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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Efektivitas kebijakan program pengadaan bibit bawang merah 

Kebijakan pengadaan bibit bawang merah dikabupaten bima dilakukan sebagai 

upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. untuk mencapai ketahanan 

pangan nasional tersebut, perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai daya 

dukung untuk mencapai ketahanan pangan, melalui peningkatan produksi dan 

produktivitas, serta melakukan pengembangan dan pemanfaatan lahan kering dan 

kosong. Dengan melalui kebijakan bantuan program pengadaan bibit tersebut 

petani dapat melakukan pengembangan lahan dan peningkatan produksi 

pertanianguna mengamankan target. 

Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kebijakan yang unggul dan 

berjangka panjang guna dapat menunjang tujuan ketahanan pangan. Kebijakan 

yang unggul pula harus disertai dengan kemampuan yang memadai yang dapat 

menunjang kebijakan tersebut antara lain: 

a) Profesionalisme; merupakan sebuah istilah yang menunjukan kualitas kinerja 

seseorang atau lembaga tanpa di pengaruhi oleh keadaan atau situasi yang 

tengah terjadi. Profesionalisme sangat di tentukan oleh kemampuan seseorang 

dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan bidang tugas dan tingkatanya 

masing
15

. Hasil pekerjaan itu lebih di tinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi 

obyek, bersifat terus menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun 

serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relative singkat serta efektif. 
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b) Partisipasi masyarakat; semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan kebiajakan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang 

sah yang mewakili kepentingan mereka.
16

 

c) Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan untuk pemerataan ekonomi dan politik. Sebab sejalan dengan istilah 

desentralisasi itu sendiri, logika penyebaran wewenang dan kekuasaan yang 

menjadi landasan dalam berpemerintahan. 

d) Responsivitas artinya bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah 

local untuk menanggapi kebutuhan dan keperluan warga setempat tetapi lebih 

jauh dari pada itu, yaitu, adanya kemauan untuk mendistribusikan pelayanan 

public tidak pernah terlaksana secara optimal selama system sentralisasi 

berkuasa
17

. 

e) Transparansi  Transparansi disini tidak hanya di artikan sebagai keterbukaan 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, akan tetapi jauh dari 

pada itu bahwa keterbukaan laporan hasil pelaksanaan kebijakan itulah yang 

jauh lebih penting, apa lagi yang berkaitan dengan anggaran. Karena selama ini 

informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggara kerap kali menjadi 

sorotan public khusunya dalam tubuh pemerintah. Selama ini. laporan dari 

teman-teman mahasiswa yang pernah melakukan pengkajian terhadap 

kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang anggaranya telah di politisasi oleh 

mereka yang berkepentingan khusunya elit politik local yang berubah menjadi 

local bandit.  
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Kebijakan program pengadaan bibit tersebut juga ditekankan untuk kelompok 

tani sebagai sasaran utama guna dapat menunjang target ketahanan pangan 

nasional.kebijakan ketahanan pangan tersebut, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi khusus terhadap tumbuh suburnya kemiskinan. Artinya kebijakan 

tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di daerah, 

sehingga dapat terkoneksi dengan kebutuhan-kebutuhan lainya. Untuk mencapai 

pada tingkat ketahanan pangan tersebut di perlukan adanya infrastruktur yang 

memadai yang dapat di jadikan tempat untuk menghubungkan antara desa satu 

dengan desa lainnya. 

pemerintah harus mampu menjaga rantai pasokan pangan antara desa satu 

dengan desa lain, daerah satu dengan lainnya. Artinya bahwa konektivitas antar 

wilayah itu sangatlah penting untuk di jaga dan di rawat,sehingga pertanian dapat 

di produksi atau serap langsung oleh pemerintah daerah untuk ditampung guna 

dapat meminimalisirkan harga dari level pasar, baik tradisional maupun pasar 

modern.Upaya kinerja dengan meningkat target ketahanan pangan nasional 

tersebut tidaklah mudah untuk di lakukan. Karena masih ada banyak yang harus di 

lakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan kebijakan tersebut, dengan 

memanfaatkan lahan kosong atau kering yang tersebur di seluruh kec. Sebagai 

wilayah yang dapat memproduksi pertanian banwang merah.  

