
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Organisasi Publik 

1. Pengertian Organisasi Publik 

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya 

juga berbeda-beda. Mahsun (2006:1) menjelaskan bahwa organisasi sering 

dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara 

yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah 

ditetapkan bersama. Selain itu, Sulistyani (2009:41) menjelaskan definisi 

organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga, yaitu: 

a. Organisasi dipandang sebagai kumpulan orang. Artinya organisasi merupakan 

sekelompok orang yang memiliki kesamaan pikiran yang berkumpul untuk 

mencapai tujuan bersama. 

b. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja. Artinya dalam suatu 

organisasi SDM sebagai aset organisasi dibagi dalam unit kerja atau bidang-

bidang kerja.Bidang-bidang tersebut memiliki penjabaran tugas pokok dan 

fungsi. 

c. Organisasi dipandang sebagai sistem. Artinya organisasi merupakan 

kumpulan-kumpulan sub sistem yang terkait satu sama lain yang bekerja 

dalam satu keseluruhan untuk mencapai tujuan. 
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Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) 

memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas 

formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di 

segala bidang yang sifatnya kompleks. Sedikit berbeda dengan definisi organisasi 

publik di atas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa Organisasi publik bukan 

hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan 

umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak 

atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Berdasarkan beberapa 

definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa 

organisasi publik merupakan lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan 

masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 

 

2. Organisasi Publik Sebagai Pemberi Layanan Publik 

Karakteristik organisasi publik berbeda dengan organisasi lain. Konsep ‘publik’ 

memiliki makna bahwa organisasi publik memiliki area orientasi pada sektor 

publik.Sulistyani (2009:54) mengartikan istilah ‘publik’ sebagai pelanggan, yaitu 

seluruh masyarakat yang dilayani melaluilembaga atau instansi pemerintah yang 

bergerak di bidang pelayanan publik. Lebih lanjut Sulistyani (2009:55) 

menjelaskan bahwa Organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, instansi 

pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk 
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menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. 

Organisasi publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan 

kewajiban negara, sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari laba (non 

profit oriented). 

Hal ini dipertegas oleh penjelasan Mahsun (2006:6) yang mengatakan bahwa 

organisasi non profit oriented merupakan organisasi yang bertujuan untuk 

menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan Mahsun (2006) merujuk 

pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah merupakan organisasi sektor publik 

terbesar yang berkewajiban untuk menyediakan barang dan pelayanan publik 

untuk dinikmati masyarakat secara adil dan merata sebagai bentuk imbalan tidak 

langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah mereka lakukan. 

Perum Bulog merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat melalui tugas-tugas publik yang diembannya, termasuk dalam hal 

penguatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan (Program GP3K).Dilihat 

dari tipe organisasinya sebagai BUMN, Perum Bulog termasuk dalam tipe 

organisasi quasi nonprofit. Melalui penjelasan Mahsun (2006:14) dapat diketahui 

bahwa bahwa organisasi quasi non profit  bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui tugas-tugas publiknya, di samping juga memiliki tujuan 

mendapatkan laba sebagai tugasnya sebagai BUMN/BUMD agar terjadi 

keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau 

daerah. Dalam hal ini Perum Bulog memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat yakni melalui pelaksanaan tugas-tugas publik yang diembannya, 

seperti penyediaan stok cadangan pangan pemerintah untuk ketahanan pangan. 

Mahsun (2006:34) menjelaskan bahwa setiap organisasi akan melakukan 

serangkaian proses manajemen untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Proses manajemen merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan antara 

satu proses dengan proses lainnya. Jadi, sistem pengendalian manajemen 

merupakan sistem organisasi yang menyeluruh yang mencakup semua aspek 

operasional organisasi untuk membantu manajemen menjaga keseimbangan atas 

semua bagian dan mengoperasikan organisasi sebagai suatu kesatuan yang 

terkoordinasi. Sebagai sebuah organisasi publik, Perum Bulog juga menjalankan 

proses manajemen publik. Sistem pengendalian manajemen ini perlu dilakukan 

untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi yang efektif dan 

efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

B. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan 

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga 

atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah. 

Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) menyatakan bahwa secara luas kebijakan 

publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Konsep yang ditawarkan eyestone ini mengandung pengertian 

yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan 

publik dapat mencakup banyak hal.  
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Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan 

publik.Sehingga kebijakan publik memiliki ragam denifisi. Friedrich (dalam 

Winarno, 2012:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan 

yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya 

hambatan-hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan. 

