
PENGEMBANGAN LUMBUNG DESA SEBAGAI PENOPANG KESEJAHTERAAN 
PETANI 

Lumbung Desa atau disebut juga Lumbung padi atau ada yang menyebutnya juga 
lumbung paceklik adalah solusinya. Budaya teramat luhur yang sudah terbentuk sejak ratusan 
tahun yang lalu kini sudah mulai luntur tertelan jaman. Jarang sekali petani bahkan 
pemerintah desa yang memikirkan pentingnya lumbung desa sebagai cadangan pangan saat 
paceklik.  
umbung desa selain berfungsi sebagai cadangan pangan disaat paceklik juga mempunyai 
nilai-nilai kegotong royongan yang tinggi. Mereka (petani) sadar betul bahwa hidup ini harus 
dibangun dengan berwawasan hari esok sehingga mereka akan mempunyai jiwa menabung 
walaupun hanya berbentuk gabah. Namun jauh didalamya terkandung nilai berhemat. Mereka 
bersama-sama akan menyisihkan hasil panennya sebagian dalam bentuk gabah sebagai 
jadangan pangan mereka disaat paceklik. 
Semakin panjang perjalanan waktu lumbung padi kalah bersaing dengan budaya kredit bank 
yang semakin menguasai keadaan. Petani disaat paceklik akan meminjam uang dari bank 
kemudian akan mengembalikannya disaat panen dengan tambahan bunga 1-2,5 %.  
Keterpurukan petani akan diperparah dengan anjloknya harga jual gabah disaat musim panen 
tiba yang selalu lebih rendah dibanding dengan harga jual gabah yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Adanya tengkulak juga akan semakin memperburuk keadaan petani dikarenakan 
akan mengurangi margin keuntungan petani dan menjadi pemicu harga jual gabah menjadi 
rendah. 
Keterbatasan keuangan petani akan menyebabkan ketidakberdayaan mereka, dilematis 
memang. Dalam kondisi harga gabah murah yang seharusnya mereka menunda menjual hasil 
panen, namun mereka tidak berdaya karena kebutuhan hidup yang semakin mencekik 
mereka. Mau tidak mau akhirnya mereka harus menjual hasil panennya bahkan sebelum 
panen kadang-kadang mereka harus melepas hasil panen mereka ke tangan tengkulak. 
Bagaimanapun juga budaya lumbung desa harus dibangkitkan kembali karena ini merupakan 
warisan nenek moyang yang memiliki nilai luhur dan manfaat yang tinggi. Berawal dari diri 
kita marilah kita gugah pemikiran rekan-rekan penyuluh, rekan-rekan petani dan reka-rekan 
penentu kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah bahwa betapa pentingnya keberadaan 
lumbung padi sebagai penopang kesejahteraan petani di suatu desa. 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya,oleh karena 
itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal itumaka 
ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,aman, merata, 
dan terjangkau. 

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di 
suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaranutama dalam kebijakan pangan 
bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebutdapat dipenuhi dari tiga 
sumber, yaitu: produksi dalam negeri, pemasukan pangan dan cadangan pangan. Bila terjadi 
kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan disuatu wilayah dapat diatasi dengan 
melepas cadangan pangan, oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen 
penting dalam ketersediaan pangan. 

Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah :  
a. Bank Dunia memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik 
terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awalmengingat 
cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya. 
b. situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan 
bencana longsor, banjir,kekeringan sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang 
efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan. 
c. masa panen tidak merata antar waktu dan daerahmengharuskan adanya cadangan pangan 
dan  



d. banyaknya kejadian darurat memerlukanadanya cadangan pangan untuk penanganan pasca 
bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. 

Disamping itu, cadangan pangan juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan gangguan atau 
terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana 
transportasi akibat bencana alam. 

  
Dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan panganmaka 
dilakukan Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat, dengan memfasilitasi pembangunan 
fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui 
pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada 
dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankanfungsi ekonomi bagi 
anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkancadangan pangan yang 
dimiliki. 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu : 
a. tahap penumbuhan,  
b. tahap pengembangan, dan  
c. tahap kemandirian.  
Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui 
BidangPertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan 
dan pengisian cadangan pangan melalui dana bansos, sedangkan tahap kemandirian 
mencakup penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian dana bansos agar 
mampumengembangkan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. 
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