfokus; di dalamnya 
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data para tokoh masyarakat disaring 
melalui pendekatan DKT. Data rumah 
tanga dikumpulkan pada aampel yang 
mewakili peduaunan, strata umur dan 
tingkat aosial ekonomi yang umu~. 
Empat puluh lima rumah tangga yang 
tersebar di 9 desa dijadikan aebagai 
sampel. Pengumpulan data primer di
lakukan pada akhir bulan September 
dan awal Nopember 2004. Diharapkan 
pengambilan aampel pada periode ini, 
ma.ayarakat audah mengalami ae
jumlah waktu panen pertanian, dan 
pada saat yang sama merupakan akhir 
dan awal dari musim penghujan. 

BasU Penelltian 

• Geograft dan Demografi 

Kecamatan Pollen adalah salah 
satu dari 21 kecamatan yang ada di 
Kabupaten ITS. Kecamatan ini terdiri 
atas 9 desa. Sebelah Utara berbatasan 
dengan Kabupaten Timor Tengah 
Utara (ITU), sebelah Selatan dengan 
Kecamatan Oenino, sebelah Timur 
dengan Kecamatan Amanuban Timur, 
dan sebelah Barat dengan Kecamatan 
Mollo Utara. 

Lebih kurang 83,62% wilayah 
Kec. Pollen berada pada ketinggian 
lebih dari 500 m di ataa permukaan 
laut (dpl). "'€edangkan 16,38% luas 
wilayah lainnya berada di ketinggian 
antara 100- 500 m dpl, dengan topo
grafi dominan berbukit-bukit, dengan 
wilayah kemiringan umumnya lebih 
dari 12-40%, I 

Kecamatan Pollen memiliki luas 
264 km2 atau 6,64% dari total luas 
wilayah Kabupaten 'M'S, didiami oleh 
13.848 jiwa (BPS: Pollen Dalam Angka, 
2002), dengan kepadatan penduduk 
rata-rata mencapai 52 jiwa per km2. 
Mereka terdiri atas 3.138 rumah 
tangga. Dengan demikian, kepadatan 
rumah tangga di Kecamatan Pollen 
sekitar 4 orang per rumah tangga. 
Penduduk Pollen tersebar di 9 desa 
dan 26 dusun. Konsentrasi penduduk 
terbesar terdapat di Desa Fatumnutu 
(2.314 orang) dan Desa Konbaki (2.268 
orang). Desa-desa lainnya di Kecamat
an Pollen memiliki jumlah penduduk 
antara 1.282 orang sampai dengan 
1. 715 orang kecuali Desa Usapimnasi 
yang hanya mempunyai penduduk
sebanyak 576 orang (Tabel 1). 

Tabell 
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Luas Wllayah, Persentase Luaa Wllayah 
terhad.ap Luas Kabupaten, Jumlah Penclucluk clan Kepaclatan 

Kecamatan Pollen 

DESA LUAS WI LA YAH PENDUDUK KEPADATAN 
(km) (orang) (Oranglkm} 

LAOB 48 1.715 36 

KONBAKI 30 2.268 75 

PUNA 26 1.356 52 

LOLl 47 1.282 27 

MNfJ)ATBUBUK 23 1.245 54 
I 

BIJELI 33 1.565 47 

USAPIMNASI 21 576 27 

FATUMNUTU 17 2.314 136 

OELNUNU 19 1.527 80 

KECAMATAN POLLEN 264 13.848 52 

Sumber: Pollen Dalam Angka, 2002 
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Kecamata:n Pollen memiliki 
struktur penduduk yang hampir ber
imbang jika dilihat darl jumlah pendu
duk menurut jenis kelamin. Jumlah 
penduduk laki-laki tercatat 5.687 
orang, sedang yang beljenis kelamin 
perempuan 5.890 orang. Jumlah KK 
untuk Kecamata:n Pollen sebesar 3.217 
KK dengan konsentrasi terbesar untuk 
tingkat administrasi dusun berada di 
dusun II Desa Fatumnutu dan dusun I 
Desa Loli. Kisaran jumlah KK untuk 
dusun-dusun yang berada di bawah 
daerah administrasi Pollen berkisar 
antara 59 sampai 196 KK per dusun 
(Tabel Lampiran A). 

Tingkat pendidikan penduduk 
Pollen (lihat Tabel 2) didominasi oleh 
mereka yang tidak atau belum berse
kolah. Penduduk Pollen yang masuk 
dalam klasifikasi ini sebesar 52% dari 
total penduduk. Dari Tabel 2 terlihat 
juga bahwa terdapat 34% penduduk 
Pollen yang hanya mencapai atau 
sedang berada pada bangku SO. Pen
duduk Pollen yang mencapai sekolah 
menengah baik SMP ataupun SMU 
sebanyak 7%. Bahkan ditemui pada 
Desa Laob tidak terdapat' satupun 
penduduknya yang mencapai bangku 

SMU (menurut data DKT). Walaupun 
data berikut perlu konfirmasi ~ut, di 
Desa Laob dilaporkan terdapat 705 
orang buta huruf. Angka ini adalah 6% 
darl penduduk Pollen. Mereka yang 
mencapai pendidikan perguruan tinggi 
persentasenya paling kecil dibanding 
yang mencapai pendit\ikan pada aras 
di bawahnya. Penduduk Pollen yang 
berada dalam klasifikasi ini sebesar 
0,3% dengan sumbangan paling 
banyak dari Desa Puna dan Konbaki. 

• Potenai Pertanian 

Wilayah Kecaman Pollen memiliki 
bulan lembab an tara 6 - 7. bulan. Di 
beberapa desa seperti Desa' Konbald, 
Usapimnasi, dan Bijeli, ketersediaan 
air cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keseharian mereka tanpa bergantung 
pada air hujan. Namun sayangnya 
solum tanah umumnya dangkal, dan 
wilayahnya berbatu antara 15 - 20%. 
Tanahnya mengandung mineral yang 
tinggi dengan kandungan fosfat dan 
kalium tinggi, namun dengan kadat 
nitrogen tanah sangat rendah sampai· 
rendah. 