Pendapat lain juga dikatakan oleh ahli lainnya, Dye (dalam Agustino, 2008:7) 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson (dalam 

Winarno, 2012:21) merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan 

pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu atau 

kelompok guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi yang diharapkan bisa 

memberikan solusi terhadap masalah publik. Pada pelaksanaan kebijakan tentu 

saja nantinya akan ditemui hambatan-hambatan. Oleh sebab itu maka untuk 

menetapkan satu kebijakan bukanlah perkara yang mudah, kebijakan yang akan 

dibuat harus disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Beragam definisi di atas dari beberapa ahli maka definisi kebijakan publik 

menurut Carl Friedrich dan Anderson merupakan definisi yang cocok untuk 

penelitian ini. Sebagaimana program GP3K oleh Perum Bulog Divre Lampung 

merupakan tindakan yang dilakukan Perum Bulog dan bekerjasama dengan 

Gapoktan untuk mencapai sasaran dan tujuan, yaitu membuka akses pembelian 



20 

 

langsung ke petani/Gapoktan; mendukung penyediaan pasokan gabah/beras, baik 

PSO maupun komersial; dan untuk mengembangkan usaha agar memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas mengenai definisi kebijakan publik, 

maka program GP3K termasuk dalam kategori kebijakan publik, karena program 

ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini seperti 

kurangnya produksi dan persediaan beras dalam negeri, masih tingginya impor 

beras, dan rendahnya kesejahteraan para petani. Program ini memiliki tujuan 

utama yaitu mendukung kebijakan peningkatan produksi pangan/pertanian, 

meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat kerjasama antar BUMN dan 

petani, serta Indonesia mampu surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. 

 

2. Tahapan Kebijakan Publik 

Meskipun ada fakta bahwa seringkali muncul kekecewaan terhadap kerangka 

analisis kebijakan yang dominan, yakni analisis pengambilan keputusan rasional, 

namun pendekatan tahapan (stagist) atau siklus tetap menjadi basis untuk analisis 

proses kebijakan dan analisis didalam/dan untuk proses kebijakan yang akan 

datang. Laswell (dalam Parsons, 2005:8) berpendapat tahapan proses kebijakan 

terdiri dari: Inteligensi, Promosi, Preskripsi, Invokasi (invocation), Aplikasi, 

Penghentian (termination), dan Penilaian (appraisal). 

Selain itu ada pula pendapat Anderson (dalam Santosa, 2008:36) mengemukakan 

bahwa terdapat lima tahapan-tahapan kebijakan, yaitu : 

a. Formasi masalah 
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b. Formulasi  

c. Adopsi  

d. Implementasi  

e. Evaluasi  

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan 

beberapa variable yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan 

membaginya kedalam proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa 

tahap dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan 

publik.Melihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan-tahapan kebijakan dengan 

urutan yang berbeda. 

Dunn memiliki pendapat tentang tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Winarno (2012:36) 
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a. Tahap Penyusunan Agenda 

Pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan akan menempatkan masalah-

masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan 

masalah-masalah yang akan masuk dalam agenda publik, masalah-masalah 

yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti 

akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus 

kebijakan. Pada tahap agenda ini ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, 

ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta terdapat pula 

masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan 

tertentu. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas 

oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-

bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

alternatif-alternatif (policy alternastive) yang ada. Penyeleksian alternatif-

alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan 

sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil 

dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan 

formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan 

masalah yang terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan tentu banyak, 

dan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus 
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kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara pimpinan atau keputusan peradilan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip yang 

tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan 

tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah sampai pada tingkat bawah 

sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan 

dengan baik. Pada tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing 

yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung 

kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan 

tersebut. 

e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai 

tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut 

memberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi masalah publik. 

Ketika pada tahap ini akan ditetapkan ukuran atau indikator-indikator yang 

menjadi alat unuk mengukur suatu kebijakan apakah berhasil atau gagal. 

 

Beberapa tahap-tahap kebijakan di atas bisa diartikan bahwa tahap-tahap 

kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada 

setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini 

peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. 
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D.   Evaluasi Kebijakan 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Jika dipandang sebagai suatu kegiatan maka evaluasi kebijakan merupakan tahap 

akhir dalam proses kebijakan. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa 

evaluasi bukanlah proses akhir dari suatu kebijakan. Menurut Anderson evaluasi 

kebijakan dapat dirumuskan sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah 

dijalankan, hal yang dinilai adalah isi, implementasi maupun dampaknya. 

Kemudian Ripley (dalam Wiyoto, 2005:51) bahwa evaluasi dapat dilakukan pada 

setiap tahapan kebijakan. Namun dalam prakteknya, studi evaluasi tidak selalu 

mengambil fokus yang mencakup seluruh kebijakan. Bahkan seringkali dilakukan 

dengan mengambil fokus pada salah satu tahapan kebijakan.  

