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Sektor pertanian di Indonesia sekarang ini dalam kondisi yang harus lebih 

diperhatikan lagi, mengingat banyaknya hasil yang dirasa kurang optimal dari 

peran sektor ini. Dengan latarbelakang hal tersebut, maka pemerintah 

melaksanakan kebijakan revitalisasi pertanian yang salah satu prioritasnya adalah 

program ketahanan pangan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui program-progam apa yang menjadi pelaksanaan dari kebijakan 

revitalisasi pertanian di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 – 2008 dan untuk 

mengetahui hasil dari kebijakan revitalisasi sektor pertanian di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2006-2008 dalam kaitanya untuk mewujudkan ketahanan 

pangan. Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah tipe atau metode 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode Indepth Interview / Wawancara Mendalam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi hasil kebijakan 

revitalisasi pertanian ini terdapat program ketahanan pangan yang dijalankan 

dalam beberapa kegiatan antara lain Peningkatan produksi produktivitas mutu 

tanaman pangan, Pengelolaan sumber daya air, dan Peningkatan pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (hama). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah adanya tingkat produksi dan produktivitas sudah menunjukkan 

peningkatan yang cukup baik, tetapi dalam beberapa paket kegiatan misalnya 

pemberian bibit, bantuan irigasi, dan sosialisasi tentang revitalisasi pertanian 

belum dilaksanakan secara merata. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, untuk lebih mencapai hasil yang 

maksimal, hendaknya dilaksanakan kegiatan yang lebih merata keseluruh wilayah 

Provinsi Jawa Tengah dan lebih memberikan sosialisasi pada masyarakat luas 

untuk lebih menempatkan kembali sektor pertanian untuk mencapai kesejahteraan 

bersama. Dari temuan yang didapat pada penelitian ini tampaknya perlu lebih 

ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya 

sektor pertanian. Sehingga dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya  

untuk lebih meneliti  bagaimana  tingkat  sosialisasi,  penyuluhan dan  penerimaan  

 

 

 

 



dari kebijakan-kebijakan pertanian ini di masyarakat agar lebih mencapai tujuan 

dari kebijakan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. 
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