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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara 

republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea ke IV yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan 

ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.Namun pada prinsipnya bahwa negara Indonesia adalah negara yang jumlah 

penduduknya terbanyak keempat dunia yaitu mencapai 182.588.494  jiwa per 31 

desember 2015, dan 257.912. 349 jiwa per 30 juni 2016  berdasarkan berita online 

dari tribunnews,Com
1
. 

Data  diatas menunjukan bahwa populasi penduduk Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya populasi penduduk 

Indonesia tersebut diakibatkan oleh berkembangnya  kelahiran diseluruh daerah 

dan tanpa ada batasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, untuk menengani 

terkait masalah tersebut. Dengan perkembangan penduduk tersebut, Negara harus 

mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal apapun, terutama pangan 

sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Ketersediaan pangan guna untuk 

menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, sesuai dengan kebutuhan yang 

berlaku. 

                                                           
1
Setiawan, Deni. 2016. http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-

indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta diakses pada hari selasa tanggal 30 mei 2017 
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Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 

maupun tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman. Pencapaian ketahan pangan nasional merupakan salah 

satu pilar pembangunan yang sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan. 

Ketersediaan pangan dituangkan dalam Undang-Undang pangan no.18 tahun 

2012.
2
 

Pada prinsipnya, daerah kabupaten Bima merupakan daerah berpenghasil 

bawang merah. Skala ekonomi Penduduk daerah tersebut sangat tergantung dari 

hasil panen bawang merah. Ketergantungan tersebut dapat kita lihat berdasarkan 

jumlah kemiskinan dan pengangguran di daerah kab. Bima, dimana jumlah 

tersebut mengalami penurunan semenjak dikeluarkannya kebijakan tentang 

ketahanan pangan yang di kelola berdasarkan potensi dan sumber daya lokal. 

dimana potensi dan sumber daya alam di bidang pertanian bawang merah 

berpotensi untuk di tumbuh kembangkan menjadi daerah berpenghasil bawang 

merah terbesar ke-sepuluh dari total daerah produksi bawang merah yang ada di 

Indonesia. Mengingat masyarakat daerah tersebut sangat ketergantungan dari hasil 

produksi pertanian bawang merah, sehingga dapat di dorong dan dikembangkan 

guna dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Karena 

bawang merah merupakan salah satu unggulan daerah bima yang memiliki 

                                                           
2
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prospek yang cukup bagus serta permintaan pasar terhadap komoditas tersebut 

yang cenderung meningkat, dan dapat memberikan sumbangan nyata terhadap 

pendapatan petani dan pendapatan daerah. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan 

oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan guna mendorong potensi tersebut 

Mengingat bahwa masalah pangan merupakan masalah produksi. Artinya 

bahwa pemerintah harus mampu menjaga ketersediaan pangan sebagai sumber 

kehidupan masyarakat, dengan cara yaitu mengeluarkan kebijakan untuk 

mendorong peningkatan produksi dan produktivitas, sebagai daya dukung 

ketahanan pangan nasional. jikalau hanya produksi ditumbuh kembangkan, maka 

saya rasa tidak cuku untuk menjamin ketersediaan pangan, tanpa di barengi 

dengan perluasan atau pengambangan lahan sebagai tempat untuk memproduksi 

pangan.dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk menuntut dan Negara 

berkewajiban untuk menjamin tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah bekerja 

melalui kebijakan yang dapat mendorong kearah perubahan, seperti halnya yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten bima dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, serta merealisasikan tugas pembantuan dari kementrian pertanian 

yaitu ketahanan pangan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan 

paling utama dalam menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. 

Karena pangan merupakan penentu arah pemabngunan dan hidup matinya 

manusia. Ketahanan pangan dapat tercapai dengan cara memperluas area 

persawahan, memanfaatkan lahan kering dan terbelakang. 