Daerah kab. Bima terdapat 13 kec. Yang dapat memproduksi pertanian pangan 

khususnya bawang merah dari total 18 kec. Se-kab. Bima, keberadaan kebijakan 

tersebut juga dapat mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat kelas bawah 

terutama buruh dan tani sebagai pelaksanan dari kebijakan tersebut. Hal ini di 
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sampaikan langsung oleh pemerintah pusat yang di wakili oleh kementrian 

pertania ketika melakukan kunjungan kerja di kabupaten bima. beberapa bulan 

yang lalu.Dalam hal ini bahwa, Kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran yang tersebar diseluruh desa yang ada di kecamatan 

belo kabupaten bima. keberhasilan tersebut, pemerintah menuai respon positif oleh 

masyarakat, baik anggota kelompok maupun bukan. 

keberadaan kebijakan tersebut pemerintah berhasil melakukan peningkatan 

produksi dan produktivitas pertanian dan pengembangan lahan kering yang selama 

ini tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah sebelumnya. Keberhasilan pemerintah 

tersebut didorong oleh adanya peran pemerintah pusat memberikan bantuan 

berupa anggaran yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah 

dalam meningkatkan nilai produksi dan distribusi pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura dikabupaten bima. 

semangat kerja dan tak mengenal lelah, akan dapat menghasil sesuatu secara 

optimal, walalupun tidak kesemuanya dapat di tingkatkan akan tetapi adanya 

perubahan dari kebijakan tersebut. keterlibatan pemerintah pusat dalam 

pembangunan daerah, melalui tugas pembantuan (asas desentralisasi).kebijakan 

pemerintah dalam mengamankan target ketahanan pangan tersebut, telah 

membuahkan hasil yang signifikan. Kesuksesan tersebut juga, berangkat dari kerja 

sama antara dinas-dinas, maupun UPTD, dan lembaga-lembaga lain yang 

berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, dan saling menguatkan antar 

kelembagaan di tubuh birokrasi. 
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Meningkatnya laju pembangunan melalui peningkatan nilai produksi dan 

produktivitas pertanian tanaman pangan di kaupaten bima merupakan suatu 

keniscayaan tersendiri. keberhasilanpemerintah dalam mendorong peningkatan 

produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan horticultural. Hal ini 

diukur dari hasil produksi petani selama dua tahun terakhir, antara tahun 2015 dari 

angka produksi sekitar 125.057 ton, dengan luas tanam 10.491 Ha.sedangkan pada 

tahun 2016, nilai produksiya meningkat sebanyak 170.873 Ton, dengan luas tanam 

14.741 Ha. atau peningkatannya sebanyak 33,398 Ton. artinya bahwa pemerintah 

berhasil menggenjot nilai produksi pertanian bawang di kabupaten bima sebanyak 

24,7 % dari total nilai produksi tahun 2015.
18

 

Keberhasilan tersebut telah di ukur berdasarkan hasil produksi selama tiga 

tahun terakhir, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Artinya bahwa dengan 

membuka serta mengembangkan lahan secara optimal di kabupaten bima, maka 

besar kemungkinan nilai produksinya meningkat dua kali lipat dari total produksi 

bawang merah dua tahun terakhir di kabupaten bima.Upaya peningkatan tersebut 

kemungkinan masih di berlakukan sampai pada tahap pemanfaatan potensi lahan 

kering yang tersebar di seluruh desa se-kabupaten bima. perluasan dan 

pemanfaatan lahan kering maupun kosong di kabupaten bima masih dalam proses 

pengembangan lebih lanjut, sehingga memungkinkan dapat mencapai target 

tujuan, yaitu ketahanan pangan nasional. kerena pangan merupakan masalah 

strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka, liberalisasi 
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komoditas pertanian merupakan isu krusial bagi Negara agraris yang tidak mempu 

menolak impor komoditas pertanian yang sebenarnya mampu di hasilkan dalam 

negri sendiri
19

. 

Dengan menyediakan stok barang yang melebihi kecukupan kebutuhan 

nasional. hal ini diupayakan pemerintah untuk mengurangi bahkan menghentikan 

impor barang dari luar negri, melalui pemanfaatan lahan, meningkatkan produksi 

dan produktivitas yang berdasarkan target sasaran yang telah di tentukan dalam 

rencana program kebijakan pemerintah, serta mengutamakan penggunaan pangan 

dalam negri sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani guna 

menunjang tujuan yaitu ketahan pangan nasional. tujuan tersebut dapat di peroleh 

melalui tata kelola pemerintah yang baik, yaitu mengoptimalkan kinerja yang 

berdasarkan potensi serta kemampuan sumberdaya yang produktif, serta ketepatan 

untuk mencapai target sasaran dan tepat dalam menggunakan waktu, sehingga 

akan mencapai kinerja yang efektif. 