 

Dunn (dalam Nugroho, 2011:670) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai 

pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa 

dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan 

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi.  

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:229) evaluasi kebijakan dapat 

dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk 

menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan 

dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai 
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keberhasilan atau kegaagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan 

bisa disebut sebagai kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan 

dari suatu kebijakan yang telah diimplementasi ataupun sebaliknya, serta melihat 

dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan baik itu bisa dinilai menyangkut 

estimasi, substansi, implementasi maupun dampak. 

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi 

kebijakan merupakan suatu kegiatan yang fungsional karena evaluasi kebijakan 

dilakukan bukan hanya pada titik penetapan dan implementasi suatu 

kebijakan,akan tetapi evaluasi kebijakan harus dilakukan sepanjang proses 

kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur efektifitas dan 

dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi kebijakan juga 

diperlukan ketika proses perumusan beberapa alternatif-alternatif kebijakan, 

contohnya saja meramalkan dampak yang akan timbul dari masalah yang akan 

ditangani. 

2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan 

Menurut James Anderson terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan dimana tipe-tipe 

tersebut masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi. 

Tipe-tipe tersebut adalah : 

a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.  

b. Tipe kedua, evaluasi memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau 

program tertentu.  

c. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan yang sistematis.  
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Ketiga tipe tersebut merupakan tipe-tipe evaluasi. Kemudian pada setiap tipe 

tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta fokus apa yang akan 

menjadi kajian dalam evaluasi suatu kebijakan. Selain itu pendapat lainnya juga 

muncul dari para ahli lainnya, menurut Dunn (dalam Nugroho, 2011:729) tipe-tipe 

evaluasi terdiri: 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan 

5. Responsivitas  

6. Ketepatan 

 

Tabel 2.1  Tipe-tipe evaluasi 

Tipe Kriteria Pertanyaan 

Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 

Efisiensi  Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan? 

Kecukupan  Seberapa jauh  pencapaian hasil yang diinginkan  memecahkan 

masalah? 

Perataan  Apakah biaya manfaat didistribusikan  dengan  merata pada kelompok-

kelompok yang berbeda? 

Responsivitas  Apakah hasil kebijakan  memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 

Ketepatan  Apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai? 

Sumber: Dunn (dalam Nugroho, 2011 : 671) 

Dari pendapat para ahli peneliti lebih tertarik pada tipe evaluasi Dunn, yang 

menilai evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
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resposibilitas, dan ketepatan. Pada penelitian ini dari karakteristik evaluasi Dunn 

peneliti mengambil 6 (enam) karakteristik evaluasi yang dianggap cocok 

digunakan dalam penelitian program GP3K oleh Perum Bulog yaitu: Efektivitas, 

Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, serta Ketepatan. Setelah peneliti 

menggunakan kriteria-kriteria tersebut, nantinya diperlukan lagi indikator lain 

dalam setiap kriteria yang digunakan dalam membahas peneitian lebih lanjut.  

 

3. Masalah dalam Evaluasi Kebijakan 

Untuk menilai suatu kebijakan berhasil ataupun gagal, maka diperlukan tahapan-

tahapan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan proses yang 

rumit dan kompleks, karena memang dalam evaluasi melibatkan berbagai macam 

kepentingan individu-individu. Namun dalam proses evaluasi suatu kebijakan 

tentunya ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti. Hogwood 

dan Gunn (dalam Winarno, 2012:245) mengidentifikasi beberapa masalah berat 

yang menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan publik atau program. Masalah-

masalah tersebut sebagai berikut: 

a) Tujuan-tujuan kebijakan 

Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau dengan kata lain tujuan tersebut tidak 

dapat diukur dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan  

keberhasilan suatu kebijakan maka tujuan akan terlihat samar-samar. 

Kekaburan dalam tujuan kadangkala merupakan konsekuensi dari perbedaan-

perbedaan titik pandangan mengenai tujuan-tujuan kebijakan. 

b) Membatasi kriteria untuk keberhasilan 



28 

 

Bahkan pada saat tujuan kebijakan secara jelas menyatakan ada masalah 

tentang bagaimana keberhasilan tujuan itu akan diukur. Maka tujuan tersebut 

akan berubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c) Efek samping 

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan ataupun program 

seringkali mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Kesulitan yang biasanya 

muncul pada saat orang mencoba untuk mengidenifikasi dan mengukur efek-

efek/pengaruh sampingan dan memisahkan efek tersebut dari kebijakan atau 

program yang sedang dievaluasi.Terdapat masalah-masalah tentang faktor-

faktor yang merugikan maupun faktor-faktor yang menguntungkan serta 

seberapa besar faktor ini dipertimbangkan secara relatif dengan tujuan-tujuan 

pokok kebijakan. 

