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 ABSTRAK 

PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN 

KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM LUMBUNG PANGAN 

MASYARAKAT (Studi Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon 

Sukoharjo Ii Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) 

 

Oleh 

NUR ARIFAH 

 

 

Good governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang 

baik dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, 

sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya alam, keuangan dan 

manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas 

keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk 

mewujudkan good governance diperlukan penerapan prinsip-prinsip good 

governance pada setiap pelaksanaan program pemerintah. Termasuk dalam hal ini 

yaitu program lumbung pangan masyarakat sebagai program pembangunan. 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip good 

governance oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dalam 

pembangunan ketahanan pangan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan prinsip-

prinsip good governance menurut Sedarmayanti yaitu terdiri dari akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. Tipe penelitian yang di gunakan 

dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 

 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa prinsip-prinsip good governance 

sudah berhasil dijalankan dalam program lumbung pangan, namun hal tersebut 

belum maksimal dikarenakan terdapat satu domain yang belum tercapai yaitu 

sektor swasta dikarenakan belum ada kesempatan untuk menjalin kerjasama 

dengan pihak swasta.  

 

Kata kunci : Good Governance, Ketahanan Pangan, Program Lumbung 

Pangan, Kelompok Wanita Tani 

 



 

 

 

ABSTRACT 

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN DEVELOPMENT OF FOOD 

SECURITY THROUGH COMMUNITY FOOD GROWTH PROGRAM 

(Study of Women Group of Guyup Farmers in Sukoharjo Ii Village, 

Sukoharjo District, Pringsewu District) 

By 

NUR ARIFAH 

Good governance is defined as a process of good governance by involving 

stakeholders, various economic activities, social politics, and the use of various 

natural, financial and human resources for the interests of the people carried out 

by adhering to the principles of justice, equity, equality, efficiency, transparency 

and accountability. To realize good governance, it is necessary to apply the 

principles of good governance in every implementation of government programs. 

This includes the community food storage program as a development program. 

 

This study aims to describe the application of the principles of good governance 

by the Pringsewu Regency Food Security Service in the development of food 

security. Furthermore, this research uses the principles of good governance 

according to Sedarmayanti, which consists of accountability, transparency, 

participation and the rule of law. The type of research used in this study is 

descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques are 

observation, interviews and documentation relating to the focus of research. 

 

The results of this study illustrate that the principles of good governance have 

been successfully implemented in the food storage program, but this has not been 

maximized because there is one domain that has not yet been achieved, namely 

the private sector because there is no opportunity to establish cooperation with the 

private sector. 

 

Keywords: Good Governance, Food Security, Food Barn Program, Farmer 

Women Group 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Good governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, 

degan melibatkan stakeholder terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial 

politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumber daya alam, 

keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan 

menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas. Konsep good governance menurut Sedarmayanti (2012:2) 

merupakan konsep yang diperkenalkan sebagai upaya untuk mewujudkan 

pemerintahan yang lebih baik dan mencakup tiga domain yaitu state 

(pemerintahan/negara), privat sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society 

(masyarakat). 

 

Terselengaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah 

untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan bangsa. Dalam rangka itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, terukur dan absah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan 

secara bersih dan bertanggungjawab. Dalam menuju good governance 

pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih efisien, 

efektif serta demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap 
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pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur pada persaingan, kesediaan 

untuk menerima pendapat yang lebih benar. 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami laju 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012, 

jumlah penduduk provinsi Lampung berjumlah 7.835.308 juta jiwa. Mengalami 

peningkatan pada tahun 2013 sehingga jumlahnya menjadi 7.932.132 jiwa. 

Peningkatan terus terjadi pada setiap tahunnya, pada tahun 2014 jumlah 

penduduk sebanyak 8.026.191 jiwa, 8.117.268 jiwa pada tahun 2015, dan 

8.205.141 jiwa pada tahun 2016 (https://lampung.bps.go.id/ diakses pada 19 

Desember 2018). 

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, mengakibatkan jumlah penduduk 

semakin besar sehingga dibutuhkan juga pangan yang mencukupi bagi seluruh 

masyarakat. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut pemerintah membuat 

program untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat yaitu dibentuknya 

Lumbung Pangan Masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2018 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa Pemerintah 

menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 

sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, 

perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak 

memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, 

beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. 

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, 
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yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke 

waktu melalui pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada 

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal,pengembangan efisiensi sistem 

usaha pangan, pengembangan teknologi produksi pangan, pengembangan sarana 

dan prasarana produksi pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan 

produktif. 

Lumbung pangan masyarakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan 

pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan 

perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok. (Soemarmo. 

“Model Pengembangan LPMD Lumbung Pangan Masyarakat Desa. Malang: FP 

Universitas Brawijaya, 2010. Diakses dari http://marno.lecture.ub.ac.id/. Pada 19 

Februari 2018) 

Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan 

dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, Kabupaten atau Kota, peguruan 

tinggi, lembaga penelitian, stakeholder, penyuluh pertanian, swasta, dan lembaga 

sosial masyarakat. (Muchjidin Rachmat dkk, “Lumbung Pangan Masyarakat: 

keberadaan dan perannya dalam penanggulangan kerawanan pangan”, diakses 

dari http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3903, pada 

tanggal 14 Juli 2018 pukul 13.58).  

