
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan teori yang 

dikemukakan oleh Maslow dalam teori Hirarki Kebutuhan yaitu pangan termasuk 

dalam kebutuhan fisiologis dan merupakan salah satu kebutuhan yang paling 

utama bagi manusia. Selain pangan, kebutuhan fisiologis lainnya yaitu 

sandang/pakaian, papan/rumah, dan lain sebagainya (Sumber: 

http://www.praswck.com/teori-kebutuhan-abraham-maslow, diakses pada tanggal 

13 Juli 2014). 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diamanatkan 

bahwa negara berkewajiban mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu 

menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang 

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun 

daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, 

http://www.praswck.com/teori-kebutuhan-abraham-maslow
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kelembagaan, budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, serta 

memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. 

 

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, diartikan 

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 

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. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

 

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga 

memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan 

kedaulatan pangan dengan kemandirian pangan serta keamanan pangan (sumber: 

http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php, diakses pada tanggal 23 April 

2014). Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu 

sendiri yang musiman dan berubah-ubah karena sangat mudah dipengaruhi oleh 

iklim atau cuaca. Produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat 

mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau produksi yang rentan 

terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang 

tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, 

http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php
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khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. 

Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang 

terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan 

lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong pemerintah untuk 

melakukan tindakan dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. 

 

Hingga kini sepertinya tujuan pembangunan ketahanan pangan belum tercapai 

secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih besarnya tingkat ketergantungan 

Indonesia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan mengandalkan impor 

pangan dari luar negeri. Seperti yang dikemukakan oleh Koalisi Rakyat untuk 

Ketahanan Pangan (KRKP) dalam acara Lingkar Inspirasi 5: Ketahanan Pangan 

Indonesia di Universitas Wageningen, Belanda, pada 23 Februari 2013, yang 

melaporkan bahwa pasokan pangan Indonesia saat ini masih rentan karena 

besarnya ketergantungan impor bahan pangan dari negara lain yang jumlahnya 

mencapai 70%. Pada tahun 2011 lalu total impor pangan Indonesia mencapai Rp 

125 Triliun. Di lain sisi, FAO juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di level 

serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk 

dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, kenyataan 

bahwa masih tingginya jumlah masyarakat miskin di berbagai daerah juga turut 

menjadi alasan mengapa tujuan pembangunan ketahanan pangan Indonesia 

dikatakan belum tercapai (sumber: http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-

5-ketahanan-pangan-indonesia, diakses pada tanggal 23 April 2014).  

 

Masalah kurangnya hasil produksi pertanian di antaranya disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu, masalah keterbatasan lahan pertanian pangan akibat konversi 

http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia
http://ppibelanda.org/acara/lingkar-inspirasi-5-ketahanan-pangan-indonesia
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ke peruntukan non-pertanian, keterbatasan sumber daya tak terbarukan yaitu 

bahan baku pupuk kimia dan bahan bakar fosil yang memicu produksi bahan 

bakar berbasis tanaman pangan, sebagai contoh tanaman tebu merupakan salah 

satu tanaman yang paling banyak dimanfaatkan di dunia ini sebagai sumber 

bioenergi dan pangan dikarenakan menghasilkan biomassa dalam jumlah yang 

besar. Nira tebu merupakan bahan baku gula pasir, nira, dan molases merupakan 

bahan baku bioetanol. Sedangkan bagas tebu dan sisa tanaman lain dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pengolahannya serta menghasilkan 

listrik untuk pemakaian umum dan sehari-hari. (sumber: 

http://pkpp.ristek.go.id/index.php/penelitian/detail/494, diakses pada tanggal 14 

Juni 2014), masalah kelangkaan air yang akan membatasi pasokan air untuk 

irigasi, serta perubahan iklim global yang berdampak degradatif (penurunan) 

terhadap pertanian pangan, contohnya terhadap lahan pertanian. Degradasi lahan 

memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, dan 

memiliki efek terhadap ketahanan pangan (sumber: 

http://id.wikipedia.org/wiki/degradasi_lahan, diakses pada tanggal 14 Juni 2014). 