Akhir-akhir ini pemerintah kabupaten Bima dihebohkan dengan masalah 

keterbatasan pangan, karena daerah tersebut bisa memproduksi pertanian,padahal 
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keterbatasan pangan tersebut di akibatkan oleh minimnya nilai produksi yang tidak 

seimbang dengan jumlah permintaan kebutuhan rumah tangga.Masalah ini 

menjadi masalah yang sangat serius yang harus di tangani oleh pemerintah 

kabupaten bima. dalam hal ini, diperluakan kebiajakan yang dapat menyelesaikan 

persoalan pangan tersebut dengan cara meningkatkan nilai produksi komoditas 

pertanian. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah kabupaten bima, 

yang nota benenya adalah daerah berpenghasil bawang merah. Pertanian di 

kabupaten Bima bukan hanya mampu menyediakan kebutuhan saja melankan 

dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sampai sekarang 

menjadi prioritas pembangunan di daerah. Apalagi dengan daerah kabupaten bima 

yang cap sebagai daerah ketertinggalan dalam segala lini khususnya 

pembangunan; baik itu ekonomi, politik social, budaya dan lain sebagainya, yang 

menjadi sumber masalah didaerah kabupaten bima. 

Maka dari itu, dengan keberadaan kebijakan yang unggul dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten dan produktif dalam mengelola serta 

melaksanakan kebijakan, maka akan dapat mewujudkan efektivitas tersebut. 

Efektifnya suatu kebijakan manakala dilaksanakan berdasarkan petunjuk 

teknisyang telah ditetapkan berdasarka peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. dengan keberadaan sumber daya yang produktif, disertai dengan 

kemampuan yang professional dalam mendeteksi serta menyelesaikan persoalan 

masyarakat. Tercapainya suatu kebijakan apa bila pemerintah dalam 

melaksanakannya mendapatkan hasil yang memuaskan. Artinya merencanakan 

dengan matang terkait suatu persoalan serta ketepatan sasaran dan ketepatan 
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waktu, sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam perencanaan 

pembangunan tersebut.Dengan demikian, dari latar belakang diatas peneliti memberikan 

judul penelitian ini tentang: Efektivitas Kebijakan Program Pengadaan Bibit Bawang 

Merah Di Kabupaten Bima (Studi: Di Dinas Pertanian Kabupaten Bima, NTB). 

B. Rumusan masalah. 

1. Bagaimana efektivitas kebijakan program pengadaan bibit bawang merah di 

kabupaten bima? 

2. Apa faktor penghambat efektivitas kebijkan program pengadaan bibit bawang 

merah di kabupaten bima. 

C. Tujuan Tujuan  

1. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan program pengadaan bibit bawang merah di 

kabupaten bima (studi di dinas pertanian kabupaten bima, NTB). 

2. Untuk mengetahui faktor penghambatkebijakan program pengadaan bibit bawang 

merah di kabupaten bima (studi di dinas pertanian kabupaten bima, NTB). 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik 

dari aspek teoritis, praktis, maupun akademis diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan penambahan khasanah 

keilmuan tentang efektifitas kebijakan program pengadaan bibit bawang 

merah di kabupaten bima 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan, 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti. 
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2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan rujukan baik bagi praktisi 

sosial, maupun pemerintah sebagai pejabat publik selaku pelaksana program 

kebijakan. 

b. Memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana metode yang sebaiknya 

diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah agar efektif 

dan efisien. 

E. Definisi Konsep Dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

a. Konsep Efektivitas 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunankan konsep efektivitas david J. 

Lawless dalam melihat kinerja pemerintah kabupaten bima dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab, yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Menurut 

david J, lawless efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu antara lain: 

pertamaEfektifitas individu: Efektifitas individu didasarkan pada pandangan dari 

segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari 

organisasi, kedua Efektifitas kelompok: adanya pandangan bahwa pada 

kenyataanya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas 

kelompok merupakan jumlah konstribusi dari semua anggota kelompok. Dan yang 

ketiga, Efektifitas organisasi: Efektifitas organisasi terdiri dari efektifitas individu 

dan kelompok melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 
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karya yang lebih tinggi tingkatnya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap 

bagiannya3
. 