d) Masalah data 

Informasi yang diperlukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari suatu 

kebijakan atau program tidak tersedia atau mungkin saja tersedia namun 

dalam bentuk yang tidak cocok. 

e) Masalah metodologi 

Masalah yang seperti ini umum untuk masalah tunggal, atau suatu kelompok 

penduduk, menjadi target dari beberapa program dengan tujuan yang sama 

atau saling berkaitan. 

f) Masalah politik 

Evaluasi bisa menimbulkan ancaman bagi beberapa orang.Keberhasilan 

maupun kegagalan suatu kebijakan atau program di mana politisi atau para 

birokrat memiliki komitmen terhadap karier secara pribadi, dan dari mana 
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kelompok-kelompok klien menerima keuntungan yang sedang dievaluasi. 

Pertimbangan-pertimbangan ini jelas akan memengaruhi bagaimana hasil 

evaluasi bisa dijalankan, sebagai bentuk kerjasama para pejabat publik dan 

klien. 

g) Biaya  

Ini bukan tidak umum untuk evaluasi suatu program terhadap biaya sebesar 

satu persen dari total biaya programbiaya seperi ini merupakan pengalihan 

dari pemberian kebijakan atau program. 

 

Evaluasi baik dilakukan untuk proses yang berkelanjutan bukan hanya sebatas 

memberikan penilaian dan berhenti disitu. Telah diuraikan pendapat beberapa ahli 

tentang masalah-masalah dalam evaluasi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk 

kita mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi 

pencapaian tujuan-tujuan kebijakan. 

Anderson (dalam Winarno, 2012:248) menyatakan setidaknya ada delapan faktor 

yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang 

diinginkan, yakni: 

1) Sumber-sumber yang tidak memadai. 

2) Cara yang digunakan untuk melaksanaan kebijakan-kebijakan. 

3) Masalah publik seringkali disebaban karena banyak faktor sementara 

kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan atau beberapa 

masalah saja. 

4) Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan 

publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan. 
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5) Tujuan kebijakan tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain. 

6) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut. 

7) Banyaknya masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan. 

8) Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan 

kebijakan. 

Jika kita mengetahui masalah-masalah yang seringkali menjadi penghalang para 

evaluator dalam mengevaluasi diharapkan proses evaluasi akan bisa berjalan 

dengan baik sebagaimana yang diharapkan. 

 

4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan  

Setelah mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi di harapkan peneliti 

dapat melakukan tahapan-tahapan evaluasi. Menurut Dunn (dalam Santosa, 

2008:44) ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi 

kebijakan antara lain : 

1) Spesifikasi program kebijakan 

2) Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran yang melandasi program 

3) Koleksi informasi program kebijakan 

4) Modeling program kebijakan 

5) Penaksiran evaluabilitas program kebijakan  

6) Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai 

Selain itu pendapat lain tentang langkah-langkah evaluasi kebijakan juga 

dilontarkan oleh beberapa ahli salah satunya Edward A.Suchman. Suchman 



31 

 

(dalam Winarno, 2012:233) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi 

kebijakan, yakni: 

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 

2) Analisis terhadap masalah 

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan 

4) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi 

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan 

tersebut atau karena penyebab yang lain 

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

 

Tahap-tahap evaluasi kebijakan Suchman juga mengidentifikasi beberapa 

pertanyaan dalam menjalankan evaluasi yakni:  

1) Apakah yang menjadi isi tujuan program?  

2) Siapa yang menjadi target program? 

3) Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 

4) Apakah  tujuan yang ditetapkan satu atau banyak?  

5) Apakah dampak yang diharapkan besar?  

6) Bagaimanalah tujuan tersebut dicapai? 

Melihat beberapa tahapan yang ada, yang paling terpenting dalam evaluasi 

kebijakan adalah mendefinisikan masalah. Sebab dengan mengidentifikasikan 

masalah-masalah maka tujuan-tujuan dalam evaluasi dapat disusun dengan jelas 

dan jika mengidenifikasikan masalah gagal maka tujuan yang akan terjadi adalah 

kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan. Segala bentuk proses evaluasi 

kebijakan peneliti harus memiliki penilaian standar untuk dapat mengukur tingkat 
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keberhasilan suatu efektifitas sebuah kebijakan pemerintah. Pada intinya yang 

dinilai dari sebuah proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan 

adalah isi kebijakan, implementasi maupun dampaknya. Pada program GP3K 

tahapan-tahapan yang digunakan yaitu: 

1) Mengidentifikasi program GP3K. 