Tabel2 
Jumlab Penduduk menurut Tiugkat Pendidlkan 

DESA TIDAK SEKOLAH SD SMP SMU 03/81 BUTAHURUF 

BIJELI 846 658 32 46 2 

FATUMNUTU 2145 147 25 15 

KONBAKI 631 280 112 105 17 

LAOS 964 56 43 705* 

LOLl 649 695 14 28 1 

MNESATBUBUK 828 18 24 1 

OELNUNU 410 658 53 36 1 

PUNA 287 335 170 136 16 

USAPIMNASI 186 402 21 13 1 

KECAMATAN 
POLLEN 6118 4059 488 403 39 705 

* perlu konfirmasi lanju t 
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Dari data Kecamatan Pollen 
Dalam Angka (2000), diketahui ada 
lima tanaman pangan utama, yaitu: 
padi (795 ton), jagung (3.064 ton), ubi 
kayu {1.845 ton), ubi jalar (104 ton), 
dan kacang tanah (10 ton). Kacang 
hijau ada tetapi dengan jumlah terba
tas. Padi, jagung, dan ubi jalar terse
bar secara merata di hampir semua 
desa, dengan tingkat produksi yang 
tinggi. Sedangkan kacang tanah terse
bar secara terbatas di Desa 
Mnesatbubuk, Loli dan Puna. Kacang 
hijau terutama di Desa Laob dan Puna. 
Menariknya, data statistik ini luput 
dari kenyataan bahwa masyara.kat 
mengusaha.kan secara merata tanam
an kacang nasi (Vigna uquiculata), 
yang nampaknya memainkan peranan 
komplemen penting dalam ketersedia
an pangan keluarga. 

Melihat data jenis buah-buahan 
dan sayur-sayuran di Kecamatan 
Pollen, jeruk, nangka, pisang, mangga, 
dan advokat merupa.kan buah-buahan 
utama, sedangkan sayuran utama ada
lah cabai, terutama di Mnesatbubuk, 

Puna, dan Konbaki. Tanaman tahunan 
perdagangan terutama kelapa, jambu 
mente, kemiri, asam, dan kopi. Tanam
an tahunan ~rdagangan dengan pro
duksi yang cukup tinggi di daerah ini 
adalah: kelapa (terutama di Desa 
Konba.ki dan Fatumnutu); Kemiri (di 
Desa Konba.ki, Usapimnasi dan Bijeli), 
jambu mente (terufama di Desa 
Komba.ki dan Olenunu) dan kopi (di 
Desa Konba.ki). Untuk tanaman
tanaman lokal potensial, buah pinang 
dan sirih bersifat dominan. Pinang ter
dapat hampir di semua desa, sedang
kan sirih terutama di Desa Laob, 
Konba.ki, Puna dan U sapimnasi. 

Petema.kan memegang peran 
penting kedua setelah pertanian. Lima 
jenis temak utama adalah sapi, kuda, 
babi, kambing, dan ayam, diusaha.kan 
oleh masyarakat. Derajat banyaknya 
temak yang dinyatakan dalam indeks 
kepadatan populasi temak di tiap desa 
dipaparkan dalam Tabel 3. Indeks ini 
diperoleh dengan membandingkan po
pulasi temak di suatu desa secara 
relatif terhadap semua desa di TTS. 

Tabel 3 
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Indeks Banyaknya Temak menurut Jenis Ternak dan Desa 
Kecamatan Pollen 

DESA Sa pi Kerbau Kuda Kamblng Babl A yam ltlk 

OELNUNU 2 1 4 1 5 3 

MNESATBUBUK 5 4 5 2 5 4 

LOLl 1 2 2 2 2 

KONBAKI 5 3 5 4 2 2 2 

fPUNA 5 1 5 2 5 2 5 

FATUMNUTU 4 1 4 2 5 5 

NEKEMUNIFETO 

BIJELI 4 1 4 2 1_~ 5 1 

USAPIMNASI 5 1 5 I 4 5 

LAOB .I 4 2 5 3 j_ 5 3 

Keterangan: 1 = Tidak Padat; 2 "' Kurang Padat; 3 = Cukup Padat; 4 • Padat; 
5 = Sangat Padat; Kotak kosong menunjukkan bahwa data tidak tersedia 

Sapi (ekor) 
Kerbau (ekor) 
Kuda (ekor) 
Kambing (ekor) 
Babi (ekor) 
Ayam (ekor) 
Itik (ekor) 

1- <66 
1- <8 
1- <1 
1- <8 
1. <79 
1 - <156 
1 = <4 

2-66-154 
2- 8-15 
2- 1·6 
2 .. 8-27 
2 .. 79-194 
2- 156-618 
2 = 4-15 

3- 154-243 
3"' 15-22 
3"' 6-12 
3-27-46 
3- 194-308 
3-618-1080 
3- 15-28 

4 = 243-331 
4 .. 22-29 
4 .. 12-18 
4. 46-65 
4-308-423 
4- 1080-1542 
4-28-39 

5 = >331 
5 .. >29 
5- >18 
5- >65 
5,. >423 
5 ... >1542 
5• >39 
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Hasil 1malisis menunjukkan 
bahwa tingkat kepadatan populasi 
ternak sapi di Kecamatan Pollen relatif 
padat di setiap desa. 

Bagaimana dengan ketersediaan 
dan pemanfaatan air di desa-desa di 
Kec. Pollen? Studi DKT menunjukkan 
bahwa air sumur, mata air dan air 
sungai merupakan sumber air utama 
masyarakat. Air digunakan terutama 
untuk MCK, kebutuhan ternak, dan 
pertanian. Air hujan langsung teruta
ma untuk kebutuhan pertanian laban 
kering. Di Puna, air hujan juga di
manfaatkan untuk maksud pertanian 
sawah. 

Pertanyaan yang perlu dijawab 
ialah seberapa intensifkah pemanfaat
an dari setiap sumber air yang ada di 
Kecamatan Pullen pada setiap aras 
desa? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, makn dilakukan pengukuran 
indeks intensitas penggunaan air yang 
didasarkan pada: (a) skor jenis sumber 
air, dan (b) jumlah KK (kepala keluar
ga) pengguna. Skor jenis sumber berki
sar antara 1 - 5, dibuat berdasarkan 
asumsi bahwa suatu sumber air yang 
tidak langsung berasal atau bergan
tung dari air hujan maka akan sema-

kin besar tingkat kemanfaatan disuatu 
wilayah dan semakin tinggi skomya. 
Dalam skoring tersebut maka skor: 
sumur gall (5), mata air (4), sungai (3), 
embung (2), dan hujan langsung (1). 
Nilai skor tersebut dikalikan dengan 
banyaknya KK pengguna sumber ter
sebut terhadap total KK di suatu desa. 
Dengan demikian, nilcli perkalian an· 
tara skor per jenis sum ber air dengan 
banyaknya KK pengguna diartikan 
sebagai indeks intensitas penggunaan 
sumber air. Selanjutnya, hasil perhi
tungan indeks intensitas penggunaan 
air per masing-masing sumber di 
suatu desa, diperbandingkan secara 
relatif terhadap sumber air yang sama 
di semua desa TTS (UKSW-PEMDA 
TTS, 2003). Hasil perbandingan terse
but, kemudiaan dipilah ke dalam lima 
kelas menurut rata-rata frekuensi 
sebaran statistik untuk ke 216 desa di 
TTS. Kelas yang rendah ( 1) berarti 
intensitas penggunaan sumber air 
tersebut rendah dibandingkan dengan 
sumber air yang sama di desa lain di 
TIS. Sebaliknya, kelas yang tinggi (5) 
berarti memiliki intensitas penggunaan 
yang tinggi. Hasil perhitungan tersebut· 
dipaparkan pada Tabel 4. 