Dalam rangka menunjang tujuan dan merealisasikan program tersebut, perlu 

ada kemampuan sumber daya manusia yang profesional yang dapat menopang 

pembangunan yang berkalanjutan. Kebijakan pangan merupakan salah satu 

program pembangunan yang dapat menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan 

masyarakat di desa, sebagai aktivitas yang dapat dilaksanakan untuk membuka 

peluang ekonomi masyarakat.  Karena dikab. Bima merupakan daerah yang 

mayoritasnya berpenghasil bawang merah, maka pemerintah harus mampu 
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menyediakan kebutuhan tersebut sebagai langkah praktis. Mengingat bahwa 

penduduk yang tergong miskin tersebut adalah mereka yang hidup di sector 

pertanian. Karna banyak dari mereka yang melakukan urbanisasi dan menjadi 

penduduk perkotaan yang dipastikan tergolong kelompok karena keterbatasasn 

modal dan akses
20

. 

Kebijakan program pengadaan bibit bawang merah tersebut diperuntukan untuk 

kelompok tani sebagai sasaran target yang telah ditetapkan dalam rencana program 

pemerintah kabupaten bima. artinya bahwa bagi petani yang tergabung dalam 

kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 25 kg 

perorang. Dalam kelompok tersebut terdapat 20-40 orang anggota yang akan 

menerima bantuan dari pemerintah. Petani yang tergabung dalam kelompok 

tersebut ditetapkan oleh surat keputusan desa atas usulan dari gabungan kelompok 

tani (gapoktan) kepada badan penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian 

merekomendasikan kepada dinas pertanian guna pengesahan penerimaam bantuan 

dari pemerintah. 

Dalamhal ini bahwa pemerintah harus mampu untuk mendeteksi segala 

kemungkinan yang di anggap sebagai penghambat proses pembangunan pertanian 

tersebut, guna dapat mengamankan target tujuan. Dalam hal ini bahwa diperlukan 

adanya sumber daya manusia yang unggul dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga kebutuhan masyarakat tani terjamin, sejahtera dan 

mandiri secara ekonomi.Karena persoalan selama ini mengganjal hubungan antara 
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masyarakat tani dengan pemerintah, mengenai persoalan ketidak adilan dan 

ketertinggalan sehingga menimbulkan konflik social politik yang berujung pada 

kekerasan.
21

 

Produksi pertanian tersebut, pemerintah harus mempercayai kepada petani 

untuk melakukan produksi pertanianya bukan hanya mengandalkan swasta yang 

pada akhirnya  bertumpu pada penguasaan alat-alat oleh produksi dan hasil 

produksi serta harga akan dikuasai oleh pasar. Berhubung dengan era globalisasi 

ini, dimana pasar tersebut hanya bertumpu pada persaingan harga. artinya bukan 

lagi petani yang menentukan harga melainkan dikuasai oleh pasar. Korporasi 

pangan merupakan suatu masalah besar terhadap tumbuh suburnya ekonomi 

petani, karena akan menimbulakan masalah yang sangat serius terhadap kesatuan 

social masyarakat serta etnis, dan kebudayaan tani di pedesaan.
22

 

perubahan cara produksi di sector pertanian pangan yang diganti dengan alat-

alat produksi yang baru, sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di 

bidang pertanian. Selain memodernisasi alat dan cara bertani, secara tidak 

langsung terjadi perubahan secara besar atas proses kelembagaan pula. Dalam hal 

ini petani dituntut untuk menjadi petani komersial, yang hasil produsinya bukan 

hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga harus diperdagangkan. Passalnya hasil 

produksi pertanian pangan yang baru lebih banyak dibandingkan dengan yang 

lama. dengancara itulah petani di asumsikan akanmenjadi lebih baik, dengan 
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pendapatan petani yang bertambah hany jika pertambahan jumlah jika hasil 

produksi melebihi kebutuhan rumah tangganya sendiri.
23

 

Pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok tani melalui mekanisme 

atau petunjuk teknis ditjen hortikultura sebagai landasan dalam merealisasikan 

kebijakan program pengadaan bibit bawang merah. Adapun sasara dalam 

kebijakan tersebut adalah kelompok tani yang telah terakuai secara hukum, yaitu 

surat keputusan desa bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan bibit dari 

pemerintah.Apa bila dalam proses pembagian bibit diterima oleh petani diluar 

kelompok seperti yang telah ditargetkan, makan kebijakan tersebut tidak efektiv, 

karena kebijakan tersebut hanya di peruntukan untuk petani yang tergabung dalam 

kelompok.  