 

Kabupaten Pringsewu memiliki luas panen padi sawah yang cukup luas, maka 

dari itu Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan program lumbung pangan. 

http://marno.lecture.ub.ac.id/
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3903
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Menurut Ketua Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan bahwa Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pringsewu melalui rencana jangka menengah tahun 2018-

2022 bahwa setiap desa difasilitasi satu ton dan satu lumbung pangan untuk satu 

desa. Perkembangan luas panen padi sawah di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat 

pada tabel di bawah: 

 

Tabel 1. Luas Panen Padi Sawah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten 

Pringsewu tahun 2013-2016 

No. Kecamatan 
Luas Panen Padi Sawah (ha) 

2013 2014 2015 2016 

1 Pardasuka 4.560 4.009 3.898 4.869 

2 Ambarawa 2.985 3.377 3.528 3.919 

3 Pagelaran 2.071 2.717 2.565 4.364 

4 Pagelaran Utara 1.179 729 667 897 

5 Pringsewu 2.761 2.724 2.844 3.130 

6 Gadingrejo 6.603 6.367 6.147 7.922 

7 Sukoharjo 2.364 2.357 2.121 2.136 

8 Banyumas 1.167 1.182 1.225 1.218 

9 Adiluwih 876 1.521 1.152 1.220 

Jumlah 24.566 24.983 24.147 29.675 

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, Sukoharjo bukan Kecamatan dengan lahan panen 

terluas di Kabupaten Pringsewu namun, menurut kepala Bidang Distribusi dan 

Cadangan Pangan Kabupaten Pringsewu yang menyatakan bahwa program 

lumbung pangan masyarakat Pekon Sukoharjo II merupakan salah satu lumbung 

yang sudah berjalan dan mengalami peningkatan dengan baik. Sebelum adanya 

program lumbung pangan, ketahanan pangan masyarakat belum terjamin seperti 

mereka memproduksi padi tetapi langsung mereka jual seluruhnya dan ketika 

mereka ingin mengkonsumsi pangan maka akan membeli. Pembangunan 

ketahanan pangan yang ada di Pekon Sukoharjo II menjadi lebih baik dengan 

adanya program lumbung pangan ini. Dengan adanya ketahanan pangan, Pekon 

Sukoharjo II mempunyai sumber pangan yang lebih baik dari sebelumnya. 
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Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga kebutuhan akan 

pangan dan ketahanan pangan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk 

mengelola, salah satunya dengan membentuk lumbung pangan masyarakat. 

Lumbung pangan ini berfungsi untuk menjaga stok pangan pada tingkat 

masyarakat. Lumbung pangan merupakan sebuah program pemerintah yang di 

bentuk untuk mensejahterakan pangan bagi masyarakat. Jadi keberhasilan 

lumbung pangan merupakan merupakan keberhasilan good governance juga, 

sehingga pencapaian lumbung pangan bisa mengukur pencapaian good 

governance. 

 

Mencapai good governance dalam program lumbung pangan masyarakat dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi dan supremasi hukum. Penerapan prinsip good governance juga harus 

melibatkan tiga domain yaitu pemerintah (governance), swasta (privat), dan 

masyarakat (civil society) untuk saling mendukung dalam mensejahterakan 

pangan bagi masyarakat, serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan program dan pembangunan ketahanan pangan yang sedang 

dilaksanakan. 

 

Penerapan prinsip good governance dalam rangka pembangunan ketahanan 

pangan di Pekon Sukoharjo II dianalisis menggunakan teori yang dikemukaan 

oleh Sedarmayanti (2009:289) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan 

supremasi hukum. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat judul 

“Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Ketahanan Pangan melalui 
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Program Lumbung Pangan Masyarakat (Studi Kelompok Wanita Tani Guyup 

Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat 

pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Desa Sukoharjo II Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program 

lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Desa 

Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

2. Identifikasi faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip 

good governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui program 
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lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon 

Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dilihat dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Publik mengenai 

Pengembangan keilmuan untuk kajian Good Governance yang diartikan sebagai 

suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan masyarakat 

yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan 

pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan, 

khususnya pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan perempuan dalam 

pembangunan ketahanan pangan. 

2. Dilihat dari sudut pandang praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Pringsewu tentang penerapan prinsip-prinsip goog governance dalam 

pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang dapat dijadikan 

sebagai data pendukung untuk sebuah penelitian. Fokus penelitian terdahulu yang 

dijadikan acuan adalah terkait dengan penerapan prinsip good governance. 

Penelitian berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dinilai relevan dengan 

penelitian yang mengangkat masalah penerapan prinsip good governance 

diantaranya adalah: 

 

1. Analisis Penerapan Good Governance oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi 

Tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik): 2016. 

2. Penerapan Prinsip-prinsip Good governance pada Proyek Pembangunan 

Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak Provinsi Banten: 2016. 