Tabel 4 

No DESA 

1 LAOB 

2 KONBAKI 

3 PUNA 

~· 5 MNESATBUBUK 

6 BIJELI 

7 USAPIMNASI 

8 FATUMNUTU 

9 OELNUNU 

lntensitas Penggunaan Sumber Air 
Kecamatan Pollen 

SUMUR MATAAIR SUNGAI 

1 2 4 

1 3 1 

1 4 1 

1 4 3 

2 5 

5 5 

1 5 

1 5 

4 3 2 

EMBUNG UJAN 

1 1 

1 

1 

Keterangan: 1 - Sangat Rendah, 2 - Rendah, 3 - Sedang, 4 - Tinggi, 5 - Sangat Tinggi. 
Indeka pada tabel ini diperoleh den~ perhitungan. berikut: indcka ~tensi.tas penggunaa.n 
sumber air • {skor potensial sumber eur/skor potens1al total sumber eur) x Uumlah keluarga 
pengguna/total keluarga di suatu daerah). 
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Tabel 5 
Faktor Pembataa Pengolahan Tanah Kecamatan Pollen (:t% wilayah) 

NO NAMADESA 

:iil 

! "C 

~ 
1 LAOB 30,00 20,00' 

2 KONBAKI 17,50 12,50 

3 PUNA 40,00 30,00 

4 LOU 10,00 20,00 

5 MNESATBUBUK 30,00 30,00 

20,00 10,00 

-~' 20,00 30,00 

NUTU 40,00 30,00 

NU 20,00 20,00 

Sumber: D1olah dan data Primer, 2003 

Dari Tabel tersebut terlihat 
bahwa penggunaan dengan intensitas 
tinggi (indeks 4) untuk sumber air 
sumur yakni di Desa Oelnunu. Untuk 
sumber mata air, intensitas pengguna
an sangat tinggi (indeks 5) ada di Desa 
Bijeli, Usapimnasi dan Fatumnutu. 
Pemanfaatan sungai dengan intensitas 
tinggi (indeks 5) terdapat di Desa 
Mnesatbubuk dan Bijeli. Pemanfaatan 
embung umumnya dengan intesitas 
rendah, yakni di Desa Konbaki, Loll 
dan Fatumnutu. 

Apa rintangan-rintangan keter
batasan lahan yang penting yang 
membatasi dan menentukan usaha 
pertanian di desa-desa di Kecamatan 
Pollen? Sejumlah variabel telah diaju
kan, berdasarkan DKT terhadap 
faktor-faktor penghambat pengolahan 
tanah yang diduga mempengaruhi se
cara signiflkan kemampuan pengolaan 
lahan di Kecamatan Pollen. Faktor 
faktor tersebut;' adalah: (i) kondisi 
lahari berbatu, (ii) berkerikil, (iii) ter
lalu keras, (iv) terlalu curam, (v) terlalu 
kering, (vi) tanaman sulit-tumbuh, dan 
(vii) kedalaman lapisan olah tanah 
(Tabel5). 

Apa tanaman prioritas yang oleh 
masyarakat dianggap penting? Studi 
DKT menunjukkan bahwa tanaman
tanaman pangan musiman prioritas 
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adalah jagung, padi, ubi kayu, kacang 
tanah, dan kacang nasi; sedangkan 
tanaman tahunan prioritas adalah 
jeruk, pisang, pinang, kelapa, kemiri, 
nangka, dan kopi. 

Stok Pangan dan Konsumsi
Pangan 

Pada bagian berikut dilaporkan 
beberapa temuan penting penelitian 
tentang hubungan antara dinamika 
iklim dan ketahanan pangan. Temuan
temuan tersebut dipilah ke dalam tiga 
hal berikut: (1) Dinamika Iklim, (2) Ke
jadian ketidakamanan pangan di Keca
matan Pollen, dan (3) Kondisi dan 
peramalan stok pangan di tingkat 
keluarga. 

• Dlna:m.ika lkli:m. di Kecamatan 
Pollen 

lklim, terutama curah hujan 
mempengaruhi aktivitas dan produksi 
pertanian, apalagi di wilayah Nusa 
Tenggara Timur, tidak terkecuali di 
TTS. Karena pengaruhnya terhadap 
aktivitas dan produksi pertanian ber
sifat langsung, corak distribusi curah 
hujan juga secara langsung mem
pengaruhi ketersediaan pangan di 
suatu wilayah. 
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Pada bagian berikut dipaparkan 
karakteristik distribusi curah hujan 
bulanan, yang akan menjadi dasar 
pada analisis-lanjut dalam pembuktian 
bahwa corak distribusi curah hujan. di 
Kabupaten TIS, khususnya di Keca
matan Pollen, menentukan ketersedia
an basil panen pertanian, dan menen
tukan ketersediaan stok bahan ma
kanan di tingkat rumah tangga. 
Dugaan ini diajukan karena sistem 
ketahanan pangan dalam sistem per
tanian yang homogen, yang ekonomi 
produksinya masih bersifat semi-sub
sisten, ketergantungan stok pangan 
paling utama ditentukan oleh produksi 
pertanian. 

Tabel 6 memaparkan rata-rata 
curah hujan bulanan setahun (selama 

10 tahun), hari hujan dan parameter
parameter kebutuhan air untuk per
tanian menurut Oldeman dan kebu
tuhan air berdasarkan evapotranspi
rasi potensial (128,47 mm/bln) yang 
pemah diukur. Membandingkan besar
nya curah hujan bulanan dan para
meter-parameter kebutuhan air terse
but di atas, tampak' bahwa untuk 
Kecamatan Pollen, jumlah bulan ber
turut-turut dengan curah hujan mele
bihi evaporasi potensial 128,47 mm/ 
bulan selama 6 bulan, yaitu antara 
Nopember hingga April. Jumlah bulan 
yang mencukupi kebu tuhan air untuk 
tanaman serealia bukan padi (curah 
hujan > 100 mm), selama 7 bulan, yang 
berlangsung antara Nopember sampai 
Mei tahun berikutnya. 