2) Mendeskripsikan SOP program GP3K. 

3) Menganalisis masalah dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan program 

GP3K. 

4) Mengukur pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan program 

GP3K. 

 

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Menurut Suharto (2008:40) evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat 

untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan 

yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bias 

dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-

rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi 

kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Kriteria evaluasi 

biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Indikator masukan (input indicators): bahan-bahan dan sumberdaya yang 

digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan; 

b. indikator proses (procces indicators): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan 

sumberdaya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan; 

c. indikator keluaran (output indicators): barang-barang atau pelayanan-

pelayanan yang diproduksi oleh suatu program. 
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d. indikator dampak (outcome indicators): hasil atau akibat yang ditimbulkan 

oleh suatu program. 

 

Kriteria keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses 

implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah 

dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 

pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain: 

a. Cara pelaksanaan, 

b. Agen pelaksana, 

c. Kelompok sasaran, 

d. Manfaat program.  

 

Sedangkan pada perspektif hasil, program atau kebijakan dapat dinilai berhasil 

manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program 

mungkin saja dikatakan berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal 

ditinjau dari dampak yang dihasilkan dan suatu program dapat dikatakan gagal 

dari sudut proses, namun berhasil jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan 

(sumber : http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-

implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008, diakses pada tanggal 19 Juni 

2014). 

Adanya teori kriteria keberhasilan kebijakan sangat membantu peniliti dalam 

menetapkan kriteria keberhasilan program GP3K. Dengan adanya kriteria 

keberhasilan program, maka peneliti mengetahui hal-hal penting apa saja yang 

akan menjadi fokus penelitian. Kriteria keberhasilan program GP3K, antara lain: 

a. Cara pelaksanaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 

http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008
http://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008
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b. Para stakeholder dan sumberdaya lainnya sesuai dengan SOP 

c. Targetkelompok sasaran sesuai dengan SOP 

d. Adanya manfaat program bagi pelaksana program serta kelompok sasaran 

e. Tercapainya hasil serta dampak yang diinginkan setelah pelaksanaan program. 

 

E.   Program GP3K 

1. Program GP3K Secara Nasional 

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 Tahun2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, serta Peraturan Presiden 

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

yang diberikan tugas untuk menjalankan program GP3K antara lain PT Sang 

Hiyang Sri, PT Pertani, PT Pusri, Perum Perhutani, dan Perum Bulog dituntut 

untuk saling bersinergi, sehingga mampu meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

dan diharapkan bakal meningkatkan kinerja masing-masing BUMN. Program 

GP3K dilakukan melalui dua pendekatan yaitu optimalisasi lahan sawah dan 

optimalisasi lahan kering.  
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Pola kerja sama BUMN dengan petani adalah Pola Yarnen (Bayar Panen), dimana 

seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk pinjaman 

selanjutnya dikembalikan atau dibayar petani setelah panen. Adapun sumber 

pembiayaan direncanakan dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) (sumber: Progress 

Pelaksanaan GP3K BUMN/Program Beras, Deputi Bidang Usaha Industri Primer 

Tahun 2012). 

Sasaran tanam program GP3K akan menghasilkan 5,33 persen padi dari sasaran 

nasional. Jagung akan memberikan kontribusi 6,82 persen sasaran nasional, serta 

kedelai 4,01 persen sasaran nasional serta Kementerian Pertanian menargetkan 

produksi beras 70,6 juta ton pada 2011. Selain kontribusi peningkatan produksi, 

GP3K juga dapat mendukung Perum Bulog dalam menyediakan cadangan beras 

pemerintah.Dalam program GP3K, masing-masing BUMN yang telah 

memperoleh perintah untuk melaksanakan, memiliki tugas dan cara yang berbeda, 

namun tetap pada tujuan yang sama yaitu Indonesia dapat mencapai target surplus 

beras 10 juta ton.  

Tugas yang dilaksanakan BUMN tersebut antara lain, PT Sang Hyang Seri dan PT 

Pertani menyiapkan benih unggul padi (hibrida dan non hibrida), jagung (hibrida 

dan non hibrida), kedelai non hibrida. PT Pusri memproduksi dan 

mendistribusikan pupuk bersama dengan anak perusahaannya (PT Pupuk Kaltim, 

PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk 

Sriwijaya Palembang). Perum Jasa Tirta I dan II memastikan ketersediaan air 

baku yang cukup untuk mendukung irigasi pertanian di Pulau Jawa. Selanjutnya 

Perum Perhutani, PT Inhutani, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
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menyiapkan lahan baru untuk budidaya pangan secara tumpang sari berkerja sama 

dengan masyarakat.  