3. Partisipasi Civil Society dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran 

Indonesia asal Lampung (studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia 

Lampung): 2017.  
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Untuk lebih jelasnya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel perbandingan penelitian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 

Pertama 

Penelitian 

Kedua 

Penelitian 

Ketiga 

Penelitian 

Keempat 

 

Nama 

Vike Youdit 

2016 

Bahru Rozi 

2016 

Pindo Riski 

Saputra 

2017 

Nur Arifah 

2018 

 

Judul 

 

Analisis 

Penerapan 

Good 

Governance 

Oleh Balai 

Besar 

Pengawas Obat 

dan Makanan 

Kota 

Bandarlampun

g dalam 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik (Studi 

Tentang 

Undang-

undang 

Republik 

Indonesia 

Nomor 14 

Tahun 2008 

Tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik) 

 

 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

governance 

pada Proyek 

Pembangunan 

Jalan di Dinas 

Bina Marga 

Kabupaten 

Lebak Provinsi 

Banten 

 

Partisipasi 

Civil Society 

dalam Upaya 

Pemberdayaan 

Eks Buruh 

Migran 

Indonesia asal 

Lampung 

(studi pada 

Serikat Buruh 

Migran 

Indonesia 

Lampung) 

 

Prinsip Good 

Governance 

dalam rangka 

Pembangunan 

Ketahanan 

Pangan melalui 

Program 

Lumbung 

Pangan 

Masyarakat 

(Studi 

Kelompok 

Wanita Tani 

Guyup Rukun 

Pekon 

Sukoharjo II 

Kecamatan 

Sukoharjo 

Kabupaten 

Pringsewu). 
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Tujuan 

 

Mendeskripsik

an dan 

menganalisis 

penerapan 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

oleh Balai 

Besar 

Pengawas Obat 

dan Makanan 

Kota Bandar 

Lampung 

dalam 

keterbukaan 

informasi 

publik (studi 

tentang 

undang-undang 

republik 

Indonesia 

Nomor 14 

Tahun 2018 

tentang 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik)  

 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

governance 

pada Proyek 

Pembangunan 

Jalan di Dinas 

Bina Marga 

Kabupaten 

Lebak Provinsi 

Banten. 

 

1. Untuk 

mengetahui 

seberapa besar 

partisipasi 

Serikat Buruh 

Migran 

(SBMI) 

Lampung, 

dalam upaya 

pemberdayaan 

Eks Buruh 

Migran asal 

Lampung. 

 

2. Untuk 

mengetahui 

dan 

mendeskripsik

an faktor-

faktor 

penghambat 

dan kendala 

yang dihadapi 

oleh SBMI 

dalam upaya 

pemberdayaan 

EKS Buruh 

Migran 

Lampung 

 

1. Mendeskripsi

kan penerapan 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

dalam rangka 

pembangunan 

ketahanan 

pangan melalui 

program 

lumbung pangan 

masyarakat  

 

2. Identifikasi 

faktor 

pendukung 

dalam 

penerapan 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

dalam rangka 

pembangunan 

ketahanan 

pangan melalui 

program 

lumbung 

pangan 

masyarakat  

 

Hasil 

Penelitian 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

keterbukaan 

informasi 

publik oleh 

BBPOM Kota 

Bandar 

Lampung 

belum 

terlaksana 

dengan baik. 

Hal ini 

 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

governance 

pada Proyek 

Pembangunan 

Jalan di Dinas 

Bina Marga 

Kabupaten 

Lebak Provinsi 

Banten pada 

realitasnya 

ternyata dapat 

dikatakan 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

pentingnya 

keterlibatan 

Civil Society 

dalam 

pemberdayaan 

eks BMI, 

Partisipasi 

SBMI sebagai 

Civil Society 

dalam 

 

Penerapan 

prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

dalam rangka 

pembangunan 

ketahanan 

pangan melalui 

program 

lumbung 

pangan 

masyarakat 

pada realitanya 

dapat dikatakan 

belum 
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dikarenakan 

terdapat 

beberapa 

variabel yang 

masih belum 

terpenuhi 

seperti variabel 

transparansi, 

pertanggungja

waban 

BBPOM 

belum bisa 

dirasakan 

sepenuhnya 

dan sebagian 

masyarakatnya 

belum ikut 

berpartisipasi. 

Tetapi selalu 

melaksanakan 

kegiatan terkait 

keterbukaan 

infotmasi 

publik selalu 

berlandaskan 

hukum dan 

daya tanggap 

BBPOM cukup 

baik.  

belum berhasil, 

karena masih 

terdapat 

beberapa 

permasalahan 

seperti 

kurangnya 

akuntabilitas 

kinerja Dinas 

Bina Marga, 

kurangnya 

transparansi 

terkait 

anggaran, dan 

lemahnya 

supremasi 

hukum. 

pemberdayaan 

tersebut 

diberikan 

dalam bentuk 

fisik dan 

nonfisik, 

berupa ide 

gagasan dan 

perencanaan, 

ataupun 

pemberian 

dalam bentuk 

sarana 

prasarana 

penunjang 

serta modal 

usaha. Dan 

dalam hal ini 

pemberdayaan 

yang dilakukan 

adalah dengan 

memberikan 

motivasi,pelati 

han serta 

pengembangan 

kemampuan 

secara mandiri. 

maksimal, 

karena salah 

satu domain 

yang belum 

tercapai yaitu 

privat sector 

(sektor swasta). 

Prinsip-prinsip 

good 

governance 

sudah berhasil 

dijalankan, 

seperti 

akuntabilitas 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dalam 

melayani 

masyarakat, 

transparansi 

yang dilakukan 

tentang 

program, 

peningkatan 

partisipasi 

masyarakat, dan 

landasan hukum 

yang digunakan 

oleh Dinas 

Ketahanan 

Pangan. 

 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018 

 

Tabel di atas menunjukkan gambaran mengenai hasil penelitian terdahulu yang 

terkait dengan penelitian mengenai prinsip-prinsip good governance pada sebuah 

program. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan prinsip-

prinsip good governance. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat. 
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B. Tinjauan Tentang Good governance 

 

1. Pengertian Good Governance 

 

Perkembangan konsep pemerintahan terus mengalami perubahan salah 

satunya adalah dengan adanya konsep good governance. Secara umum, 

governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, yaitu state (negara/ pemerintah), 

private sectors (sektor swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat). 