Aliran David J, Lawless membagikan ke dalam tiga tingkatan dalam 

mewujudkan efektivitas dalam mencapai tujuan terhadap program kegiatan yang 

di lakasanakan. pelaksanaan program kegiatan berlangsung, apa bila ketiga bagian 

tersebut bisa bekerja sama dengan intens, atau gabungan dari kelompok dan invidu 

yang bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, untuk menjalankan program 

kegiatan. individu dalam hal ini, mereka yang memiliki otoritas dan wewenang 

serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan memiliki  yurisdiksi yang jelas 

dan tepat. Didalam yurisdiksi seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

resmi yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaan sesuai dengan pola 

hierarki dari tingkatan kekuasaannya.
4 

Keutamaan individu dengan sumberdaya, yang memiliki kemampuan untuk 

menjalankan tugas berdasarkan kewenangannya, serta komitmen dalam bekerja. 

Keberadaan individu bukanlah suatu keanehan, bukan pula kebingungan  

melainkan suatu asset yang harus dijaga dan menjaga oleh suatu organisasi 

pemerintah khususnya. Dengan kreativitas individu inilah organisasi dapat 

berkembang dan mengembangkan diri dalam mewujudkan tujuan yang hendak di 

capai. Artinya bahwa untuk mengelola dan menjalanakan kewajiban organisasi 

diperlukan adanya individu kreatif dapat kerjasama dan menyesuaikan dengan 

kelompok serta saling mendorong dan memotivasi dan selalu menjaga komitmen 

                                                           
3
Bagus w. yeni 2013.Efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten 

jombang (studi di SDN 1 dan SMP II kabupaten jombang). Skripsi hal. 20-21 lab. Ip UMM. 
4
Mifta thoha. 2010. Birokrasi dan politik di Indonesia; PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, Hal; 3. 
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dalam menjalankan tugas dengan  intens. Individu yang dimaksud adalah mereka 

yang berkemampuan dalam bekerja sama, saling membantu tanpa ada 

mencampuradukan kewenangan masing-masing yeng berdasarkan tugas dan 

fungsi yang dimiliki dan tidak menunjukan loyalitas terhadap atasan. 

Menghindari adanya kepatutan terhadap perintah atasan yang melanggar aturan, 

atau dengan kata lain loyalitas terhadap atasan, karena di indonesia sangatlah 

marak ditubuh birokrasi, hampir diseluruh instansi pemerintah yang tersebar di 

seluruh kabupaten kota rawan dengan keberadaan pegawai yang mentaati perintah 

atasan. Jadi, seharusnya loyalitas staf adalah kepada tugas bukan kepada atasan 

yang tidak menutup kemungkinan untuk keliru sebagai manusia.
5
Bentuk 

organisasi demokrasi dalam melayani bawahan, semua bawahan di anggap sama 

derajatnya oleh atasan walaupun terdapat kesamaan dan perbedaan, suku, agama, 

atau kerabat dekat, namun atasan berlaku adil. Bentuk organisasi yang seperti 

kaleg adalah organisasi yang sangat tertutupdalam menerima perubahan, segala 

nilai-nilai baru, masukan baru, sikap dan teknologi baru tidak lagi diterima karena 

merasa sudah mapan.
6
 

Terminologi kesatuan dalam organisasi terletak pada pola komunikasi yang 

tidak selalu menduku antara permintaan disatu sisi dan penawaran disisi yang lain, 

sehingga mengakibatkan terjadinya miskomunikasi antara atasan dan bawahan. 