Tabel6 
Karakterlstik lkUm Kecamatan Pollen 

Curah Harl Bulan Bulan Bulan Curah Curah 
BULAN Hujan Hujan Kerlng Lembab Basah Hujan Hujan 

mm >100 H>128,47 

JANUARI 27~22 16 - - 1 1 1 

FEBRUARI 1210,56 15 - - 1 1 1 

MARET I 193,78 12 - 1 - 1 1 

APRIL 170,11 11 - 1 - 1 1 

MEl 103,56 9 - 1 - 1 -

JUNI 61,33 5 1 - - - -

JUU 4,67 2 1 - - - -
AGUSTUS 5,11 1 1 - - - -
SEPTEMBER 3,00 1 1 - - - -
OKTOBER 10,78 1 1 - - - -
NOVEMBER 129,78 8 - 1 - 1 1 

DESEMBER 209,78 14 - - 1 1 1 

TOTAL 1375,67 96 5 4 3 7 6 

Diolah dari Data Dinas Pertanian Kabupaten ITS, 2001 
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Karena liputan data klimatik 
dapat saja menyimpang dari kondisi 
mikro - desa/ dusun, maka sangatlah 
penting untuk melakukan konfrontasi 
data pengukuran di stasiun dengan 
kondisi riil di tingkat desa. Untuk itu 

dilakukan deteksi distribusi curah 
hujan bulanan yang didasarkan pada 
informasi yang secara langsung ditang
kap oleh masyarakat melalui diskusi 
kelompok terfokus (DKT) untuk dua 
t'lbun terakhir (Tabel 7 dan Tabel8). 

TabeJ 7 
Pola HuJan 2003 di Kecamatan Pollen Hasil DKT 

AKHIRHUJAN 
DESA AWAL HUJAN 2003 2003 POLA POLA LAIN 
Usapimnasi Desember 2002 Agustus 1,3 
Puna Oktober Desember 1,3 

• Hujan, Kemudian Panas 1-2 
Hari, Kemudian Hujan Terus. 

- Hujan, Kemudian Panas 1-2 
Oelnunu Januari Juni 1,2,3 Bulan, Kemudian Hujan. 
Mnesatbubuk Januari Juli 1,2,3 
loti Oktober 2002 Mei 3 
laob Oktober Juni2004 2 
Konbaki November 2002 Juni 2 

Hujan. Kemudian Panas 1-2 
Fatumnutu Desember 2002 Juli 1,2,3 Hari, Kemudian Hujan Terus 

Hujan, Kemudian Panas 1-2 
Bijeli Oktober 2002 Juni Hari, Kemudian Hujan Terus 

Keterangan: 
Pola Hujan: 
1 = Hujan, diikuti hujan terus·menerus 
2 = Hujan, kemudian panas selama 1 minggu lalu hujan terus-menerus 
3 = Hujan, kemudian panas selama 2 minggu terus-menerus, lalu hujan terun menerus 

TabelS 
Pola Hujan 2004 di Kecamatan Pollen Hasil DKT 

DESA AWAL HUJAN 2004 AKHIR HUJAN 2004 POLA* POLALAIN 

Hujan Kemudian Panas 1-2 
BIJELI Januari 2003 1,2,3 Hari Kemudian Hujan Terus 

Hujan Kemudlan Panas 1-2 
FATUMNUTU Desember 2003 Juni 1,2,3 Hari Kemudian Hujan Terus 

KONBAKI 

LAOB Juni November 2 

LOll Oktober 2003 Juni 3 

MNESATBUBUK1 Januari Mei 1 

Hujan Kemudian Panas 1-2 
OELNUNU Januari April 1,2.3 Hari Kemudian Hujan Terus 

PUNA Januari 1 

PUNA 

USAPIMNASI Januari Juni 1 

* Lihat keterangan Tabel 8 
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Data hasil DKT cukup menarik, 
yaitu bahwa pola waktu hujan antara 
tahun 2003 dan 2004 terdapat sedikit 
perubahan. Pada tahun 2003, mulai
nya hujan cenderung mendekati data 
klimatik yang ditangkap melalui 
stasiun klimatologis, walaupun dengan 
keterlambatan datang hujan di Desa 
Oelnunu dan Mnesatbu buk, serta ber
akhir lebih lambat {kurang lebih satu 
bulan). Pada tahun 2004, datang dan 
berakhirnya hujan bergeser lebih 
lambat {± 1 bulan), walaupun berakhir 
pada bulan-bulan yang sama dengan 
tahun 2003. Dengan demikian curah 
hujan tahun 2004 menurut hasil DKT 
lebih pendek {± sebulan) dari tahun 
2003. 

Dengan demikian pola tahunan 
awal dan akhir hujan data stasiun 
klimatologis cenderung sama, walau-

pun untuk tahun 2004 lebih awal 
(Nopember 2004) dengan penaksiran 
jatuhnya hujan yang ditangkap melalui 
DKT {Desember- Januari 2004). 

Kejadian Ketidaktahanan 
Pangan di Desa-D,esa di Keca
matan Pollen 

Apakah pola curah hujan bulan
an mempengaruhi atau berhubungan 
dengan ketersediaan pangan dan keja
dian kelaparan? Untuk mengetahui 
hubungan keduanya, telah dilakukan 
studi, melalui teknik DKT, mengenai 
kejadian ketidaktahanan pangan di 
desa-desa Kec. Pollen. Sejumlah perta
nyaan telah dikemukakan dalam ke
lompok diskusi di tingkat desa dan 
dusun. Hasilnya dipaparkan pada 
Tabel9. 

Tabel9 
Kejadlan Kelaparan dalam Lima Tahun Terakhir 

PERNAH TERJADI AWAL AKHIR LAMA 
DESA KELAPARAN? TAHUN {BULAN) (BULAN) (BULAN) 

2000 November 1999 Februari 3 

2001 November 2000 Februari 3 

2002 November 2001 Februari 3 

2003 Desember 2002 Februari 2 
LOLl PERNAH 2004 September - . 

2000 Februari April 3 

2001 September April2002 8 
USAPIMNASI PERNAH 2003 September April2004 8 

FATUMNUTU PERNAH 2000 Oktober Februari 2001 4 

MNESATBUBUK PERNAH 2000 Juli Februari 2001 7 

2000 Desember Februari 2001 

2001 Desember Februari 2002 

2002 Desember Februari 2003 3 

2003 Desember Februari 2004 3 

OELNUNU PERNAH 2004 Desember . . 
2000 September Februari 6 

2001 September Februari 6 

2002 September Februarl 6 

2003 Se~tember Februari 6 

BUELl PERNAH 2004 Agustus - . 
PUNA PERNAH 2004 Juli . -
KONBAKI TIDAK PERNAH - . - . 