Berdasarkan World Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam 

Sedarmayanti (2012:2), Good governance sektor publik diartikan sebagai 

suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan 

stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan 

pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan 

manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: 

keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. 

 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009:276) 

menyimpulkan bahwa wujud Good governance sebagai penyelenggara 

pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien 

dengan menjaga kesinergisan interaksi yang kontruktif diantara domain-

domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Mas’oed dalam 

Dwiyanto (2003:150-151), Good governance adalah prinsip dalam mengatur 

pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem 

pengadilannya bisa diandalkan, dana administrasinya bertanggungjawab 

paada politik. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-
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politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran 

orang perorang atau kelompok tertentu. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Good 

governance merupakan sebuah konsep kepemerintahan yang baik, 

bertanggungjawab, efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat dan 

adanya keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat. 

 

2. Prinsip-prinsip good governance 

 

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan 

dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya 

tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan 

masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau 

organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka 

aksesnya. Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-

2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara 

dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik 

(good governance) yakni proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, 

profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia 

desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain 

berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkaan daya saing 

bangsa. 

 

Selanjutnya Gambir Batta dalam Sedarmayanti (2012:5) mengungkapkan 

bahwa unsur-unsur utama good governance  yaitu: 
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a. Akuntabilitas (accountability) 

b. Transparansi (transparency) 

c. Keterbukaan (opennes) 

d. Aturan hukum (rule of law) 

Berikutnya menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012:5) mengungkapkan 

bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam 

praktek penyelenggaraan kepemerntahan yang baik, meliputi: 

a. Partisipasi (participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-

laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melaluilembaga 

perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 

b. Aturan Hukum (Rule of Law): Kerangka aturan hukun dan perundang-

undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, 

terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. 

c. Transparanci (Transparency): transparansi harus dibangun dalam rangka 

kebebasan aliran informasi. 

d. Daya Tanggap (Responsiveness): setiap institusi dan prosesnya harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihakyang berkepentingan 

(stakeholders). 

e. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): pemerintahan yang baik 

akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda 

untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi 

kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat 
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diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan 

ditetapkan pemerintah. 

f. Berkeadilan (Equity): pemerintahan yang baik akan memberikan 

kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya 

mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 

g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency): setiap proses 

kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-

baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. 

h. Akuntabilitas (Accountability): para pengambil keputusan dalam 

organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), 

sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholders). 

i. Visi Strategis (Strategic Vision): para pimpinan dan masyarakat memiliki 

perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan 

pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan 

dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut adalah 

saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. 

Sedangkan menurut Sedamaryanti (2009:289) ada sejumlah prinsip yang 

dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, 

yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Sehingga 

dalam penelitian analisis penerapan prinsip good governance dalam 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan, peneliti 
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akan memakai prinsip-prinsip utama good governance menurut 

Sedamaryanti.  

Prinsip good governance tersebut adalah sebagai berikut: Sedarmayanti 

(2009:289) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan 

good governance, yaitu:  

a. Akuntabilitas (pertanggunggugatan) politik, terdiri dari: Pertama, 

pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme penggantian 

pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha membangun 

monoloyalitas secara sistematis, dan adanya definisi dan penanganan   

yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan di bawah kerangka 

penegakkan hukum. Kedua, pertanggunggugatan publik, yakni adanya 

pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.  Akuntabilitas 

merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil 

keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan 

sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder).  

b. Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari adanya akses informasi 

sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah,. 

Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah 

dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi 

publik yang membutuhkan. Terutama informasi yang handal berkaitan 

dengan masalah hukum, peraturan dan hasil yang dicapai dalam proses 

pemerinatahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat 

mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur 

kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, 
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serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi 

kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. 

c. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam 

pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, 

juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai 

kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. 

Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilinya aspirasi 

masyarakat melalui wakil di DPR melainkan keterlibatan secara langsung.  

Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan 

haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat 

dalam proses pengambilan keputusan. Terutama memberi kebebasan 

kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan perpartisipasi aktif 

dalam menentukan masa depan. 

d. Supremasi hukum aparat birokrasi, berarti ada kejelasan dan 

prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat 

sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak 

warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan pemerintah. 

Persyaratan konsep supremasi hukum adalah:  

1. Supremasi hukum: setiap tindakan negara harus dilandasi hukum dan 

bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang 

dimiliki.  

2. Kepastian hukum: di samping erat kaitannya dengan rule of law juga 

mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, 
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tegas dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan lainnya.  

3. Hukum yang rensponsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi 

masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat 

dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.  

4. Penegakkan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang 

mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta 

sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas.  

5. Independensi peradilan: yakni prinsip yang melekatkan efektivitas 

peradilan sebagai syarat penting perwujudan rule of law. 