Jika atasan meminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar 

operasional prosedur, ditolak oleh bawahan karena dianggap bertentangan dengan 

                                                           
5
kencana, inu. 2014. Ilmu pemerintahan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.Hal; 175 

6
kencana, Inu. 2014. Ilmu pemerintahan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.Hal; 176 
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mekanisme pelaksanaan kegiatan, maka akan terjadi miskomunikasi, sehingga 

akandapat menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat 

public. 

b. Ukuran Efektivitas Kebijakan 

Efektivitas kebijakan yang dimaksud adalah adanya kesesuaian antara target 

perencanaan pembangunan dengan hasil implementasi kebijakan yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintah yang berdasarkan target sasaran, yaitu kelompok 

penerima bantuan program pengadaan bibit (kelompok tani) dan target waktu 

dalam proses pembagian bibit bawang merah yang sesuai dengan kebutuhan petani 

yaitu pada bulan februari sampai dengan bulan maret, yang bertepatan pada saat 

pola tanam tiba khususnya di kabupaten bima. adapun ukuran dalam kebijakan 

tersebut yaitu: 

1) Sasaran kebijakan program pengadaan bibit bawang merah dikebupaten bima 

adalah kelompok tani, yang dianggap sebagai individu yang secara ekonominya 

lemah akan mendapatkan bantuan bibit bawang merah. 

2) Waktu pelaksanaan pembagian bibit bawang merah, harus dilakukan pada bulan 

februari sampai dengan bulan maret, sesuai dengan kebutuhan petani. hal ini 

sejalan dengan kebiasaan pola tanam petani di kabupaten Bima. diwaktu 

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindar adanya kerusakan tanam 

yang di akibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi, serta dapat 

mengakibatkan kegagalan panen untuk petani. karena petani sering kali 

terjadinya kegagalan dalam meningkatkan nilai produksi pertaniannya, 

diakibatkan oleh pola tanam dibulan yang tidak tepat. 
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2. Definisi Operasional 

a. Efektivitas kebijakan program pengadaan bibit bawang merah 

kebijakan merupakan suatu kegiatan pemerintah yang terencana secara matang 

dan di implementasikan untuk mencapai tujuan, yaitu ketahanan pangan nasional. 

hal ini dapat diukur berdasarkan hasil karya dari pemerintah dalam menangani 

persoalan keterbatasan pangan di daerah kabupaten bima, keterbatasan pangan 

tersebut diakibatkan oleh berkurangnya nilai produksi komoditas pertanian dari 

petani yang melakukan produksi bawang merah. Keterbatasan tersebut di 

akibatkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak bermutu, sehingga dapat 

menyebabkan kekurangan nilai produksi komoditas pertanian. 

Kewajiban pemerintah adalah merancang kebijakan yang yang dapat 

menyelesaikan masalah yang sudah komplek di kalangan masyarakat terutama 

kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan kebijakan yang unggul, akan 

membawa pengaruh besar terhadap kemajuan daerah tarutama daerah kabupaten 

bima. oleh karena, sebagai daerah penghasil bawang merah yang berdasarkan 

potensi sumber daya alamnya, pemanfaatan sumberdaya alam tersebut sebagai 

upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. melalui kebijkan 

tersebut, pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian, sebagai 

upaya untuk menyelesaikan masalah baik di local maupun nasional.adapun 

kebijakan dari pemerintah kabupaten bima antara lain: 

a) Peningkatan perluasan areal pertanian untuk kawasan tanaman pangan dan 

hortikultura melalui pengelolaan lahan kering dengan kegiatan optimasi 

pemanfaatn lahan dan sumber daya air. 
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b) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

guna mengamankan target produksi nasional. 

c) Mengembangkan argo industri baik industri hulu maupun hilir. 

Berdasarakan program prioritas pembangunan pemerintah kabupaten bima di 

atas menunjukan bahwa adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan 

memanfaatkan sumber daya alam khususnya di bidang komoditas pertanian 

sebagai sentral pembangunan di daerah tersebut. Ketahan pangan merupakan 

prioritas utama dalam susunan rencana program kegiatan guna dapat mewujudkan 

pembangunan yangberkelannjutan. Dengan keberadaan kebijakan tersebut, harus 

sejalan dengan kemampuan sumber daya menusia yang professional. 

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah kabupaten Bima dibidang pertanian 

sebagai respon atas kebijakan pemerintah pusat yaitu ketahan pangan nasional, 

ketersediaan bahan pangan, sebagai upaya untuk meminimalisisir adanya impor 

pangan yang berlebihan dan mengutamakan produksi dalam negeri, yang telah 

diatur dalam  Uu no. 18 tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan bahwa 

pangan merupakan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi.Implemetasi 

kebijakan pangan dapat dilaksnakan melalui petunjuk teknis dari Ditjen. 

