
PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) TAHUN 2018Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahanpenduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secarabersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan  budidaya secaraintensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dalammemenuhi kebutuhan gizi warga setempat.Tujuan KRPL1. Memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizimelalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal.2. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsipangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).Komponen Kegiatan KRPL terdiri dari :a. Kebun bibit sebagai penyedia bibit tanaman dan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan KRPLb. Demonstration plot (demplot) sebagai laboratorium lapangan sarana edukasi bagi anggotakelompok dalam mengembangkan kebun pekarangan  dan lahan sekitar tempat tinggal.c. Pengembangan lahan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal sebagai penyedia sumberpangan keluarga.d. Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah untuk mengenalberbagai jenis tanaman sebagai sumber pangan dan mempelajari cara budidaya tanaman yangmudah.e. Pengolahan hasil pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal dengan konsep B2SA sebagaiedukasi bagi anggota kelompok dalam mengolah hasil pekarangan dan lahan sekitar tempattinggal menjadi menu keluarga yang memenuhi syarat B2SA.Kegiatan KRPL dilakukan dalam lokasi pekaranganserta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan lain-lain, dalamsuatu kawasan. Melalui kegiatan KRPL ini diharapkan akan terbentuk suatu kawasan yang kayasumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil pemanfataan pekarangan.Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanianberkelanjutan (sustainable agriculture). Yaitu dengan membangun kebun bibit, demplot, dan kebunsekolah serta mengutamakan sumber daya local disertai dengan pemanfaatan pengetahuan local(local wisdom).Mulai tahun 2018 Kegiatan KRPL akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :1. Tahap Penumbuhan (Tahun Pertama)Pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL minimalberanggotakan 30 rumah tangga/orang yang beraktivitas dalam satu kawasan dengankegiatannya meliputi :a. Pembangunan kebun bibitb. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapanganc. Pengembangan lahan pekarangan anggotad. Pembuatan kebun sekolahe. Pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SAf. Pendampingan2. Tahap Pengembangan (Tahun Kedua)Kelompok KRPL yang telah ditumbuhkan pada tahun pertama dilanjutkan pada tahun ke 2(Tahap Pengembangan). Pada tahap pengembangan untuk melaksanakan komponen kegiatansebagai berikut :a. Pengembangan kebun bibitb. Pengembangan demplot kelompokc. Pengembangan pekarangan anggota barud. Pengembangan kebun sekolahe. Pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SAf. PendampinganKelompok yang dapat melanjutkan ke tahap pengembangan harus memenuhi sebagai berikut  :a. Jumlah anggota telah bertambah menjadi minimal 40 rumah tangga



b. Demplot, kebun bibit masih eksis dan aktif3. Tahap Kemandirian (Tahun Ketiga)Pada tahap ini jumlah anggota telah bertambah menjadi 50 rumah tangga atau lebih,pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan KRPL sedangkanuntuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dukunganAPBD.
A. Pelaksanaan dan Kegiatan KRPL1. Penetapan Lokasi dan Penerima ManfaatKegiatan KRPL dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyaitujuan yang sama, baik kelompok yang dibentuk baru atau kelompok lama yang telahterbentuk diwilayah tersebut.a. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL)kegiatan KRPL :1) Kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya beranggotakanminimal 30 rumah tangga/orang dalam satu kawasan atau sesuai dengan potensiwilayahnya.2) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yangdisahkan Kepala Desa/Lurah/Pejabat yang berwenang.3) Kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan KRPL dari Dana APBN.4) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan menyewalahan) minimal selama tiga tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.5) Setiap kelompok KRPL memiliki usulan sekolah yang akan dibina untukpengembangan kebun sekolah. Lokasi sekolah berdekatan dengan kelompok KRPL.6) Untuk kabupaten prioritas penanganan stunting (kondisi gagal tumbuh pada anakbalita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya),lokasi yang dipilih memperlihatkan desa yang masuk dalam prioritas penangananstunting nasional.7) Untuk kabupaten prioritas penanganan rawan pangan, diutamakan desa yangmasuk dalam prioritas rentan pangan berdasarkan FSVA atau berdasarkanindicator angka kemiskinan.8) Kelompok calon penerima manfaat terpilih bersedia menandatangani faktaintegritas kegiatan KRPL.9) Kelompok masuk dalam usulan E-proposal.b. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CP/CL berkoordinasi denganCamat untuk memilih lokasi Desa dan dengan Kepala Desa untuk memilihkelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan Juknis Pelaksanaan.

2) Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalamdaftar panjang (long list) diseleksi secara administrative, bagi yang lulus seleksiadministrative akan masuk ke dalam daftar sedang (medium list) untukselanjutnya dlakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk dalamdaftar pendek (short list). Calon yang masuk dalam daftar pendek (short list) inikemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.c. CP/CL dilaporkan dan dikonsultasikan kepada provinsi untuk divalidasi.d. Selanjutnya hasil CP/CL tersebut ditetapkan melalui keputusan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).e. Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan c.q PusatPenganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Kepala Dinas/Badan UnitKerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.f. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan sebelumditetapkan.2. Pendampinga. Syarat dan Mekanisme Penetapan Pendamping1) Syarat dan Kriteria Pendamping KRPL Kabupaten/Kota
 Penyuluh PNS atau aparat yang menangani kegiatan KRPL di Kabupaten/Kota
 Diusulkan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepadaDinas Ketahanan Pangan Provinsi.
 Ditetapkan melalui keputusan PPk dan disahkan oleh KPA.2) Syarat dan Kriteria Pendamping Kelompok KRPL
 Penyuluh PNS/THL/swadya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuanteknis dan dapat memberdayakan serta memotivasi kelompok untukmelaksanakan kegiatan KRPL



 Berdomisili di sekitar lokasi KRPL atau penyuluh yang bertugas di desatersebut.
 Mempunyai kemampuan teknis di bidang pertanian
 Diusulkan Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepadaDinas Ketahanan Pangan Provinsi dengan terlebih dahulu berkoordinasidengan BPP Kecamatan/Camat/Kepala Desa/tokoh masyarakat.
 Menandatangani Fakta Integritas Pendamping KRPL untuk mendampingiKegiatan KRPL sesuai tugasnya.
 Ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.3) Hasil penetapan Pendamping KRPL tingkat Kabupaten/Kota dan Pendampingkelompok dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan c.q PusatPenganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.4) Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran. Jika pendampingtidak dapat melaksanakan tugas, maka pendamping dapat diganti melalui usulanperubahan Keputusan PPK pada Dinas/Unit Kerja yang Menangani KetahananPangan Provinsi.b. Tugas Pendamping1) Tugas Pendamping KRPL Kabupaten / Kota
 Bersama aparat Kabupaten/ Kota melakukan indentifikasi CPCL.
 Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman, ternak dan/atau ikanyang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota serta kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan,pengolahan pangan local, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan).
 Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan KRPL di seluruh desapenerima manfaat.
 Memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan KRPL dan konsumsi B2SAkepada pendamping kelompok.
 Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendampingkelompok.
 Merekap laporan data awal (baseline) dan data akhir (endline) konsumsisayuran di kelompok.
 Bersama aparat Kabupaten/Kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaankegiatan di lapangan.
 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepadaDinas/ Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi.2) Tugas Pendamping Kelompok KRPL
 Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan KRPL melaluipendampingan dan pelatihan.
 Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanamanpangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan nonbudidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan local,dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan).
 Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan KebutuhanAnggaran (RKKA) kelompok.
 Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit, demplot dankebun sekolah.
 Melakukan pengambilan data awal (baseline) dan data akhir (endline)konsumsi sayuran pada rumah tangga/anggota kelompok yang didampingi.
 Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan polakonsumsi pangan B2SA.
 Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersamakelompok.
 Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yangtelah dijadwalkan.
 Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah.
 Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannyakepada pendamping Kabupaten/Kota.3. Penyusunan Rencana Kegiatana. idenntifikasi Kebutuhan Kelompok