 

Penggunaan prinsip good governance menurut Sedarmayanti dalam penelitian 

analisis penerapan prinsip good governance dalam rangka pembangunan 

ketahanan pangan melalui program lumbung pangan masyarakat (studi 

Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), dikarenakan prinsip tersebut merupakan 

generalisasi dari prinsip ahli yang lain dan disertai indikator yang dapat 

dipakai untuk melihat serta menilai bagaimana penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam pembangunan ketahanan pangan dalam program lumbung 

pangan. Seperti pada prinsip transparansi dapat digunakan untuk menilai 

bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dengan melihat adanya 

ketersediaan akses informasi dan mekanisme yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Prinsip akuntabilitas dapat digunakan untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.  
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Prinsip partisipasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi 

publik, dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program 

lumbung pangan masyarakat. Selanjutnya, prinsip supremasi hukum dapat 

digunakan untuk menilai dan melihat adanya kejelasan landasan hukum dalam 

menjalankan setiap kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan program lumbung 

pangan masyarakat. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat 

prinsip good governance menurut Sedarmayanti yakni akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi dan supremasi hukum. 

 

3. Mewujudkan good governance 

Sedarmayanti (2009:303) ada upaya mencapai sasaran pembangunan 

penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, 

yaitu: 

a. Penataan kemabali fungsi kelembagaan pemerintah agar dapat berfungsi 

secara lebih memadai, efektif dengan struktur proporsional, ramping, 

luwes dan responsif. 

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada 

semua tingkat dan lini pemerintahan. 

c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar 

lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberi 

pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir 

berdasarkan prestasi. 
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e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government, dan 

dokumen atau arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi 

pemerintahan. 

Menurut Sunarso (2013:197) bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan 

yang bersih dan demokratis (good governance) harus diambil langkah-langkah 

berikut: 

a. Penataan kelembagaan hukum dan kualitas sumber daya manusia untuk 

mampu menciptakan supremasi hukum serta terlaksananya penegakan 

hukum yang nyata. Penyempurnaan produk-produk hukum (perundang-

undangan) disertai sansi yang nyata. 

b. Penataan dan pembentukan badan-badan kontrol yang lebih independen 

sebagai sarana pendukung supremasi hukum, penegakan hukum dan 

keadilan serta perlindungan masyarakat. 

Ditambahkan lagi menurut Institute on Governance menurut Santosa 

sebagaimana dikutip Youdit, untuk menciptakan good governance perlu 

diciptakan hal-hal berikut: 

a. Kerangka kerja tim (team work) antarorganisasi, departemen dan wilayah. 

b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam 

masyarakat negara yang bersangkutan. 

c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung 

jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme 

dalam pencapaian tujuan. 
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d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong 

terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko dan 

berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan. 

e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, 

mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas 

pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, 

bersikap profesional dan tidak memihak. 

 

C. Tinjauan Tentang Pembangunan 

 

1. Pengertian Pembangunan 

 

Pembangunan menurut Mardikanto dan Soebiato (2017:6) adalah upaya yang 

dilakukakan secara sadar dan terencana, dilakukan terus-menerus oleh 

pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan 

teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan 

masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu 

hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan 

upaya yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terus-menerus untuk 

mencapai keadaan yang lebih baik bersama dengan masyarakat dan 

pemerintah. 
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2. Pengertian Pembangunan Ketahanan Pangan 

 

Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan 

pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik 

dalam ditingkat nasional daeerah maupun ditingkat masyarakat. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa 

ketahanan pangan adalah 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. 

 

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tahun 1997 dalam 

Tambunan (2001:1), ketahanan pangan merupakan akses setiap rumah tangga 

atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk 

keperluan hidup yang sehat. Sedangkan menurut World Food Summit tahun 

1996 dalam Tambunan (2001:1), ketahanan pangan disebut sebagai akses 

setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada 

setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan 

penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan 

pangan adalah situasi dimana dalam segala waktu memiliki kecukupan 

jumlah pangan yang aman dan bergizi untuk kehidupan yang sehat dan aktif 

sehingga dapat mencapai kesejahteraan. 
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3. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan 

 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan berdasarkan Renstra Badan 

Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 (Revisi Ke-1) adalah dengan 

pemberdayaan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara 

berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan fasilitas dana bantuan sosial 

meliputi: 

a. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP). 

b. Desa mandiri pangan (DMP). 

c. Kawasan mandiri pangan. 

d. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM). 

e. Lumbung Pangan Masyarakat. 

 

Berdasarkan fasilitas dana bantuan sosial di atas, peneliti memilih Lumbung 

Pangan Masyarakat sebagai salah satu program untuk diteliti melalui 

pemberdayaan masyarakat Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun di Pekon 

Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, karena program 

lumbung pangan yang berjalan dengan baik dan yang mendapatkkan program 

yaitu kelompok wanita tani. 

 

4. Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat (People Centered 

Development) 

 

Korten dalam Mardikanto (2017:18) memunculkan teori baru yang 

menyajikan potensi-potensi baru yang penting guna memantapkan 
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pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian 

pembangunan itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai teori pembangunan 

yang berpusat pada rakyat (people centered development). Teori ini 

menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan 

kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar 

maupun memperkuat Negara. 

 

Dasar interpretasi pembangunan berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa 

manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Jadi, inti dari 

pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan 

(empowerment) yang mengarak pada kemandirian masyarakat. Dalam hal ini 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya 

sebagai objek, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau sebagai 

subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. 

 

Beberapa prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pembangunan menurut 

Nugroho dalam Rahayu (5) yaitu : 

1. Adanya kemitraan antara Negara dan masyarakat, khususnya dengan 

tujuan pembangunan masyarakat yang madani. Pendekatan ini 

merupakan pendekatan yang melihat bahwa pembangunan khususnya 

PUG tidak lagi bisa dengan pola government driven, melainkan 

government and society.  