Hortikultura ditingkat pusat, sebagai acuan dalam bekerja melaksanakan program 

kegiatan pengadaan bibit bawang merah.Adapun tahapan petunjuk teknis 

pelaksanaan kebijakam program pengadaan bibit bawang merah serta penyaluran 

bantuan dari pemerintah pusatyaitu ditjen tanaman pangan dan hortikultura yaitu 

antara lain, lihatlah tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1: Mekanismen Penyaluran Bantuan Pemerintah 
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sumber data: surat keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 

299/Kpts/Sr.130/D/12/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

DanPenyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura 

Tahun Anggaran 2017.
7
 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pelaksanaan kebijakan pengadaan bawang 

merah dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh ditjen hortikultura 

ditingkat pusat, yang harus di ikuti oleh semua kabupaten kota, khususnya bagi 

                                                           
7
sumber data: surat keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 299/Kpts/Sr.130/D/12/2016 

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat 

Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017. 
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daerah yang berpotensi untuk mengembangkan program pengadaan bibit bawang 

merah, terutama daerah kabupaten bima. surat keputusan ditjen tersebut, menjadi 

tolok ukur dalam merealisasikan program kegiatan pengadaan bibit bawang 

merah.Pada prinsipnya kebijakan tersebut dituangkan untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintah yang baik (good governance), yang mengedepankan 

profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hierarki 

kewengan masing-masing dan bukan loyalitas (patut) terhadap perintah atasan, 

yang pada akhirnya mengasampingkan kepentingan public. 

Keputusan itu juga merupakan petunjuk teknis dalam menjalankan tugas, 

karena pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat 

(desentralisasi), meskipun daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya 

(otonomi daerah), tidak lupa pula daerah memiliki tugas pembantuan. Semasih 

tidak bertentangan dengan tujuan daerah, pemerintah pusat berhak mengatur 

daerah berdasarkan tugas pembantuan, sama hal ini dalam pelaksanaan kebijakan 

program pengadaan bibit bawang merah dikabupaten bima tersebut. Karena 

pemerintah daerah lebih kepada penguatan atas pembangunan khusunya pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura, sebagai bentuk pembangunan yang 

berkelanjutan di daerah perlu di tumbuh kembangkan agar dapat bersaing di 

kancak nasional maupun regional. 

1) Efektivitas sasaran 

Pengelolaan program pengadaan barang tingkat kabupaten/kota sarat dengan 

adanya kepentingan politik penguasa. Hal  ini bisa kita lihat berdasarkan 

temuan-temuan oleh Bpk maupun Kpk, yang dapat menyeret kepala daerah, 
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hampir diseluruh kabupaten/kota, diakibatkan oleh kebijakan yang tidak tepat 

saasaran, sehingga menimbulkan kecurigaan publik. Keterlibatan kepala daerah 

yang merupakan penguasa di daerah tentu sangat dominan dalam proses 

perencaan pembangunan terutama dalam proses penetapan sasaran yang akan 

dituju sebagai penerima bantuan. Akan tetapi ada juga bawahan yang 

melakukan tindakan melanggar hukum dalam proses pelaksanaan kebijakan 

program bantuan dari pemerintah yaitu, memberikan bantuan kepada yang 

bukan seharusnya penerima yang berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan program bantuan tersebut. 

Bantuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan masalah baru yaitu tidak 

tersampainya bentuan kepada sasaran yang dituju yaitu mereka yang 

membutuhkannya (kelompok tani). Keberadaan petunjuk teknis tersebut, 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang berdasarkan target perencanaan 

pembangunan. Padahal perannya pemerintah adalah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan 

segala kebutuhan dan menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuka 

masalah baru, yang pada akhirnya mengesampaingkan tuntutan masyarakat 

yang ada di daerah tersebut. 