2003 Januari April 4 
LAOB PERNAH 2004 Januari April 4 

tidak mengalami kejadian 
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Mengenai pertanyaan, "Pemah
kah terjadi kelaparan dalam lima 
tahun terakhir?" Dari sembilan kelom
pok diskusi terfokus yang mewakili 
masing-masing desa di Kecamatan 
Pollen (yang anggotanya merepresen
tasi dusun). delapan di antaranya 
menjawab pernah mengalami kejadian 
kelaparan. Hanya Desa Konbaki yang 
:idak mengalami kejadian 
kelaparan. Menariknya bahwa kejadian 
kelaparan dalam sudut pandang ke
lompok diskusi umumnya berlangsung 
secara periodik hampir setiap tahun di 
Desa Loli, Oelnunu. dan Bijeli. Di Desa 
Fatumnutu, Mnesakbubuk. dan Puna 
hanya te:tjadi sekali dalam lima tahun 
terakhir. Kejadian dua sampai tiga kali 
dalam lima tahun terakhir berlangsung 
di Usapimnasi dan Laob. 

Tentang pertanyaan, "Kapan ke
jadian kelaparan itu berlangsung 
dalam setahun?" Hasil DKT menun
jukkan variasi antar-desa. namun ter
dapat pola kejadian umum. Tabel 9 
menyajikan hasil DKT. Didapati bahwa 
kejadian kelaparan berlangsung pada 
awal sampai akhir musim hujan, 
namun kapan tepatnya berlangsung 
tergantung lokasi. Ada kejadian kela
paran berlangsung hanya beberapa 
bulan setelah musim panen berlang
sung, yaitu di Mnesatbubuk (Juli 
2000)! Puna (Juli 2004), Bijeli (Agustus 

2004; September 2000 - September 
2003). dan Usapimnasi (September 
2001 dan September 2003), 
Fatumnutu (Oktober 2001). 

Pglj. umum kejadian kelaparan 
di desa-desa di Pollen terutama ber
langsung antara bulan Nopember- Fe
bruari. bahkan di sejumlah desa, 
kelaparan berlangsung sampai April 
(Laob. Usapimnasi). Hal ini memberi 
gambaran bahwa kejadian kelaparan 
berhubungan langsung dengan jarak 
kejadian dengan waktu kegiatan panen 
pertanian. Hal ini disebabkan karena 
setiap petani dan rumah tangganya 
memaksimumkan pemanfaatan sum
berdaya air melalui pengaturan waktu 
tanam dan jenis tanaman yang dita
nam. Seberapa intesifkah kejadian ke
laparan di suatu desa atau berapa 
cakupan kelaparan yang te:tjadi di 
suatu desa? Hasil KDT mengenai per
tanyaan ini dipaparkan pada Tabel 10. 

Dari 8 desa yang terkena kela
paran, 5 di antaranya bersifat menye
luruh, artinya te:tjadi pada "semua 
dusun" dan sebagian besar orang. 
Desa-desa dalam kejadian menyeluruh
ml adalah Desa Usapipnasi. 
Fatumnutu. Mnesatbubuk, dan Laob. 
Sebagian desa, kejadiannya hanya ber
sifat parsial atau sebagian. Desa-desa 
tersebut ialah Desa Oelnunu, Bijeli, 
dan Puna. 

TabellO 
Cakupan dan Intensitas Kejadian Kelaparan 

KONDISI YANG 
DESA CAKUPAN TERKENA LOKASI YANG TERKENA 

KELAPARAN KELAPARAN 
Loli -
Usapimnasi Semua Anaaota Masvarakat 
Fatumnutu Semua Anaoota Masvarakat Dusun I & li 
Mnesatbubuk Semua Anaaota Masvarakat 

Hanya Makan Ubi 
Oelnunu Sebaaian Anaaota Masvarakat Keladi Oelnunuh dan Lu'Oni 
Bijeli Sebagian Anggota Masyarakat Baik Dusun Olulat Suni,Usnoni 

Puna Sebaaian Anaaota Masyarakat Kehabisan Pangan Dusun II dan Ill 
Konbaki - -
Laob Semua An!:laota Masyarakat Semua Ousun 

Keterangan: kotak kosong menunjukkan data tidak diperoleh; tanda - menunjukkan tidak terjadi 
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Di Desa Puna kejadian pada 
tingkat rumah tangga dapat dilaporkan 
melalui diskusi kelompok (dusun II 
dan III; 10 keluarga). 

Pertanyaannya ialah, "Apa kira
nya yang menyebabkan kejadian kela
paran periodik tersebut?" Dugaan yang 
paling mungkin ialah akibat pola iklim. 
Namun untuk mengetahui jawaban 
masyarakat, pertanyaan ini telah dia
jukan dalam kelompok. Hasilnya ada
lah sebagai beriku t. Ada delapan desa, 
yaitu Desa Loli, Usapimnasi, Fatum
nutu, Mnesatbubuk, Oelnunu, Bijeli, 
Puna, dan Laob yang kejadian kela
parannya disebabkan oleh kemarau 
panjang. Kelaparan juga disebabkan 
oleh gagalnya panen jagung, padi 
(kecuali Desa Bijeli), dan ubi (kecuali 
Desa Oelnunu, dan Bijeli). Selain ke
marau dan gagal panen, penyebab lain 
adalah adanya serangan hama wereng 
cokelat dan pengerek batang pada padi 
(di Desa Laob), angin kencang dan 
hujan tidak merata (Loli, Usapimnasi, 
Oelnunu), serta ketiadaan usaha sam
pingan (Puna). Hasil DKT ini tampak
nya selaras dengan dugaan bahwa 
distribusi curah hujan berhubungan 
langsung dengan kejadian kelaparan. 
Hal ini terkait dengan berlangsungnya 
waktu panen tanaman serealia, yang 
tetjadi pada bulan Maret-Mei. Dengan 
demikian, karena setelah bulan Mei 
curah· hujan telah tereduksi ke tingkat 
yang sulit diusahakan, maka penam
bahan hasil panen setelah bulan Mei 
menjadi sangat sulit atau bahkan tidak 
ada, sehingga stok pangan menjadi 
sangat bergantung pada besarnya stok 
pangan yang diproduksi melalui panen 
pada bulan April dan Mei. 