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah melakukan pembagian bibit 

kepada kelompok tani pada bulan September-Oktober. Artinya pembagian bibit 

yang dilakukan oleh pemerintah, empat bulan sebelum waktu penanaman petani 

itu dilaksanakan.Artinya bahwa ada kejanggalan dalam pembagian bibit bawang 

merah kepada kelompok tani diantaranya memberikan bantuan bibit bawang 

merah kepada petani fiktif, sehingga kelompok tani yang di SK kan sebagian tidak 

mendapatkan sesua dengan permintaan. Selain adanya dugaan masalah aspek dan 

jumlah bawang Kelompok tani yang mendapat bantuan diduga direkayasa. 

Kelompok tani yang seharusnya tidak dapat, menjadi dapat dan diduga adnya 

bawang merah di beli dari kelompok tani penerima bantuan dari pemerintah 
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tersebut, sehingga mengakibatkan adanya kecurigaan terhadap pelaksanaan 

pembagian bibit di kabupaten bima.
24

artinya bahwa pemerintah harus mampu 

menyediakan segala kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk membebaskan 

diri dari belenggu kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menghantui 

daerah tersebut untuk mengambil tindakan yang dapat menciptakan peluang kerja 

bagi masyarakat tani khususnya.  

a. Efektivitas sasaran 

Dalam pelaksanaan kebijakan program pengadaan bibit bawang merah di 

kabupaten bima menjadi tren tersendiri dalam mewujudkan kebijakan yang 

efektiv. Upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan prengadaan bantuan 

kepada kelompok tani di kabupaten bima bermasalah. Permasalahan terseb, 

berdasarkan hasil pelaksanaan pembagian bibit tersebut bukan hanya kelompok 

tani yang sah secara hukum yang dapat menerima bantuan, melainkan terdapat 

adanya penerimaan bantuan bibit bawang merah oleh kelompok fiktif di luar 

ketetapan sah atau yang telah di SK kan oleh dinas pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura kabuipaten bima. 

Proses penerimaan bantuan oleh kelompok fiktif tersebut, sehingga jumlah 

barang yang diterima oleh kelompok sah berkurang. Kekurangan tersebut di 

akibatkan oleh adanya penerima melebihi kuota yang telah di tentukan 

sebelumnya, sehingga bibit tersebut tidak terbagi rata oleh kelompok tani yang 

seharusnya menerima bantuan. factor utama yang dapat memengaruhi ketidak 
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tepatan sasaran tersebut adalah adanya kinerja yang tidak optimal dan target 

sasaran yang masih mengambang dan tidak pasti arah dan tujuannya. 

b. Efektivitas waktu 

Dalam proses pelaksanaan kebijakan program bantuan pemerintah, telah 

diatur sedemikian rupa, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik, serta dapat dengan mudah dan tepat dalam merealisasikannya, 

sehingga petani dengan mudah dalam melakukan produksi pertanian tanaman 

pangan. Dalam hal ini bahwa pemerintah menetapkan kebijakan program 

bantuan tersebut tepat pada bulan agustus- oktober, karena mangingat pola 

tanam dari petani tidaklah sama disetiap kecamatan.Dalam hal ini bahwa disatu 

sisi petani beraktivitas tepat pada waktu akhir musim hujan dan dilain sisi 

(pemerintah) berkeinginan untuk melaksanakan pembagian bibit tersebut tepat 

pada bulan agustus-oktoeber, bartepatan pada saat musim hujan. 