2. Mengedepankan pemberdayaan sebagai inti pendekatan. 

Pemberdayaaan adalah konsep yang berdekatan dengan demokrasi 
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dan penegakan HAM karena mempunyai empat unsur pokok, 

kesamaan hak bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan akses 

terhadap sumberdaya pembangunan, berpartisipasi dalam 

pembangunan, mengontrol proses pembangunan dan ikut menikmati 

hasil-hasil pembangunan. 

3. Melakukan intervensi terhadap institusi-institusi yang paling strategis 

untuk mencapai kesiapan dan menuju pembangunan yang 

berkesetaraan gender. Merujuk pada latar belakang kesenjangan 

gender, maka institusi strategis yang menjadi fokus intervensi adalah 

kebijakan, mekanisme, organisasi dan diklat. 

4. Menengarai faktor-faktor faktual sebagai batas-batas tujuan ideal yang 

hendak dicapai. 

 

D. Tinjauan Lumbung Pangan Masyarakat 

 

1. Pengertian Lumbung Pangan Masyarakat 

 

Menurut Rachmat (2010:7) lumbung pangan merupakan cadangan pangan 

yang berfungsi untuk menjaga stok atau stabilitas pangan baik karena musim 

paceklik atau karena ada kondisi darurat seperti bencana alam. Lumbung 

pangan individu berfungsi menyimpan stok bahan pangan rumah tangga 

selama periode tertentu. Lumbung kelompok berfungsi untuk mengatasi 

kerawanan pangan pada saat paceklik serta membantu anggota dalam 

penyediaan modal. (Prasmatiwi FE., Rosanti N.,dan Listiana I. “Kajian 

cadangan pangan rumah tangga petani padi di Provinsi Lampung, Prosiding 
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Seminar Nasional Sains dan Teknologi V Satek & Indonesia Hijau”. diakses 

dari http://repository.lppm. unila.ac.id. pada 19 Februari 2018.) 

 

Pada masa lalu, peranan lumbung lebih bersifat sosial dan sebagai tempat 

untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di 

musim paceklik. Lumbung pangan masyarakat merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan 

penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, 

pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola 

secara berkelompok. (Soemarmo. “Model Pengembangan LPMD Lumbung 

Pangan Masyarakat Desa”.(Malang: FP Universitas Brawijaya, 2010). 

Diakses dari http://marno.lecture.ub.ac.id/. Pada 19 Februari 2018) 

 

Berdasarkan pengertian di atas lumbung pangan masyarakat merupakan salah 

satu kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat desa dan telah lama 

berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik maupun 

pada saat adanya bencana alam dan berfungsi untuk menyimpan cadangan 

pangan dalam jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Lumbung Pangan Desa 

 

Menurut Rosyadi dan Sasongko (2010:137) keberadaan lumbung pangan atau 

lumbung desa pernah berperan sangat penting dalam menyangga ketersediaan 

pangan di desa. Fungsi strategis lumbung desa pada masa lalu dan sekarang 

adalah: 

a. Sebagai cadangan penyediaan pangan. 

http://repository.lppm/
http://marno.lecture.ub.ac.id/
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b. Pada keadaan dimana gagal panen karena adanya hama atau bencana 

alam, maka keperluan pangan dipenuhi dengan cadangan pangan yang 

ada di lumbung. 

c. Sebagai sarana untuk meningkatkan posisi tawar petani. 

d. Pada saat terjadi kelebihan produksi (panen raya) petani dapat 

mengatur supply-nya dengan menyimpan hasil panennya di lumbung, 

dan akan dilempar ke pasar pada waktu harga lebih tinggi. 

e. Sebagai penyimpan benih. Pada waktu panen, hasilnya disortir, 

kemudian yang kualitasnya baik disimpan di lumbung sebagai benih. 

f. Mempunyai peran sosial, yaitu salah satunya membantu memenuhi 

kebutuhan pangan pada masa paceklik. 

 

E. Tinjauan Kelompok Wanita Tani 

Menurut Nainggolan (2014:120) kelompok wanita tani merupakan kumpulan 

isteri petani atau para wanita yang mempunyai aktifitas di bidang pertanian yang 

tumbuh sebagai keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam 

memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan 

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan petaninya. 

  

Berbeda dengan kelompok tani yang lainnya. Kelompok wanita tani dalam 

pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam lingkup 

rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian, sehingga 

dapat menambah penghasilan keluarga. Selain itu, seiring berkembangnya 

kebutuhan perempuan pedesaan, kegiatan kelompok wanita tani diarahkan pula 

untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan keterampilan perempuan. 
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Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk membantu para perempuan 

dalam mengelola usaha pertanian. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 

usaha penyetaraan gender yang diupayakan oleh kelompok wanita tani. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada bidang pertanian pun juga dapat dilakukan oleh para 

perempuan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat mengembangkan partisipasi para 

perempuan tani untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan dapat menjadikan 

perempuan yang mandiri sehingga ketergantungan istri terhadap laki-laki yang 

cukup tinggi dapat berkurang. 

 

F. Kerangka Fikir 

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan pangan juga 

akan semakin meningkat. Salah satu cara pemerintah mengatasi kerawanan 

pangan yaitu dengan di bentuknya program lumbung pangan masyarakat 

berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan yang 

menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses 

produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai 

konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, 

aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. 