Pertanyaannya ialah, apa benar 
bahwa kejadian kelaparan yang sering 
tetjadi antara Nopember - Februari 
(yang ditangkap melalui KDT) tetjadi 
akibat berkurangnya atau habisnya 
persediaan stok produksi hasil panen
an terakhir? 

Kondisi dan Peramalan Stok 
Pangan di Tingkat Keluarga 

Untuk mengetahui kondisi dan 
peramalan stok pangan di tingkat ke
luarga, maka dilakukan dua pende
katan. Yang pertama adalah DKT, dan 
yang kedua adalah s1:t:j.di yang dilaku
kan dengan mengukur keada.an stok 
pangan rumah tangga, melalui wawan
cara dan pengecekan di tingkat rumah 
tangga. Kemudian dilakukan perhi
tungan untuk menentukan kondisi 
stok saat panen, kondisi stok pangan 
rumah tangga saat pengecekan ter
akhir, laju. p~nurunan stok pangan, 
serta predtkst waktu habisnya stok 
pangan rumah tangga, berdasarkan 
kecenderungan pemanfaatan stok 
pangan rumah tangga. 

• Ketersediaan Pangan berdasarkan 
DKT 

Jenis Stok. Hasil DKT terhadap 
hasil-hasil pertanian yang menjadi 
stok utama bagi persediaan pangan 
masYarakat ditampilkan pada Tabel 
11. Hasil ini menunjukkan bahwa· 
selain di Puna (di mana pisang menjadi 
sal~ ~atu stok pangan), jagung dan 
ubt-ubtan/beras menjadi bahan stok 
u tam a masyarakat. 

Kondisi persediaan Stok Pangan 
menurut DKT. Data hasil DKT ditam
pilkan pada Tabel 12. Penurunan stok 
pangan tampaknya memiliki kecende
rungan umum, yaitu bahwa stok 
pangan menipis beberapa bulan sete
lah kegiatan panen berlangsung. 
Untuk jagung misalnya, penurunan 
stok dirasakan tetjadi terutama pada 
bulan Desember hingga Februari, wa
laupun ada desa-desa tertentu yang 
penurunan stoknya berlangsung lebih 
awal, yaitu Oktober - Nopember 
(Oelnunu, Bijeli) atau antara Agustus -
Desember (Mnesatbubuk). Periode ke
jadian yang hampir sama tampak pada 
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Tabelll 
Jenis Stok Pangan Masyarakat di Desa-Desa 

di Kecamatan Pollen 

DESA STOK UTAMA 
BIJELI JAGUNG 

JAGUNG 
FATUMNUTU PAD I 
KONBAKI JAGUNG I 

·-~--~-

L JAGUNG 

PADI 
LAOB i!KAYU 

UNG 
LOLl KAYU 

JAGUNG 
MNESATBUBUK UBI UBIAN 

JAGUNG 
OELNUNU UBIKAYU 

PI SANG 
PUNA UBIKAYU 

BERAS RASKIN 
USAPIMNASI JAGUNG 

Tabe112 
Waktu Persediaan Makanan Menipis 

DESA Padi Jagung 
Januari-Februari, Januari-

Loli 
juni-Juli, Februari, 
November- Oktober-
Desember Desember 

Puna - Juli-November 
Oktober-

Oelnunu Aprii-Oktober November 
Oktober-

Bileli Desember 
Januari-

Fatumnutu Agustus-Oktober Februari 
Januari-

Konbaki Januari-Februari Februari 
Oktober- Oktober-

Laob Desember Desember 
Agustus-

Mnesatbubuk Desember 
Januari-

J Februari, 
I September-

Usapimnasi - Desember 

- tidak tersedia/tidak ada data 

tanaman-tanaman lain: padi, ubi kayu, 
ubi jalar, dan pisang; walaupun ke
empat tanaman yang lain (selain 
jagung) tidak selalu terdapat sebagai 
stok di sembarang desa di Kec. Pollen. 
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UbiKayu Ubi Jalar Pisang 

Januari-Juni, Januari-

November- Juni, Januari-

Desember 
November- April 
Desember 

Juli-
- Desember 

Oktober-q Oktober· - Novembe November 
Oktober-

- Dese -
Januari-F ebruari. 
Oktober - -
- - -
- - -

- - -
Januari-
April, 
Oktober-

- Desember -

• Ketersediaan Pangan Berdasarkan 
Kondisi Stok Pangan Rqmah 
Tangga 

Telah dilakukan analisis keterse
diaan stok produksi pertanian tanam-
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an pangan terhadap 45 keluarga yang 
tersebar di semua dusun di sembilan 
desa Kecamatan Pollen. Analisis keter~ 
sediaan pangan didasarkan atas dua 
pendekatan. Pendekatan yang perta
ma ialah melalui analisis besarnya 
penurunan stok akibat konsumsi (se
telah dikonfrontasikan datanya dengan 
bagian yang dijual). Pendekatan kedua 
ialah penentuan kecepatan stok 
pangan per masing-masing hasil stok 
pangan berdasarkan besarnya jumlah 
panenan dan stok pangan yang ter
sedia saat pengecekan dilakukan {7 
Nopember 2004). 

Analisis stok pangan per masing
masing jenis hasil pertanian (padi, 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang 
tanah, dan kacang nasi) tidak ditam
pilkan. Ringkasan hasil analisis berda
sarkan kondisi stok untuk < 3 bulan 
mendatang, 3-5 bulan mendatang, 5-
7 bulan mendatang, dan > 7 bulan 
mendatang, sejak 7 Nopember 2004 
disajikan pada Tabel 13 - Tabel 18 
untuk berturut-turut tanaman padi, 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang 
tanah, dan kacang nasi. 

Data yang disajikan pada Tabel 
13- 18 tersebut menunjukkan bahwa 
pada saat pengecekan pada bulan 

Nopember 2004 keluarga-keluarga 
masih memiliki stok pangan. Namun 
mempertimbangkan laju pengurangan 
stok bahan pangan, stok tersebut 
umumnya akan berada dalam kondisi 
kritis kurang dari tiga bulan ke depan 
sejak 7 Nopember, untuk semua jenis 
hasil tanaman, sekitar Desember
Januari akhir. Dengan' demikian, kon
disi yang paling kritis dan kemung
kinan sebagian besar anggota masya
rakat kehabisan pangan utama mereka 
(jagung dan uni kayu) berlangsung 
pada bulan Februari -April. 