Sedangkan Perum Bulog menjamin petani memperoleh pasar dengan harga yang 

wajar, rumah tangga miskin memperoleh beras dengan jumlah, mutu, harga, 

waktu dan tempat yang tepat, ketersediaan pangan bermutu dan aman secara 

efisien bagi masyarakat. Diharapkan juga dengan adanya program ini akan 

memberikan dampak yang baik bagi pertanian di Indonesia, yaitu pada sisi 

kualitas dan kuantitas hasil pertanian meningkat serta dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan petani di Indonesia (sumber: 

http://tazar.co.id/2011080261/news/newsflash/pemerintah-canangkan-gp3k-

dukung-ketahanan-pangan-nasional.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2014). 

2. Program GP3K/ On Farm oleh Perum Bulog 

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. Visi dari program 

GP3K ini, yaitu : 

1) membuka akses pembelian langsung ke petani/kelompok tani/gapoktan, 

2) mendukung penyediaan pasokan gabah/beras, baik untuk PSO maupun 

komersial 

3) mengembangkan usaha untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

http://tazar.co.id/2011080261/news/newsflash/pemerintah-canangkan-gp3k-dukung-ketahanan-pangan-nasional.html
http://tazar.co.id/2011080261/news/newsflash/pemerintah-canangkan-gp3k-dukung-ketahanan-pangan-nasional.html
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Misinya adalah program dimaksudkan mendukung penyediaan stok gabah/beras 

DN guna memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik (PSO) dengan 3 (tiga) scheme 

yaitu: 

1) Pola On Farm Mandiri (Corporate Farming) sebagai kegiatan usaha tani padi 

yang dikelola secara mandiri oleh Perum Bulog di lahan milik Perum Bulog 

dan/sewa lahan milik pihak lain. 

2) Pola On Farm Kemitraan Mandiri (Cooperative Farming) sebagai kegiatan 

usaha tani padi antara Perum Bulog dan Mitra Kerja On Farm Mandiri (MKO) 

dengan cara Perum Bulog memberikan paket pinjaman saprodi kepada 

Petani/Poktan atas jaminan dari MKO yang nantinya dibayar kembali setelah 

panen (Yarnen). 

3) Pola Kemitraan Sinergi (Cooperative Sinergy Farming) sebagai kegiatan 

usaha tani padi antara Perum Bulog dengan instansi terkait didaerah seperti 

Dinas yang menangani pertanian dan Ketahanan Pangan di Pemerintahan 

Daerah setempat, Kelompok Tani/Gapoktan, Perusahaan/Distributor Saprodi, 

Perbankan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dalam rangka pembiayaan 

usaha tani, penyediaan saprodi, budidaya, penanganan panen dan pasca panen, 

serta penjualan hasil panen. 

 

 

 

3. Standar Operasional Prosedur Kegiatan On Farm 

Dalam rangka pengembangan usaha dan mendukung penyediaan stok 

Gabah/Beras Dalam Negeri guna memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik (PSO) 

maupun komersial, maka Perum Bulog melaksanakan kegiatan On Farm. Sebagai 
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acuan dan pedoman pelaksanaan On Farm tersebut, perlu disusun Standar 

Operasional Prosedur kegiatan On Farm. SOP kegiatan On Farm merupakan 

pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar/baku bagi pelaksana 

dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan On Farm. 

SOP ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan On Farm serta 

meminimalisir resiko atas berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

Perum Bulog. 

a. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah sebagai : 

1. Alat standarisasi kegiatan On Farm 

2. Acuan dalam pelaksanaan setiap aktivitas dari kegiatan On Farm yang 

bermanfaat untuk keperluan pengukuran kinerja 

3. Alat kontrol proses untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi hasilnya 

4. Pendukung terciptanya kegiatan On Farm agar lebih efektif, efisien, 

konsisten dan sistematis. 

b. Pengertian dan Istilah 

1) Kegiatan On Farm adalah kegiatan usaha tani padi yang dilakukan oleh 

Perum Bulog dengan menggunakan pola: On Farm Mandiri (Corporate 

Farming), On Farm Kemitraan Mandiri (Cooperative Farming), dan/atau 

On Farm Kemitraan Sinergi (Cooperative Sinergy Farming). 

2) Kelompok Tani adalah kumpulan petani padi yang terbentuk atas dasar 

kesamaan usaha/kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial 
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ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. 

3) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kelompok-kelompok tani 

yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan/ atau Badan Pelaksana 

Penyuluh Pertanian (Bapelluh) setempat untuk menjadi mitra kerja sama 

pengadaan gabah/beras. 

4) Mitra Kerja Pengadaan (MKP) adalah badan hukum dan/atau badan usaha 

dan/atau Gapoktan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan 

kerjasama pengadaan gabah/beras. 

5) Mitra Kerja On Farm Mandiri (MKO) adalah MKP/Kelompok 

Tani/Penggilingan Padi yang memenuhi syarat untuk melakukan 

kerjasama dalam kegiatan On Farm Kemitraan Mandiri. 

6) Perusahaan/Distributor Sarana Produksi Padi (Saprodi) adalah 

Perusahaan/Distributor yang menyediakan dan mendistribusikan saprodi 

berupa: pupuk, benih, dan pestisida. 

7) Perbankan adalah bank pemerintah atau swasta yang ditunjuk sebagai 

fasilitator penyaluran kredit untuk pembiayaan usaha tani padi. 

8) Perusahaan Asuransi adalah pihak yang menjamin risiko yang timbul 

dalam kegiatan On Farm, yaitu gagal panen dan/atau MKO tidak dapat 

mengembalikan pinjaman saprodi (gagal bayar). 

9) Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) adalah unit usaha milik Perum 

Bulog yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan 

dan melaksanakan kegiatan unit pabrikan mulai dari pembelian bahan 
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baku, pengelolaan dan pengawasan mutu serta memasarkan hasil produksi 

baik untuk PSO maupun komersial/pasaran umum. 

10) Petugas Pendamping (PP) adalah penyuluh swadaya yang ditunjuk untuk 

mendampingi dan mengawal pelaksanaan teknis budidaya tanaman padi 

yang melakukan perikatan kerja dengan Perum Bulog. 

11) Rencana Definitif Kebutuhan On Farm Mandiri (RDKO) adalah rencana 

kebutuhan modal kerja usaha tani padi dalam kegiatan On Farm Mandiri 

yang meliputi: biaya pembelian saprodi, biaya buruh tani, biaya 

operasional dan biaya-biaya lainnya. 

12) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana 

kebutuhan modal kerja usaha tani padi dalam kegiatan On Farm 

Kemitraan yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok 

dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan 

pengembalian pinjaman/kredit. 

c. Pengendalian Internal 

1) Penanggungjawab kegiatan On Farm di Kantor Pusat adalah Direktur 

Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU), dan sebagai Pelaksana 

Harian adalah Kadiv Industri. Penanggungjawab di Tingkat Subdrive 

adalah Kasubdrive. 

2) Kegiatan On Farm dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) Perum Bulog. 

3) Modal kerja untuk kegiatan On Farm dapat bersumber dari: 

a) Dana Perum Bulog sendiri; 
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b) Kredit perbankan yang dijamin oleh Perum Bulog melalui fasilitas 

Pinjaman Rekening Koran; 

c) Kredit perbankan dengan menggunakan fasilitas kredit bersubsidi dari 

Pemerintah, dan/atau; 

d) Sumber dana lainnya atas persetujuan Direksi Perum Bulog. 

4) Divre/Subdivre secara berjenjang mengusulkan Modal Kerja untuk 

kegiatan On Farm kepada Direktur PPU. Pengajuan modal kerja harus 

dilengkapi dengan rencana On Farm beserta Analisis Usahatani Padi On 

Farm Mandiri (Lamp-1). 

5) Pelaksana kegiatan On Farm Mandiri dan/atau On Farm Kemitraan 

Mandiri adalah: 

a) Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB); dan/atau 

b) Unit Pelaksana yang dibentuk oleh Kadivre/Kasubdivre dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Ketua Tim selaku Koordinator Pelaksana ditingkat Divre adalah 

Kabid PPU/PP, anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. 

2. Ketua Tim selaku Koordinator Pelaksana di tingkat Subdivre 

adalah Kasi PPU/PP, anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. 

3. Anggota Tim diprioritaskan personil yang memahami atau 

memiliki kompetensi pada teknis budidaya, pengolahan, kualitas 

dan administrasi. 

4. Apabila luas lahan yang dikelola lebih dari 100 hektar, untuk setiap 

100 hektar dapat ditunjuk Pelaksana Lapangan. 
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6) Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan teknis budidaya tanaman padi 

dalam kegiatan On Farm dilakukan oleh: 

a).  Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Reguler dari Dinas/Instansi terkait 

di wilayah setempat, atau 

b).  Petugas pendamping (PP) jika luas lahan yang dikelola lebih dari 100 

hektar. 