2) Efektivitas Waktu 

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah diwajibkan untuk melakukan 

musyawarah dan diikuti oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat 

diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini untuk menghindari 

adanya uluran waktu yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
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masyarakat. Dalam hal ini bahwa, masyarakat meminta kepada pemerintah 

untuk dapat menyesuaikan antara waktu yang dibutuhkan masyarakat dengan 

waktu pelaksanaan pembagian program pengadaan barang, tepat pada bulan 

februai sampai dengan bulan maret, karena bulan tersebut bertepatan dengan 

pola tanam petani. 

dalam waktu tersebut juga petani dapat melakukan aktivitas penanaman bibit 

bawang, karena di bulan tersebut bertepatan dengan akhir musim hujan di 

kabupaten bima, keran bawang merah tidak terlalu banyak kadar airnya, dan 

juga dapat mendorong peningkatkan produksi pertanian yang khususnya 

bawang merah. Waktu tersebut juga akan terhindar dari adanya gagal panen. 

apa bila pembagian bibit bawang merah dilakukan pada bulan September 

sampai oktober, maka petani canderung tidak melakukan penanaman, karena 

waktu itu bertepatan dengan musim hujan, dan dapat mengganggu tumbuh 

suburnya tanaman bawang merah.  

Dalam Hal ini bahwa cenderung dapat mempengaruhi nilai produksi 

pertanian tanaman pangan khususnya bawang merah, yaitu menurunya nilai 

produksi pertanian bawang merah, karena di akibatkan oleh minimnya minat 

para petani yang melkaukan ektivitas penanaman bibit bawang merah.Bahkan 

Jauh dari pada itu bahwa barang yang telah di bagi kan kepada kelompok tani 

cenderung akan di jual kembali ke penangkar. artinya bawang merah tersebut 

tidak mampu bertahan apabila di saat musim hujan dan cenderung membusuk, 

salah satu alternative yang dilakukan oleh petani adalah menjual kembali bibit 

tersebut kepada penangkar, karena mereka lebih memilih menyimpan uang dari 
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pada menggantung bawang yang pada akhirnya akan membusuk. apa bila 

terlalu lama di gantung. Tugasnya pemerintah adalah menyesuaikan dengan 

tuntutan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan nilai produksi pertanian 

bawang merah guna dapat mengamankan ketahanan pangan nasional, sebagai 

tujuan dari pada kebijakan tersebut. 

c. Factor Penghambat Efektivitas Kebijakan 

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan program kegiatan, diperlukan 

adanya pemahaman yang dapat menyerap aspirasi masyarakat dan atau adanya 

kemampuan sumberdaya manusia yang professional yang dapat di andalkan 

untuk menjalankan program kegiatan, yang berdasarkan hierarki/susunan tugas 

pokok dan fungsi yang dimiliki. Keberadaan sumberdaya sangat diperlukan 

sebagai upaya untuk mewujudkan efektifvitasnya suatu program kegiatan. 

Dalam menunjang tugas dan tanggung jawab pelaksaan kegiatan diupayakan 

dapat dioptimalkan agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan melalui sumberdaya yang produktif kebijakan atau pelkasanaan 

kebijakan dapat dengan mudah tanpa melalui hambatan yang dapat mengancam 

terwujudnya efektivitas program kegiatan. 

Keberadaan individu yang profesional, yang dapat menunjukan kualitas 

kinerja atau lembaga dengan baik tanpa ada dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi yang terjadi, yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan 

program kegiatan tersebut. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan 

seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan menurut bidang tugas dan 

tingkatanya masing-masing, karena cirri dari pada professional yaitu, memiliki 
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keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta pelaksanaan tugas, memiliki 

ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menangani masalah, serta dapat 

mendeteksi gangguan dengan cepat dan tepat. 