Namun demikian, walaupun ke
cenderungan umum itu dapat dipa
hami, terdapat sejumlah keadaan yang 
sating melengkapi. Jagung, beras, 
kacang tanah, kacang nasi ternyata 
masih disimpan sampai melebihi tiga 
bulan ke depan untuk sejumlah ke
luarga yang lebih kecil ketimbang 
mereka yang kehabisan stok pangan 
kurang dari tiga bulan sejak Nopem
ber. Hal ini menunjukkan bahwa 
tanaman-tanaman ini bersifat saling 
mendukung sebagai lumbung di kala 
stok pangan menipis, walaupun daya 
dukungnya tidak dapat terjadi untuk 
sebagian besar rumah tangga. 

Tabel13 
Kondisi Stok Pangan Padi/Beras di Desa-Desa di Kec. Pollen 

Periode saat jumlah stok dalam 
keadaan Kritls . 

DESA I 1 2 3 4 X Total 

FATUMNUTU I 1 1 

KONBAKI 1 1 2 

LAOS 1 1 

LOLl 2 2 

MNESATBUBUK 2 2 

OELNUNU 1 1 

PUNA 2 2 

USAPIMNASI 1 1 

Total 8 1 1 2 12 

Keterangan: Angka dalam tabel menunjukkan jumlah keluarga yang dianalisis. Total 
keluarga adalah total keluarga yang memiliki stok pangan dari keseluruhan 45 
sampel keluarga yang dinalisis. 1 = < 3 Bulan; 2 = 3- 5 Bulan; 3= 5-7 Bulan; 4= >7 
Bulan; X adalah keluarga yang memiliki stok tapi tidak diperoleh informasi cukup 
untuk menghitung periode kritis stok pangan. 
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Tabel14 
Kondisl Stok Pangan Jagung di Desa-Desa di Kec. Pollen 

Peri ode saat jumlah stok dalam keadaan 
krltis 

DESA 1 2 3 4 X Total 

I 1 2 1 4 
FATUMNUTU 4 1 5 
KONBAKI 1 I 2 1 """' 1 5 

. ·-·- ,... .... ----
LAOB 1 1 2 1 5 
LOLl 3 1 4 

MNESATBUBUK 4 1 5 
OELNUNU 2 1 1 4 

PUNA 3 1 1 5 
USAPIMNASI 1 4 5 
Total 18 5 6 9 4 42 

Keterangan: Lihat keterangan Tabel 13. 

Tabel15 
Kondlsi Stok Pangan Uni Kayu di Desa-Desa di Kec. Pollen 

Perlode saat jumlah stok dalam 
keadaan krltis 

DESA 1 2 3 4 X Total 

BIJELI 2 1 3 

FATUMNUTU 4 1 5 

KONBAKI 1 2 3 

LAOB 2 1 3 

LOLl 3 3 

MNESATBUBUK 3 2 5 

OELNUNU 2 2 4 

PUNA 1 1 2 
USAPIMNASI 5 5 

Total 23 1 9 33 

Keterangan: Lihat keterangan Tabell3. 

Tabel16 
Kondlsl Stok Pangan Ubi Jalar di Desa-Desa di Kec. Pollen 

J Perlode saat jumlah stok dalam 
I keadaan krltis 

DESA 1 2 3 4 X Total 

FATUMNUTU 4 4 

KONBAKI 1 1 

MNESATBUBUK 2 2 

OELNUNU 1 

Total 7 1 8 

Keterangan: Lihat keterangan Tabel 13. 
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Tabel17 
Kondisi Stok Pangan Kacang Tanah di Desa-Deaa di Kec. Pollen 

Periode saat jumlah stok dalam 
keadaan krltls 

DESA 1 2 3 4 X Total 

BIJELI 1 1 

KONBAKI 1 1 I 2 ______ , ___ 
MNESATBUBUK 1 1 

USAPIMNASI 2 2 

Total 4 1 1 6 

Keterangan: Lihat keterangan Tabel13. 

Tabel18 
Kondisi Stok Pangan Kacang Nasi di Desa-Desa di Kec. Pollen 

Periode aaat jumlah stok dalam 
DESA keadaan kritis Total 

1 2 

FATUMNUTU 3 

KONBAKI 1 

LOLl 3 

MNESATBUBUK 

OELNUNU 

USAPIMNASI 3 1 

Total 10 1 

Keterangan: Lihat keterangan Tabel 13. 

Data yang dipaparkan di atas 
menunjukkan pula bahwa baik anali
sis stok pangan maupun DKT menun
jukkan hal yang sama, yaitu bahwa di 
desa terdapat sejumlah keluarga di 
desa yang mampu memproduksi 
bahan pangan, yang dapat menopang 
kebutuhan keluarga sepanjang tahun. 
Namun demikian, sejumlah keluarga 
dalam proporsi yang besar mempro
duksi basil pertanian tanaman pangan 
hanya cukup untuk kebutuhan keluar
ganya sampai sekitar bulan Januari 
pada tahun beriku tnya. 

Informasi lanjut basil DKT me
nunjukkan bahwa penyimpangan pola 
produksi seperti gagalnya panen, atau 
panen yang lebih sedikit (yang ber-

3 4 

3 

2 3 

3 

1 1 

2 1 3 

1 5 

6 1 18 

langsung di Fatumnutu, Konbaki, 
Laob, Loli, Mnesatbubuk, Oelnunu, 
Puna, dan Usapimnasi), bencana 
angin, atau penghasilan yang tidak 
menentu, memperburuk keadaan, dan 
kekurangan pangan ini terjadi lebih 
awal. 

• Altematir Penanggulangan Kela
paran Oleh Masyarakat 

Kelaparan adalah manifestasi 
nyata dari kekurangan konsumsi. 
Hasil DKT diperoleh informasi bahwa 
Kejadian kelaparan di Kecamatan 
Pollen disikapi oleh masyarakat pada 
berbagai dusun menurut cara mereka 
sendiri (Tabel 19). Sejumlah alternatif 
penyelesaian telah dilakukan masya-
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Tabell9 
Kegiatan Penanggulangan Kelaparan Yang Dllakukan Maayarakat Deaa 

Des a Penanggulangan 

Pemanfaatan hasil hutan (asam) 

Loli Jual temak 

Jual ternak untuk beli makan 

Merantau dan cari uapt untuk beli makan 
·-· 

Usapimnasi Menjadi buruh bangunan untuk bell makanan 

Fatumnutu Mencari bantuan dari pemerintah dan desa tetangga. 