 

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini 

merupakan makanan pokok utama. Beras menjadi komoditas penting tidak saja 

dilihat dari sisi produsen dan konsumen. Dari sisi produsen, beras atau padi 

dihasilkan oleh 18 juta rumah tangga pangan, dan 49% di antaranya adalah petani 

sempit yaitu menguasai lahan kurang dari 0,24 Ha/keluarga. Dari sisi konsumen, 

pentingnya beras tidak dapat dipungkiri yaitu sebagai makanan pokok utama 

negeri ini dengan tingkat partisipasi konsumsi beras mencapai sekitar 95%, 

artinya 95% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi beras, angka partisipasi ini 

http://pkpp.ristek.go.id/index.php/penelitian/detail/494
http://id.wikipedia.org/wiki/degradasi_lahan
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tentunya bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya (sumber: 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/Chapter%20I.pdf, diakses pada tanggal 14 

Juni 2014). 

 

Sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, beras memegang 

peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Pemenuhan pangan 

yang berkualitas dan tercukupi menjadi hak azasi setiap warga negara demi 

melaksanakan pembangunan yang berkualitas pula. Keterbatasan pangan pada 

individu telah mencerminkan keterbatasan pangan pada tingkat masyarakat juga. 

Ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia yang 

diimbangi dengan keterbatasan produksi beras domestik menyebabkan tingginya 

angka impor beras dari tahun ke tahun.  

 

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang 

bersumber dari peningkatan produksi beras dalam negeri. Pertimbangan tersebut 

menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin 

besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan 

ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi 

kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan 

operasional logistik yang luas dan tersebar.Indonesia harus menjaga ketahanan 

pangannya. 

 

Dewan Ketahanan Pangan membuat Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 

(KUKP) 2010-2014. Kebijakan ini disusun sebagai penyempurnaan dari KUKP 

2005-2009 yang telah dijadikan referensi berharga oleh para perumus dan 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38183/4/Chapter%20I.pdf
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pelaksana kebijakan di lapangan, pelaku ekonomi dan masyarakat madani pada 

umumnya. KUKP 2010-2014 mempertimbangkan beberapa perubahan yang 

terjadi pada tingkat global seperti pergerakan harga-harga pangan strategis, baik 

sebagai dampak berantai dari kenaikan harga minyak bumi dunia, sebagai dampak 

dari perubahan iklim dan pemanasan global, maupun sebagai dampak dari krisis 

finansial global yang kemudian mempengaruhi daya beli konsumen miskin, 

terutama di negara-negara berkembang (sumber: 

http://bkp.bangka.go.id/donlot/kebijakanumumketahananpangan2010-2014.pdf, 

diakses pada tanggal 24 April 2014). 

 

KUKP ini juga mempertimbangkan fenomena dan dinamika kondisi internal di 

dalam negeri, seperti perubahan mendasar setting kebijakan dan aransemen 

kelembagaan ketahanan pangan pada tingkat daerah, terutama sebagai 

konsekuensi dari ketentauan terbaru bahwa ketahanan pangan adalah urusuan 

wajib pemerintah daerah. Selain itu, sebagai konsekuensi dari implementasi 

kebijakan dan kesepakatan pimpinan daerah di tingkat provinsi dan di tingkat 

kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan 

pemerintah desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dan 

bertanggungjawab terhadap penyelengaraan ketahanan pangan di wilayahnya 

masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

 

Dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 ini disusun 

untuk dapat dijadikan acuan bagi para stakeholders pangan, mulai dari instansi 

pemerintah, sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, 

http://bkp.bangka.go.id/donlot/kebijakanumumketahananpangan2010-2014.pdf
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dan terutama petani, nelayan, industri pengolah, pedagang, penyedia jasa lain dan 

masyarakat umum. Secara khusus, dokumen kebijakan yang disertai rencana aksi 

pada periode 2010-2014 diharapkan menjadi common platform (kesepakatan 

bersama) bagi para stakeholders tersebut di atas tentang peran dan upaya yang 

dapat dilaksanakan, dengan siapa bersinergi, serta kapan dan dimana harus 

berperan untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam 

mewujudkanketahanan pangan sebagai tujuan bersama. Hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah bahwa kebijakan umum ini diharapkan menjadi acuan dasar 

bagi lembaga pemerintah dan BUMN untuk membangun sinergi, integrasi dan 

koordinasi, minimal agar saling informed tentang kegiatan yang dilaksanakannya, 

dan maksimal agar mampu mencapai tujuan ketahanan pangan (sumber: Dokumen 

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 Tahun 2009). 

 

Perum Bulog merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang 

logistik pangan yang mengemban tugas dalam lingkup bisnis dan publik. Sebagai 

lembaga publik, Perum Bulog memiliki tugas-tugas publik yang saling berkaitan 

dan tidak terpisahkan. Dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2009-2014 

tertera peran dan tugas Perum Bulog terkait ketahanan pangan, di antaranya untuk 

melaksanaan pengadaan pangan, terutama yang bersifat pokok dan strategis, 

melakukan pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan 

pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, 

khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.  
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Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh 

Pemerintah, yang merupakan penugasan pemerintah dalam perberasan nasional 

untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas-tugas publik BULOG tersebut saling 

terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan 

pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Terdapat tiga tugas 

publik, yaitu pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam 

negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini 

diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum 

BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan 

program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras 

untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, 

dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk 

pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) (sumber: 

http://www.bulog.co.id/ketahananpangan_bulog.php, diakses pada tanggal 8 

Maret 2014). 

 

Masalah yang sering terjadi di Provinsi Lampung yaitu mahalnya harga bibit padi. 

Para petani pada sejumlah desa di Provinsi Lampung mengeluhkan tingginya 

harga benih (bibit) padi yang akan mereka tanam di lahan sawah musim hujan 

(rendeng) awal tahun 2013. Harganya sangat mengejutkan, karena mencapai Rp 

15.000/kg, dan satu kemasan berisi 5 kg, total harganya Rp 75.000/bungkus. 

Karena pada tahun-tahun sebelumnya satu bungkus kemasan berisi 5 kg hanya 

sekitar Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Petani mengharapkan pemerintah membantu 

http://www.bulog.co.id/ketahananpangan_bulog.php
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petani agar harga benih padi dan sarana produksi pertanian tidak naik, apalagi 

terlalu tinggi, karena sangat memberatkan petani. Beberapa petani dan pedagang 

benih padi mengatakan, tingginya harga benih itu karena sebelumnya terjadi 

musim kemarau panjang, sehingga persediaan agak berkurang, sebaliknya 

permintaan meningkat (Sumber: http://www.ciputranews.com/riil/petani-

lampung-keluhkan-mahalnya-bibit-padi, diakses pada tanggal 29 Juni 2013). 

 

Pada tahun 2013 di Provinsi Lampung ada permasalahan pupuk yang sangat 

krusial. Di awal tahun terjadi kekurangan pupuk bersubsidi 2 juta ton, tapi hanya 

tersedia 1,26 ton kurang 0,74 juta ton. Pada bulan september, pupuk bersubsidi 

baru dicukupi kekurangannnya namun kondisi tidak berjalan baik dan tetap ada 

kekurangan pupuk bersubsidi. Karena itu perlu konsistensi peraturan pemerintah 

dalam pendsitribusian pupuk. Karena di tahun 2013 ini ada suatu program 

verifikasi dan validasi penyaluran pupuk. Gara-gara hal tersebut penyaluran jadi 

terhambat. Pasalnya di tingkat petani sulit diprediksi berapa kuota yang sudah 

divalidasi. Akibatnya ketika ada permintaan ke pabrik, seringkali pupuk tidak 

tersedia. Pupuk bersubsidi yang kurang pasokannya adalah jenis Urea, SP36, ZA 

dan NPK. Diharapkan selanjutnya agar distribusi pupuk itu berdasarkan musim 

tanam saja daripada diberikan per bulan. Jadi ketika musim hujan tiba maka 

pupuk harus tersedia berdasarkan kuota. Namun manakala musim hujan tidak 

kunjung datang pupuk juga tidak perlu dipasok (Sumber: 

http://www.jitunews.com/read/5812/masalah-di-Lampung-musim-tanam-

kekurangan-benih-pupuk-dan-kendala-cuaca, diakses pada tanggal 29 Juni 2013). 