- meliputi: kebutuhan sarana, prasarana, teknologi, dan ketersedian air sertakomoditas tanaman, ternak dan / atau ikan. Informasi yang diperlukan termasukluas kebun bibit, demplot dan kebun sekolah serta sarana pendukung yang



diperlukan untuk operasional kebun bibit, demplot, kebun sekolah dan kebutuhanpekarangan anggota.
- dilakukan melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalamankepada anggota kelompok dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan anggota.Selain itu juga dilakukan penggalian permasalahan dan antisipasinya.b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).
- Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan disusun RKKA dengan melibatkanpengurus dan anggota kelompok dengan mengisi formulir secara bersama-samayang dibimbing oleh petugas lapangan atau penyuluh dan mendapat arahan daripendamping kelompok maupun kabupaten.
- Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan,dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, kebunsekolah, penataan kawasan, dan pengembangan.
- Rencana kegiatan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatanKRPL bagi kelompok. Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai RKKA harus diajukanrevisi RKKA yang disetujui oleh Kepala Dinas/ Unit Kerja yang MenanganiKetahanan Pangan Provinsi.4. Pendampingan dan PelatihanKegiatan KRPL dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan olehPendamping kelompok KRPL. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (SelfLearning) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahanhasil pekarangan (from farm to table) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizikeluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan.

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan diharapkanmengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengankarakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin danmineral)  dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompokyang disusun dan dibimbing bersama–sama oleh penyuluh pendamping kelompok KRPLmaupun pendamping kabupaten/kota. Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkanCPCL.Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan KRPL adalah:a. membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragamankonsumsi pangan di kalangan masyarakat;b. mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan,sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelolapekarangan dan menerapkan pola konsumsi B2SA;c. meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembanganpenganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.Pelaksanaan  pendampingan secara intensif dilakukan oleh  pendamping kelompok KRPLyang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual dilapangan, dan tetap berkoordinasi dengan pendamping KRPL kabupaten/kota dan aparatkabupaten/kota serta provinsi.Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompokdilakukan minimal delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan padapengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral,pengelolaan panen dan pasca panen, pengolahan bahan pangan, penyusunan menu danpenyajian pangan B2SA berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi ini dapat disesuaikandengan keperluan setempat. Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya tanamansayuran, tanaman pangan,  peternakan, perikanan dan ditentukan berdasarkan hasilidentifikasi kebutuhan. Teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakanteknologi utama yang akan diimplementasikan untuk pemanfaatan lahan pekarangansecara optimal.5. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibitKebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagaiupaya menuju terciptanya Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL yang dimaksud adalah rumahtangga atau tempat tinggal/ pondok/ pesantren/ asrama/ rusun yang memanfaatkanpekarangan secara optimal melalui model KRPL untuk memenuhi kebutuhan pangan dangizi seharihari, serta menambah pendapatan keluarga. Untuk keberlanjutan KRPL dankeuntungan ekonomi bagi kelompok, sebagian bibit hasil dari kebun bibit dapat dijualkepada masyarakat lainnya.



Kebun bibit dibangun dengan tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhikebutuhan bibit anggota. Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkanmenjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPLadalah dalam bentuk fisik rumah bibit disertai atau tidak disertai kebun tanaman induk.Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit antara lain :a. Kebun bibit sebaiknya terletak di tanah milik desa, atau tanah milik lainnya (bukansewa) yang dapat digunakan oleh kelompok KRPL selama lebih dari 3 tahun.b. Terletak pada lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota ataumasyarakat yang membutuhkan bibit.c. Banyak mendapat cahaya matahari langsung serta berdekatand. Luas rumah bibit
- Luas rumah bibit di perdesaan minimal 20 m2, sedangkan di perkotaan disesuaikandengan ketersediaan lahan.
- Rumah bibit terbuat dari bahan yang dapat menjamin rumah bibit tersebut dapatbertahan selama minimal 5 tahun (bahan baku dapat berupa baja ringan/bahanlainnya yang setara).
- Tertutup oleh bahan yang dapat melindungi bibit dari gangguan lingkungan (angin,hujan, panas) juga gangguan hama.
- Di dalam rumah bibit dilengkapi dengan rak dengan alas kasa bahan besi, bambuatau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasiuntuk meletakkan kotak persemaian.Selain persyaratan diatas berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pengmbangan kebunbibit adalah:a. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yangbiasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat.b. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag(ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapatmemanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas).c. Media tanam untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan menggunakan campurantanah, pasir, pupuk kandang yang sudah matang atau komposisi lainnya sesuai jenistanaman.d. Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain (1) kotak persemaian, (2)alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rakbibit /tanaman, (5) cangkul atau skop, (6) rak vertikultur (7) springkel air untukmengatur kelembaban rumah bibit (jika diperlukan) (8) gerobak sorong untuk angkutdll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok.e. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, kebun sekolah dandapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengankesepakatan berdasarkan hasil musyawarah kelompok.f. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok denganpembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok. Pengelola kebun bibitmempunyai tugas:

- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari;
- mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasukpembiayaannya.6. Pengembangan DemplotDemplot adalah area yang terdapat dalam kawasan KRPL yang berfungsi sebagai lokasipercontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekaranganbagi anggota kelompok. Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuatdan mengembangkan Demplot sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempatbelajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumberkarbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak).Syarat pengembangan demplot, yaitu:a. Luas demplot kelompok di perdesaan minimal 40 m2, sedangkan di perkotaandisesuaikan dengan ketersediaan lahan;b. Demplot di daerah perkotaan dapat memanfaatkan/ menggunakan teknologipertanian perkotaan, seperti: hidroponik, vertikultur, dllc. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidakditanami hanya satu jenis tanaman saja;d. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternakunggas/ruminansia kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangansumber protein;



e. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal paraanggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung dipekarangan;f. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuatjadwal piket secara bergantian).Dalam pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain: 1)1) Persiapana. Menentukan lokasi demplotLahan untuk demplot adalah milik anggota kelompok atau desa dan bukan lahansewaan sehingga perlu disepakati mengenai pembagian  peran dan  tanggungjawab  dalam  mengelola  demplot.b. Sekolah Lapangan (SL), bertujuan untuk membekali anggota kelompok denganpengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola demplotmaupun pekarangan rumah.c. Pengadaan bibit2) Pelaksanaana. Pengolahan lahan meliputi pembersihan lahan, pembajakan, pembuatan bedenganjika lahan memungkinkan, dan sebagainya.b. Penanamanc. Perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan melakukanpenyulaman jika terdapat tanaman yang mati.d. Pemanenan3) Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring seminggu sekali dilakukan untuk memantau perkembangan tanaman.
- Monitoring sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untukmembahas kegiatan dan permasalahan di demplot.
- Setiap 3 bulan sekali mengevaluasi kegiatan di demplot.7. Pengembangan Pekarangan Anggota