Suatu kebijakan dapat di katakan efektif manakala bisa membawa hasil yang 

memuaskan berdasarkan target dan sasaran untuk mencapai tujuan. Karena 

efektivitas pada prinsipnya ketepatan saasaran dan ketepatan waktu, yang 

berdasarkan rencana target yang ingin dicapai, yang sesuai dengan kebutuhan 

guna kelengkapan organisasi. Apa bila disuatu organisasi memiliki anggota 

yang memiliki kempauan dan cerdas dalam membaca peluang demi 

keberlangsungan pembangunan di daerah, maka otomatis kegiatan yang di 

laksanakannya akan  sukses. Kesuksesan suatu program merupakan buah atau 

hasil dari kebijakan yang unggul, dengan mengikuti arah petunjuk teknis yang 

telah ditentukan tanpa dapat di pengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam hal 

apapun itu. 

Akan tetapi impian untuk mewujudkan keinginan tersebut hanyalah sebatas 

pengharapan akan hadirnya kecerahan suatu massa. Dengan melihat kondisi 

yang sekarang atau pola kebiasaan biroksrasi yang sekarang jarang ada yang 

benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dan benar dan walaupun ada, 

akan terhenti ditengah jalan, jika dihadapkan dengan realita, makan cenderung 

akan terjerumus kedalam pola politik praktis yaitu menjalankan apa yang telah 

di pesan oleh yang lebih tinggi jabatannya. Itulah kebanyakan pola pejabat 

semenjak terjadinya transisi demokrasi dari waktu-kewaktu dan itu bisa terbaca 

yaitu pola pelayanan dari pemerintah sesunggunhya sudah membudaya 
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semenjak kekuasaan orde baru dan dikonsumsi terulang-ulang dan sampailah 

kita pada masa yang tidak menentu arah dan tujuannya. 

Maka dari itu diperlukan adanya kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Sebagai upaya guna 

menghindari adanya hambatan, maka perlu adanya pola kerja sama yang intens 

dan saling mendukung serta mendorong demi tercapainya suatu tujuan bersama. 

Dengan menjalin hubungan yang harmoni antara satu dengan yang lainya, maka 

masalah seberat apapun akan dapat diselesaikan dengan mudah, tepat, dan 

cepat. Pada prinsipnya masalah itu hanyalah pola tindakan yang keliru baik 

yang disengaja maupun tidak dan menjadi beban begi semua orang, terutama 

mereka yang sudah ditugaskan dan diberikan mandate oleh rakyat untuk 

menjamin kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.  

F. METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan desain penelitianyang akan digunakan untuk menjawab 

permaslahan-permasalahan yang di ajukan dalam rumusan maslah penelitian. 

Pembahasan akan menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan penelitian yang di 

pilih, untuk memahami secara proporsional metode yang akandi gunakan.
8
 

Menurut sugiyono (2014: 204-207) Metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
9
 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif  adalah penelitian yang di rancang untuk memperoleh 

                                                           
8
Ibid.(2015).hal; 15. 

9
sugiyono, (2014). tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& B. alfabeta, CV. Bandung 

hal; (3) 
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suatu informasi tentang status suatu gejala saat penelitian di lakukan.
10

 Tipe 

penelitian deskripsi ini berupaya untuk mengambarkan, menjabarkan, 

menjelaskan, dan menganalisis tentang efektifitas pengelolaan program 

pengadaan bibit bawang merah di kabupaten bima NTB. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah kumpulan data yang peneliti dapatkan dari sejumlah 

informan terpercaya untuk mendapatkan informasi atau data-data yang 

dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Kemudian sumber data dapat digolongkan 

menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri untuk kemudian disiarkan langsung. Dengan demikian, data primer 

merupakan data yang di peroleh denganmelakukan penelitian langsung di 

lapangan. dari hasil observasi maupun wawancara dengan narasumber 

terkait. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi-

publikasi, atau literatur berupa buku-buku, artinya data itu sudah dalam 

bentuk jadi. Sumber data sekunder juga bisa dipisahkan yaitu sebagai 

sumber data pribadi dan sumber data masyarakat. Dimana sumber data 

pribadi  mencakup banyak sekali macam bahan, beberapa di antaranya 

                                                           
10

Akbar. 2015. Profesionalisme aparatur sipil negara;kesiapan pemerintah kabupaten bima dalam 

menyongsong  implementasi uu no. 5 tahun 2014  tentang ASN.Skripsi hal. 15. 
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dipakai secara berkala oleh peneliti, misalnya dokumen pribadi seperti surat, 

catatan harian dan bahan-bahan biografis lain seperti riwayat hidup individu 

termasuk kedalamnya. Sumber data sekunder masyarakat, yakni arsip data, 

data resmi dari pemerintah dan bahan lain yang dipublikasikan.  