 

http://www.ciputranews.com/riil/petani-lampung-keluhkan-mahalnya-bibit-padi
http://www.ciputranews.com/riil/petani-lampung-keluhkan-mahalnya-bibit-padi
http://www.jitunews.com/read/5812/masalah-di-Lampung-musim-tanam-kekurangan-benih-pupuk-dan-kendala-cuaca
http://www.jitunews.com/read/5812/masalah-di-Lampung-musim-tanam-kekurangan-benih-pupuk-dan-kendala-cuaca
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Mengacu pada KUKP 2010-2014 sebagai dasar kebijakan ketahanan pangan serta 

untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait hasil produksi pertanian, 

pemerintah melaksanakan kebijakan peningkatan produksi pertanian atau yang 

disebut juga GP3K (Gerakan Penguatan Produksi Pertanian Berbasis Korporasi). 

Pemerintah, swasta, dan petani akan saling bersinergi guna mendukung kebijakan 

peningkatan produksi pangan. Hal tersebut berdasarkan UU No. 7 Tahun 1996 

tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan, Instruksi Presiden No. 05 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi 

Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, Peraturan Presiden 

No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, serta Peraturan Presiden 

No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk. 

Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia mampu surplus minimal 

10 juta ton per tahun mulai 2014. Target Kebutuhan Gabah Kering Giling 

Nasional tahun 2011 adalah sebesar 70,6 juta ton dan produksi   beras    harus    

mampu   menyediakan   kebutuhan   surplus   beras   nasional 10 juta ton dalam 

kurun waktu tahun 2011-2015. 

 

 

Tabel 1.1 Penjabaran Arahan Presiden oleh Kementerian Pertanian 

 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

 

Konsu-

msi 

Perkapit

a/Tahun 

(kg) 

 

Kebutuhan Beras (ton) 
Jumlah Kebutuhan  

Sasaran 

Produksi 

(Ton GKG) 
 

Konsumsi 

 

Surplus 
Beras (ton) 

Padi (Ton 

GKG) 

2010 237,556,363 139.15 33,005,968 4,559,448 37,615,456 66,411,469  

2011 241,095,953 137.06 33,045,274 5,077,594 38,122,868 67,307,324 70,500,000 

2012 244,688,283 135.00 33,033,911 6,000,000 39,033,911 69,430,650 74,000,000 

2013 248,334,138 132.97 33,022,217 7,500,000 40,522,217 72,077,938  

2014 252,034,317 130.98 33,010,289 8,850,000 41,860,289 74,458,003  

2015 255,789,628 133.59 34,169,752 10,000,000 44,169,752 77,983,319  

Sumber: Bulog Lampung, Deputi Bidang Usaha Industri Primer Tahun 2012 



11 

 

Keterangan: 

a. Jumlah penduduk tumbuh 1,49% per tahun 

b. Konsumsi per kapita (NBM), tahun 2011 = 139,15 Kg turun 0,654 % per 

tahun  

c. Konversi GKG menjadi beras tersedia untuk konsumsi manusia 56,22%  

d. Sasaran surplus sebesar 10 juta ton pada tahun 2015 

 

Berdasarkan Rapat Koordinasi Program GP3K (Gerakan Penguatan Produksi 

Pertanian untuk Ketahanan Pangan) di Kementrian BUMN tanggal 5 Maret 2012, 

kegiatan On Farm masuk didalam RKAP Perum Bulog dan tindak lanjut Perum 

Bulog terhadap Program kerjasama budidaya padi bahwa, program ini 

dilaksanakan Perum Bulog Pusat dengan sebutan On Farm. Tujuan dari program 

On Farm ini adalah untuk membuka akses pembelian langsung ke 

petani/kelompok tani/gapoktan, mendukung penyediaan pasokan gabah/beras, 

baik untuk PSO maupun komersial serta mengembangkan usaha untuk 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