Pergi mencarl kerja ditempat lain 

Mnesatbubuk Menjual ternak untuk beli makanan 

Mengambil keladi hutan diirls, dikeringkan, ditumbuk 
lalu dikukus 

Oelnunu Biji asam direbus, kemudian dimakan 

Setiap keluarga menanam ubi jalar seluas 2 Are 

Setiap keluarga diwajibkan menanam ubi kayu 

Setiap keluarga diwajibkan menanam keladi 

Setiap keluarga diwajibkan menanam 25 pohon 
Bijeli pisang 

Jual beli pisang, sirih, madu, asam, dan pinang 

Menjual jasa (kuli) 

Puna Bantuan raskin (Subsldi Pemerintah) 

Laob Pembersihan gulma 

rakat. Tiga aktivitas utama yang tam
paknya penting adalah: (a) Mening
katkan produksi dan produktivitas 
tanaman pangan; (b) Aktivitas off-fann, 
dan (c) Mengelola pangan dari 
sumberdaya tradisional. 

Pembahasan dan Kesimpulan 

Produksi pertanian di TTS sangat 
sensitif terhadap variasi musiman 
iklim. Curah qujan yang rendah serta 
distribusinya yang tidak merata ber
impikasi langsung pada produksi per
tanian. Fluktuasi suplai pangan demi
kian bertolak belakang dengan kenya
taan permintaan pangan yang stabil 
sepanjang tahun. Hasil-hasil penelitian 
di atas menunjukkan bahwa di Keca
matan Polllen TTS sering mengalami 
insekuritas pangan transisional 
(transisitory food insecurity), yaitu 
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suatu penurunan sementara dari 
akses rumah tangga terhadap pangan 
yang cukup. 

Karena sebagian besar masyara
kat adalah petani, maka teijadinya ke
rawanan pangan berimplikasi serius 
suplai gizi keluarga petani (data belum 
dipublikasikan). Pada sisi lain masya
rakatjpetani berhadapan dengan keti
dakpastian kondisi klimatik, terutama 
curah dan waktu hujan. 

Dalam penelitian pemetaan ke
mampuan lahan (UKSW-Pemda TTS, 
2003, tidak dipublikasikan), ditemu
kan bahwa sistem pertanian yang di
kembangkan saat ini secara tradisional 
oleh masyarakat diduga memiliki 
hubungan yang sangat erat dan :r;nen
jadi bagian yang tak terpisahkan dari 
strategi kebudayaan untuk menga
mankan masyarakat dari kerawanan 
pang an. 
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Dualisme pertanian, yaitu pada 
satu sisi melalui strategi ketahanan 
pangan. Di sisi lain, memperoleh te
kanan yang kuat dari strategi beru
saha yang berorientasi pasar. Pada 
batas tertentu kedua strategi ini telah 
dikomplementasikan melalui pengusa
haan mix farming, yakni pengusahaan 
tanaman semusim dan tahunan 
sumber pangan sebagai strategi food 
sea~.rity, dan pengusahaan tanaman 
tahunan; temak kecil, sedang dan 
besar sebagai tabungan sumber uang 
untuk mengurangi risiko-risiko yang 
mungkin datang secara tiba-tiba. 
Dengan demikian, usaha pertanian 
telah menjadi alat strategis pengaman 
kerawanan pangan, dengan corak 
khusus sistem usahatani yang telah 
dikembangkan oleh mereka yang 
miskin/berpenghasilan rendah (dalam 
rangka pengamanan pangan) di tingkat 
rumah tangga. 

Berdasarkan argumen di atas 
dapat dikatakan bahwa sangatlah 
berisiko bagi masyarakat (terutama 
yang sangat miskin) apabila perbaikan 
teknologi pertanian atau struk:tur 
usahatani dalam rangka peningkatan 
produktivitas pertanian dan poten
sinya dilakukan tanpa mempertim
bangkan ketersediaan pangan pada 
berbagai lapisan pengamanan pangan. 

Pendekatan ma.kro yang menitik
beratkan pada volume ketersediaan 
pangan secara agregat di masa lampau 
temyata tidak menjamin terpenuhinya 
pangan yang cukup bagi setiap indi
vidu (Suryana, 2003). Pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, 6 - 7% ( 1995) 
telah diikuti oleh sejumlah kasus ke-

kekurangan gizi buruk. Demikian pula 
bahwa pada studi yang dilakukan oleh 
Tim UKSW melalui SIMDA (Sistem 
Informasi Manajemen Pembangunan 
Daerah) berbasis rumah tangga, diper
oleh gam.baran bahwa masih ditemu
kan kasus kekurangan gizi buruk di 
TTS (UKSW 2003). H~ ini mengisya
ratkan perlunya mengubah fokus pem
bangunan ketahanan pangan dari ke
ahanan pangan nasional yang diukur 
dari ketersediaan pangan secara agreat 
menjadi pemantapan ketahanan 
pangan tingkat rumah tangga 
(Suryana. 2003}. Dengan demikian, 
untuk melaksanakan pemantapan 
ketabanan akan pangan pada tingkat 
rumah tangga diperlukan pemahaman 
yang tepat mengenai ketahanan 
pangan di tingkat rumah tangga. Hal 
ini akan sangat bervariasi dari satu 
daerah dengan daerah lain. 
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Lamplran:TabelA 

Jumlah Kepala Kelurga (KK) dan Jumlah Penduduk menurut Jenia Kelam.ID 
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DESA DUSUN 

DUSUN 
LOLl DUSUN 

DUSUN 
USAPIMNASI DUSUN 

~. 

DUSUN r 

FATUMNUTU DUSUN 
DUSUN 
DUSUN 
DUSUN I 

MNESATBUBUK DUSUN V 
DUSUNA 

OELNUNU DUSUN B 
DUSUN 
USNONI 
DUSUN 
OL"ULAT 

BIJEU DUSUNSONI 
DUSUNI 
DUSAUN II 

PUNA DUSUN Ill 
TOIFAE 
NUNA 
NEONMAT 

KONBAKI BALU 
DUSUNI 
DUSUN II 
DUSUN Ill 

LAOS DUSUNIV 

Data Primer Hasil DKT 

J 
I 

KK 

201 
156 
95 
65 

218 
196 
59 
98 

72 
80 
101 
135 

111 

161 

109 

122 

138 
110 
168 
119 
175 
113 
97 

89 
79 
150 

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 
PENDUDUK 

296 267 563 

214 227 I 441 
1n 193 365 

133 125 258 
532 572 1104 
605 633 1238 
96 124 220 
183 199 382 
112 158 270 
1n 131 303 
323 341 664 

292 313 605 

191 233 424 

324 342 666 

222 239 461 

231 233 464 

292 267 559 

208 195 403 
? 

252 226 478 
? 

? 

166 151 317 

126 133 259 

171 162 333 

434 426 860 