7) Divre/Subdivre dapat melakukan pola On Farm yang telah ditentukan di 

atas sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.  

Divre/Subdivre dapat juga melakukan kombinasi pola-pola On Farm 

tersebut dalam 1 (satu) lokasi/lahan yang dinamakan dengan IntiPlasma, 

yakni pola On Farm Mandiri yang dilakukan oleh Perum Bulog disebut 

dengan Inti, sedangkan Petani/Kelompok Tani disekitarnya yang mengikuti 

pola On Farm Kemitraan Mandiri disebut dengan Plasma. Inti-Plasma ini 

diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang dimiliki oleh Perum Bulog 

dan Meningkatkan pengawalan teknis budidaya. 

8) Pelaksanaan kegiatan On Farm dapat disinergikan dengan program 

pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional, baik produksi, teknis 

budidaya, penyediaan saprodi, maupun pembiayaan petani. 

9) Divre/Subdivre dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi 

untuk menjamin resiko yang ditimbulkan dalam kegiatan On Farm atau 

resiko gagal panen, maupun gagal bayar karna MKO tidak memenuhi 

kewajiban pengembalian pinjaman saprodi. 
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10) Divre/Subdivre wajib mengadministrasikan dokumen dengan tertib dan 

benar seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan On Farm. 

11) Divre/Subdivre wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan seluruh 

penggunaan modal kerja dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan 

kegiatan On Farm. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 

tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2011 

tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim 

Ekstrim mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan produktiv 

secara  berkelanjutan. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan 

keadaan yang tidak stabil dikarenakan kurangnya hasil produksi pertanian 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain, masalah keterbatasan lahan pertanian 

pangan akibat konversi ke peruntukkan non-pertanian, keterbatasan sumber daya 

tak terbarukan yaitu bahan baku pupuk kimia dan bahan bakar fosil yang memicu 

produksi bahan bakar berbasis tanaman pangan.  

Salah satu upaya untuk menguatkan ketahanan pangan di Indonesia dilakukan 

melalui program GP3K (Gerakan Penguatan Produksi Pertanian berbasis 

Korporasi) yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan. Program ini di 

level nasional dilaksanakan oleh beberapa BUMN sebagai penggerak utama, di 

antaranya PT Sang Hyang Sri, PT Pusri, Perum Perhutani, PT Pertani, dan Perum 



44 

 

Bulog dituntut untuk  saling bersinergi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas serta diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja masing-

masing BUMN. Target dari program ini yaitu 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. 

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. 

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. 

Perum Bulog Divisi Regional Lampung melaksanakan program GP3K yang 

kemudian disebut On Farm. Berdasarkan faks. F-307/DP101/072212 yang tertera 

dalam RKAP Tahun 2012 target On Farm ditetapkan seluas 10.000 Ha. Pada 
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kenyataannya Perum Bulog hanya mampu merealisasikan target On Farm sebesar 

2.227,6 Ha atau sekitar 22,28% dari target awal yang ditetapkan serta dalam cara 

pelaksanaan program menggunakan pola alternative dengan cara off taker, 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.  

Mengingat program ini penting dalam rangka mendukung penguatan produksi 

pertanian serta masalah yang muncul dalam pelaksanaan program sehingga perlu 

untuk dilihat kinerja program tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Nugroho, 

2011:729) yang menilai evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

perataan, responsibilitas, dan ketepatan. Namun peneliti hanya mengambil 6 

karakteristik yang digunakan dalam penelitian program GP3K oleh Perum Bulog 

yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsibilitas, dan Ketepatan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah peneliti, 2014 

Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 

Pangan 

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim 

Ekstrim 

 

Program GP3K (Gerakan Penguatan Produksi Pertanian 

Berbasis Korporasi) dilaksanakan oleh beberapa BUMN 

sebagai penggerak utama program antara lain PT Sang 

Hyang Sri, PT Pertani, PT Pusri, Perum Perhutani serta 

Perum Bulog 

-masih mahalnya harga 

bibit/varietas padi  

-masih mengalami kekurangan 

pupuk bersubsidi 

-pelaksanaan program yang 

tidak sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan  

-Realisasi yang belum sesuai 

dengan target seluas 10.000 Ha 

Program GP3K (On Farm) 

oleh Perum Bulog Divisi 

Regional Lampung 

Evaluasi Kebijakan 

menurut Dunn (dalam 

Nugroho, 2011:729) 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan 

5. Responsivitas  

6. Ketepatan 

 

 

Tujuan program On Farm: 

-membuka akses pembelian langsung ke 

petani/gapoktan 

-mendukung penyediaan pasokan gabah/beras 

-mengembangkan usaha untuk memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan 

 