Lumbung pangan merupakan sebuah program pemerintah yang di bentuk untuk 

mensejahterakan pangan bagi masyarakat. Jadi keberhasilan lumbung pangan 

merupakan merupakan keberhasilan good governance juga, sehingga pencapaian 

lumbung pangan bisa mengukur pencapaian good governance. Penelitian tentang 

prinsip good governance dalam pembangunan ketahanan pangan melalui 
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program Lumbung Pangan Masyarakat di Pekon Sukoharjo II Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten pringsewu menggunakan teori dari Sedarmayanti (2009:14) 

yaitu (1) Transparansi; (2) Akuntabilitas; (3) partisipasi; dan (4) Supremasi 

Hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Fikir 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018 

a. Prinsip-prinsip good 

governance (Sedarmayanti 

2009:289): 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Partisipasi 

4. Supremasi Hukum 

 

b. Faktor yang menjadi 

pendukung dalam penerapan 

prinsip-prinsip good 

governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan 

pangan  

Terciptanya 

ketahanan pangan 

pada tingkat 

masyarakat. 

Penerapan Prinsip good governance dalam 

Pembangunan Ketahanan Pangan melalui 

program Lumbung Pangan masyarakat  

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pangan 



 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) dalam 

bukunya mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian tersebut adalah karena penulis 

melakukan deskripsi dan analisis dalam hal aktivitas dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat dan melihat sejauh mana pelaksanaan prinsip good governance 

melalui program tersebut. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian menurut Moleong (2012:94) dimaksudkan untuk segala hal yang 

dijadikan sebagai pusat perhatian peneliti agar memudahkan dalam menentukan 
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data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penentuan fokus penelitian dalam 

metode kualitatif mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat 

membatasi studi, jadi peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek 

penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Kedua, penetapan 

fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-

keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan. Jadi peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana 

yang akan diambil dan data mana yang akan dibuang. 

Adapun fokus penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu  

 

1. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat. Dianalisis menggunakan teori menurut Sedarmayanti 

(2009:287) yaitu terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan 

Supremasi Hukum. 

 

a. Akuntabilitas 

 

Akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan badan publik untuk 

mempertanggungjawabkan kepada publik semua tindakan dan kebijakan 

yang telah ditempuh dan pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi 

pengambil keputusan. Dalam  penelitian ini peneliti melakukan analisis 

tentang komitmen dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu 

dalam menjalankan wewenangnya dan bentuk tanggung jawabnya kepada 

publik dalam menjalankan program ketahanan pangan. 
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b. Transparansi 

 

Transparansi yaitu dengan menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi, adanya informasi yang mudah dijangkau, 

tepat waktu dan bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintah. Peneliti melakukan pengamatan dan 

menganalisis bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan 

informasi dan akses untuk memperoleh informasi. 

 

c. Partisipasi 

 

Partisipasi menjamin agar kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi 

masyarakat. Pemerintah juga dapat menyediakan saluran komunikasi agar 

masyarakat dapat dapat memberikan pendapatnya dan mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program lumbung pangan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana respon dari 

masyarakat terkait program ketahanan pangan, keterlibatan masyarakat 

dalam proses pelaksanaan program tersebut dan upaya Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam proses pelaksanaan program lumbung pangan masyarakat. 

 

d. Supremasi Hukum 

 

Supremasi hukum berkenaan dengan tindakan negara harus dengan 

dilandasi hukum bukan berdasarkan pada tindakan sepihak dengan 

kekuasaan yang dimiliki. Peneliti menganalisis dan mengamati ada 
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tidaknya landasan hukum dalam melakukan kegiatan terkait dengan 

program lumbung pangan masyarakat untuk ketahanan pangan. 

 

2. Faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

pembangunan ketahanan pangan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja oleh peneliti yang berlokasi di 

Kabupaten Pringsewu khususnya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pringsewu, Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu serta 

Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu yang menerima program lumbung pangan masyarakat.  

 

Alasan dari peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan karena 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu yang menjalankan program lumbung 

pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Dalam 

menjalankan program lumbung pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga 

menerapkan prinsip-prinsip good governance  
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Data Primer 

Sumber data primer menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2009:43) 

adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dan sumber primer 

(data asli). Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157), sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer 

akan didapatkan oleh peneliti selama berada dilokasi penelitian dan 

dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi mengenai prinsip 

Good Governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui 

program lumbung pangan masyarakat. 

 

b. Data Sekunder 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2009:43) sumber data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneitian dari orang lain atau sumber sekunder 

jadi bukan asli. Data sekunder ini dapat disebut dengan data tambahan, dalam 

penelitian ini data sekundernya adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor  Tahun  tentang 

Ketahanan Pangan, dokumentasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan program lumbung pangan 

masyarakat, dan foto-foto kegiatan. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga 

teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut 

diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini. 