 

Salah satu yang tertera dalam RKAP Tahun 2012 Divisi Industri pusat untuk 

Divre Lampung berdasarkan faks.F-307/DP101/0702212 yaitu On Farm dengan 

target seluas 10.000 Ha. Pola kerjasama kemitraan On Farm ini ditargetkan Bulog 

berdasarkan luasnya lahan sawah yang menjadi objek kerjasama kemitraan 

budidaya padi (On Farm). Pada pelaksanaannya, Perum Bulog Divre Lampung 

telah melaksanakan/merealisasikan kerjasama kemitraan tahun 2013 dengan 

beberapa kelompok tani dengan pola alternatif lain yaitu Bulog sebagai off taker 

(pembeli beras tani) di beberapa daerah kabupaten di Lampung yaitu kerjasama 
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dengan total luasan lahan 2.227,6 Ha terdiri dari: (a) Poktan Taruna Tani, 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu seluas 50 Ha, (b) Gapoktan Dasa 

Bhakti Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu seluas 

198,60 Ha, (c) Poktan Usaha Maju III Desa Putra Buyut, Kecamatan Gunung 

Sugih Kabupaten Lampung Tengah +/- 319 Ha, (d) Gapoktan Sari Makmur, 

Kampung Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji seluas +/- 1.660 

Ha. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP program GP3K (On Farm) 

yang tertuang dalam misi program dimana prosedur pelaksanaan On Farm harus 

menggunakan tiga cara pelaksanaan yakni pola On Farm mandiri, pola On Farm 

kemitraan mandiri dan pola On Farm kemitraan sinergi. 

 

Selain itu, semestinya dengan adanya program GP3K target yang diharapkan dari 

program ini yaitu mendorong penguatan produksi pertanian dan Indonesia mampu 

surplus minimal 10 juta ton per tahun mulai 2014. Namun masih banyak masalah 

yang terjadi di lapangan. Jika kita lihat berdasarkan data di atas, Bulog baru 

mampu merealisasikan target On Farm sebesar 2.227,6 Ha atau sekitar 22,28% 

dari target awal yang telah ditetapkan sebesar 10.000 Ha.  

 

Hal ini memberikan tanda tanya mengapa Bulog sebagai Institusi Pemerintah 

masih belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Uraian permasalahan di atas 

jika dihubungkan dengan kinerja Bulog Divre Lampung, maka dapat terlihat 

bahwa  program GP3K seharusnya dapat menjadi solusi atas permasalahan yang 

dihadapi. Berhasil atau tidaknya suatu program dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, hal tersebut erat kaitannya dengan proses pelaksanaannya. 
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Adanya kesenjangan antara capaian kinerja Perum Bulog dengan permasalahan 

yang masih terjadi pada proses penyerapan hasil pertanian melalui program 

GP3K, serta dengan melihat bahwa program GP3K merupakan program yang 

cukup penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga 

perlu mendapat perhatian khusus, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

pengkajian terhadap permasalahan tersebut agar diketahui bagaimana pencapaian 

hasil program GP3K oleh Perum Bulog Divre Lampung. Untuk itu dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Gerakan 

Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Program GP3K) oleh 

Perum Bulog Divre Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program 

Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Program GP3K) 

oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah gambaran pelaksanaan Program 

Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Program GP3K) 

oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 
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1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara 

mengenai evaluasi suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah maupun BUMN. Dalam skripsi ini peneliti berfokus pada Evaluasi 

Program Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan 

(Program GP3K) oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-

masukan yang bermanfaat bagi Perum Bulog Divisi Regional Lampung dalam 

meningkatkan kinerja Program Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk 

Ketahanan Pangan (Program GP3K). 