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (observation), wawancara 

(interview), dan dokumentasi (documentation): 

a. Observasi 

Sebagai metode ilmiah, obserfasi merupakan metode pengumpulan data 

yang di gunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan 

pengindraan.
11

 Dengan menggunakan observasi, akan lebih efektiv dalam 

menganalisa persoalan yang ada. Karena Observasi merupakan suatu 

penyelidikan yang di lakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan 

menggunakan indra penglihatan (mata) sebagai alat untuk melihat realitas, 

Metode observasi ini lebih obyektif di bandingkan dengan metode survey.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
12

 Dalam penelitian ini wawancara di lakukan kepada 

subyek penelitian agar memperoleh data-data terkait. 

                                                           
11

Kiswara ayunda (2017).Dalam Proposal Skripsi.Ibid. hal. 17 

12
sugiyono, (2014). tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& B. alfabeta, CV. Bandung 

hal; 231 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang berasal dari tulisan (yaitu dokumen resmi untuk 

memperkaya data dan hasil wawancara), Kamera dan rekaman audio (yaitu 

sebagai pembuktian bahwa peneliti telah melakukan penelitian di Locus 

penelitian. 

4. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang di jadikan sebagai narasumber 

atau sampel dalam sebuah penelitian untuk di minta sebuah informasi atau 

keterangan yang beraitan dengan efektifitas pengelolaan pengadaan bibit bawang 

merah.Oleh karena itu, peneliti menetapkan subyek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikulturasebagai lembaga yang bertanggung 

jawab atas efektivitas kebijakan program pengadaan bibit bawang di Kabupaten 

Bima. 

b. Kepala UPT. BPP kecamatan belo kabupaten bima 

c. Ketua gabungan kelompok tani (bawang merah) di Kecamatan Belo yang 

merupakan mayoritas petani bawang merah. 

d. Perwakilan 1 orang (ketua kelompok tani tolo ngali) yang menerima bantuan 

dan aktif dalam rapat kerja pelaksanaan program pembagianbibit bawang merah 

di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 

5. Lokasi penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor dinas pertanian dan hortikultura 

kabupaten bima, yang beralamat di jln. Soekarno Hatta No. 113, Raba – 
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Bima,yang merupakan lembaga yang bertanggub jawab atas kebijakanprogram 

pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Bima. agar penelitian dapat 

memperoleh hasil yang lebih obyektif serta akurat terkait efektifitas kebijakan 

program pengadaan bibit bawang merah di kabupaten bima nusa tenggara barat. 

6. Teknik Analisa data 

Analisis data merupakan proses pencari dan penyusun secara sistematis data 

yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat dengan mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan 

ke orang lain.
13

 Hal ini akan lebih mudah untuk menemukannya. 

Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini 

berusaha untuk menggambarkan tentang efektivitas pengelolaan program dan 

kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya, sehingga dapat memecahkan 

persoalan yang ada. Dengan menggunakan metode ini akan lebih efektiv untuk 

menganalisa persoalan yanga ada. Adapun Tahap-tahap analisis data kualitatif, 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. 

Proses ini pada dasarnya merupakan upaya penemuan tema dan pembentukan 

konsep. 

b. Penyajian data 

penyajian data adalah sekumpulan informasi  tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

                                                           
13

Ibid. hal: 244  
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Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam temuan tersebut.
14

 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan menafsirkan data 

dengan metode-metode tertentu untuk menggambarkan secara mendalam dan 

utuh mengenai masalah yang akan di teliti. 
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