 

a. Wawancara 

 

Moleong (2012:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Proses wawancara ini, peneliti melakukan 

wawancara langsung dari narasumber utama atau informan, ataupun fakta 

dari suatu objek penelitian. Berikut daftar informan dalam penelitian ini: 

 

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian 

No Informan 
Tanggal 

Wawancara 
Subtansi Wawancara 

1 Dwiyanto 

Sulistiono, 

S.P (Ketua 

Bidang 

Distribusi dan 

Cadangan 

Pangan) 

16 Agustus 2018 

21 Agustus 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

2) Transparansi 

3) Akuntabilitas 

4) Partisipasi 

5) Kepastian Hukum 

 

2 Tri Purwanti, 

S. Pkp (Seksi 

Cadangan 

Pangan) 

16 Agustus 2018 

1) Pelayanan 

2) Partisipasi 

3) Transparansi dan 

Akuntabilitas 

3 Bejan 

Ariyanto, S.H 

(pendamping 

kelompok 

9 Agustus 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

2) Transparansi 

3) Akuntabilitas 

4) Partisipasi 
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wanita tani) 5) Kepastian Hukum 

4 Indah 

Setyorini 

(ketua 

kelompok 

wanita tani) 

4 September 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

2) Partisipasi 

 

5 Susmiyati, 

S.Pd. 

(Bendahara 

Kelompok 

Wanita Tani) 

9 Agustus 2018 

4 September 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

2) Transparansi dan 

Akuntabilitas 

3) Partisipasi 

4) Kepastian Hukum 

6 Siti (Anggota 

Kelompok 

Wanita Tani) 

7 Agustus 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

7 Sri (Anggota 

Kelompok 

Wanita Tani) 

7 Agustus 2018 

1) Pelayanan Pemerintah 

Sumber: dikelola oleh peneliti tahun 2018 

 

b. Observasi (pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki (Cholid N dan Abu A. 2009:70). Beberapa hal yang diobservasi 

dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan prinsip Good Governance dalam 

program Lumbung Pangan Masyarakat. Melalui observasi, penulis 

melakukan pengamatan langsung kelapagan untuk memperoleh data-data 

yang akurat mengenai prinsip Good Governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat di Pekon Sujoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data sekunder yang memuat informasi tertentu 

yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan 

pemerintah, Perundang-undangan, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. 

Dokumentasi tersebut merupakan pelengkap yang berfungsi sebagai 

penguat penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 

dalam program lumbung pangan masyarakat. 

Peneliti mengumpulkan data tentang pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan ketahanan pangan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 

Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan foto kegiatan yang 

dilakukan oleh anggota kelompok Lumbung Pangan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis. Menurut Patton dalam Moleong 

(2012:280), analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:280) analisis data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Menurut Moleong 
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(2012:280) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Secara umum proses analisis data mencakup : 

 

a. Reduksi Data 

Hal yang perlu diperhatikan untuk memperjelas data yang didapatkan dan 

mempermudah penelitian maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat 

diartikan sebagai proses pemilahan, pemisahan, perhatian pada 

penyerdeharnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Secara sederhana, mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu diantaranya: merekap hasil wawancara dengan informan, 

melakukan pengamatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Prinsip 

Good Governance dalam program lumbung pangan masyarakat. 

 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada 

penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian 

ini, penyajian data berupa teks naratif, tabel, foto dan bagan. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dalam 

penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan menjawab masalah yang 

dirumuskan sejak awal yang disimpulkan setelah penelitian di lapangan. Pada 

penelitian ini, penarikan kesimpulannya berupa teks naratif yang 

mendeskripsikan tentang prinsip good governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapi. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria 

tertentu yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability). Adapun kriteria 

yang digunakan yaitu derajat kepercayaan data yang sesuai dengan penelitian ini, 

dapat dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan data, diantaranya: 

 

1. Kepastian Data  

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif, pengujiannya dilakukan 

peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen 

pembahas. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah 

dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. 
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2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzim dalam Moleong membedakan 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil 

wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi yang penulis peroleh 

selama penelitian. 

 

3. Kecukupan Referensi 

Kecukupan referensi yaitu mengumpulkan data berupa rekaman-rekaman, 

catatan-catatan dalam wawancara dan foto-foto dokumentasi yang digunakan 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. Penulis mengumpulkan referensi berupa foto-foto dokumentasi guna 

menjadi acuan dalam menganalisis data. 



 
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian penerapan prinsip 

good governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan melalui 

program lumbung pangan masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

1. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam rangka 

pembangunan ketahanan pangan melalui program lumbung pangan 

masyarakat pada realitanya dapat dikatakan belum maksimal, karena 

salah satu domain yang belum tercapai yaitu privat sector (sektor 

swasta). Prinsip-prinsip good governance sudah berhasil dijalankan, 

seperti akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dalam melayani 

masyarakat, transparansi yang dilakukan tentang program, 

peningkatan partisipasi masyarakat, dan landasan hukum yang 

digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. 

 

2. Faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip 

good governance dalam rangka pembangunan ketahanan pangan 

melalui program lumbung pangan masyarakat pada Kelompok Wanita 
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Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu adalah pertama masyarakat yang dinamis yaitu 

mereka tidak menutup diri dan ingin mengubah kehidupan menjadi 

lebih baik, dan yang kedua lingkungan yang mendukung seperti 

sumber daya manusianya maupun sumber daya alam Pekon Sukoharjo 

II. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan di atas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yaitu  

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pendamping Kelompok Wanita Tani 

membuat pelatihan-pelatihan yang lebih beragam agar masyarakat 

menjadi lebih termotivasi untuk ikut kegiatan program lumbung 

pangan dan meningkatkan potensi masyarakat. 

2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu dan KWT Pekon 

Sukoharjo II perlu memperluas dan menjalin kerjasama dengan 

organisasi maupun lembaga luar yaitu pihak swasta agar peningkatan 

kesejahteraan masyarakat semakin baik. 
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