- Pemanfaatan pekarangan harus ditata dengan memperhatikan estetika sehinggadiperoleh lingkungan rumah yang asri dan nyaman. Lahan pekarangan anggota yangdimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekaranganyang ada di samping atau belakang rumah.
- Pada lahan pekarangan dapat dikembangkan berbagai sumber pangan karbohidrat,protein, vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari tanaman sayuran dan buah,ternak unggas/ ruminansia kecil dan/atau ikan.
- Teknik budidaya tanaman dapat dilakukan menggunakan media lahan, polybag,vertikultur maupun hidroponik, sesuai dengan potensi lahan pekarangan yangtersedia, baik luasan maupun karakteristik tanah.
- Jenis tanaman yang dibudidayakan harus beragam yang disesuaikan dan diaturdengan kebutuhan masing-masing rumah tangga anggota dalam satu kawasan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas untuk tempat media tanam.
- Setiap anggota kelompok diwajibkan menanam minimal 10 pohon cabai dipekarangan dengan pengaturan jadwal tanam sehingga tersedia sepanjang tahun.
- Hasil pekarangan diutamakan untuk dikonsumsi anggota keluarga, apabila berlebihdapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga.8. Pengembangan Kebun SekolahDalam rangka sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan bagi siswasekolah, maka setiap kelompok KRPL diwajibkan untuk membina 1 (satu) kebun sekolah.Kriteria dan persyaratan dalam pengembangan kebun sekolah adalah:a. Kebun sekolah yang dikembangkan berlokasi di sekolah dasar/ sederajat yang dekatdengan kelompok KRPL.b. Mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebun sekolah dalam jangka waktuminimal 3 tahun.c. Komoditas yang dikembangkan kebun sekolah dengan tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan.d. Kebun sekolah berfungsi sebagai sarana pembelajaran budidaya sayuran, buah, umbi-umbian, ternak unggas/ruminansia kecil, dan/atau ikan serta meningkatkanpemahaman siswa terhadap konsumsi pangan B2SA. Teknik pelaksanaannyadidampingi pendamping kelompok KRPL.e. Bibit yang digunakan dapat diperoleh dari kebun bibit desa yang dikelola olehkelompok KRPL.f. Peralatan dan sarana produksi disediakan oleh kelompok KRPL sesuai dengan RKKAyang disepakati antara kelompok KRPL dan sekolah.g. Sekolah yang dipilih ditetapkanbersamaan dengan penetapan kelompok penerima manfaat.



9. Pengolahan Hasil Pekarangan dengan Konsep B2SAKegiatan KRPL juga meliputi kegiatan pengolahan pasca panen dalam rangkameningkatkan nilai tambah dari produk hasil pemanfaatan pekarangan. Kegiatan ini antaralain meliputi:a. Pelatihan dan praktek pengolahan hasil pekarangan dengan menu B2SAb. Sosialisasi menu B2SA di setiap pertemuan kelompok.c. Pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana (oven, blender, mixer, dll).

10. Penataan dan Pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)KRPL merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhipenyediaan pangan rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya. Agar kegiatan inidapat memberikan manfaat terhadap keindahan lingkungan maka perlu dilakukanpenataan. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur RPL agar dapatmembentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untukmelakukan replikasi. Penataan yang baik menjadikan lingkungan yang indah danmenyenangkan. Desain untuk penataan tanaman pada lingkungan kawasan disusun secarabersamasama seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan estetika dan kepentinganwarga.Dalam penataan kawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yangsesuai dengan karakteristik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai olehmasyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagilingkungan dan kesehatan.b. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman.Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan darirotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman,memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yangditanam tidak itu-itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resikokegagalan panen. Selain itu, hal ini berguna agar sayuran yang dihasilkan dikebun/pekarangan dapat terus tersedia secara kontinyu.c. Membudidayakan unggas atau ternak unggas/ruminansia kecil (seperti ayam, itik,kelinci) dan/atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi olehmasyarakat setempat



DATA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT TAHAP PENUMBUHAN KEGIATAN KRPL TAHUN 2018

No Kabupaten Kecamatan Desa Nama
Kelompok

Nama Ketua, Sekrtaris,
Bendahara

Jumlah
Anggota

Nama Pendamping
Kelompok BINAAN BPP1. RejangLebong CurupSelatan RimboRecap SETIAKAWAN 1.  Elyawati 2.  Wainah 3.Zaitul Karnaini 30Orang SRI ENDANGHAFSARI, SP BPP LUBUKUBAR2. RejangLebong CurupUtara Suka Datang MAJUMAKMUR 1.  Marlindiah 2.  Eva Nuryani 3.Lili 30Orang JUFRIZAL, SP BPP KESAMBELAMA3. RejangLebong CurupUtara Seguring MUSI JAYA 1.  Mardawati 2.  Eli Sumiati 3.Leni Susanti 30Orang ELSE DAMAYANTILUBIS, A, Md BPP KESAMBELAMA4. RejangLebong CurupTimur KampungDelima INDAH SARI 1.  Srini 2. Marti Septiana 3.Rokaya 30Orang H. BACHTIAR, SP BPP KESAMBELAMA