Apabila pembagian bibit bawang merah di lakukan pada waktu pola tanam 

petani maka, produksi pertanian pangan khususnya bawang merah cenderung 

akan meningkat. Peningkatan tersebut didukung oleh situasi dan kondisi 

bawang merah, karena kadar airnya tidak terlalu banyak, jadi tepat untuk 

tanamna bawang merah. Dan apa bila pembagian bibit bawang merah dilakukan 

pada saat musim hujan tiba maka cenderung bibit tersebut akan membusuk dan 

tidak bisa di tanam, sehingga akan mengakibatkan produksi pertanian bawang 

merah cenderung menurun dan pendapatan petanipun akan mengalami 

penurunan bersamaan dengan nilai produksi bawang tersebut.Apabila 

pelaksanaan pembagian bibit bawang merah di lakukan sesuai dengan 
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permintaan petani, maka tentu produksi dan distribusi pertanian bawang merah 

mengalami peningkatan yang dramatis.  

Apabila bantuan tersebut di bagikan kepada kelompok tani pada waktu yang 

telah di tentukan oleh pemerintah, maka yang di harapkan hanyalah curah hujan 

yang tinggi agar dapat menyirami tanamannya, dan hal ini juga tidak menjamin 

dapat meningkatkan nilai produksi yang tinggi, karena diwaktu tersebut juga 

petani minim peminatnya untuk melakukan penanaman bibit bawang merah. 

Dengan minimnya peminat, maka tentu hasilnya juga akan mengalami 

penurunan. Juka barang mengalami kelangkaan, maka tentu harga barang 

tersebut akan melonjat tinggi. Adanya lonjatan harga, karena diakibatkan oleh 

ketidak adanya stok barang, sehingga barang tersebut saling di rebut oleh 

pembeli di pasar. 

Pemerintah harus mampu membaca peluan untuk meningkatkan nilai 

produksi petani, sehingga petani dapat dengan mudah meningkatkan 

ekonominya, walaupun polarisasi ekonominya liberal.  Artinya bahwa petani 

dituntut untuk melakukan aktivitas produksi sebanyak mungkin guna dapat 

mendorong peningkatan ekonomi keluargannya. Karena selama ini pemerintah 

hanya bertumpu pada ketahanan pangan tanpa memberikan kebebasan kepada 

pera petani untuk beraktivitas dalam memproduksi pertaniaanya melabihi 

kebituhan keluarganya. Artinya bahwa pemerintah harus bekerja secara optimal 

dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri secara ekonomi tanpa ada 

ketergantuangan dari pihak lain. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan 
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tersebut, maka pola pembagian bibit tersebut harus tepat pada waktunnya, 

barsamaan dengan kebutuhan masyarakat tani di perdesaan. 

2. Factor yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan program bantuan 

pemerintah. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebagai akibat untuk 

mencapai suatu tujuan yang efektiv.Tentu hal tersebut bukanlah cara yang mudah 

untuk mencapainya, namun berusaha untuk mengaplikasikan suatu kebijakan 

yangberdasarkan tugas dan fungsi, yang berdasarkan hierarki organisasi, seperti 

pelaksanaan kebijakan program pengadaan bibit bawang merah dikabupaten bima, 

dalam mendorong terciptanya ketahanan pangan nasional, melaui pemanfaatan 

lahan kering guna untuk meningkatkan nilai produksi dan produktivitas tanaman 

pangan dan horticultural. 

Pemerintah daerah bekerja sebagi upaya untuk mengamankan target 

ketersediaan pangan nasional. dalam hal ini bahwa kebijakan sebagai upaya untuk 

membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan pengangguran, terutama 

untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang hidup dibawah garis 

kemiskinan atau dengan kata lainya, secara financial tidak mampu dalam 

melakukan penanaman bibit bawang, meskipun ada lahan kosong yang dapat di 

manfaatkan. Maka dari itu, perlu ada bantuan khusus untuk membawa masyarakat 

kea rah yang lebih sejahtera dan makmur dalam ekonomi, baik pribadi maupun 

keluarga. Dengan keberadaan kebijakan strategis pemerintah daerah tersebut, 

dapat mendorong petani dalam meningkatkan nilai produksi pertanian bawang 
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merah di kabupaten bima sebagi sumber ekonomi masyarakatnya. Langkah 

tersebut membuahkan hasil yang signifikan, walaupun tidak  maksimal.Adapun 

factor yang dapat mempengaruhi efektivitas program kegiatan, yang sering kita 

temui dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu antara lain: 

a) Kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan program 

kebijakan tersebut harus teruji guna menghindari adanya ketimpangan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana.Serta 

menghindari adanya cenderung terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dan tidak sekedar  dikerjakan asal-asalan dan tidak mengukur dengan target 

yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sering kita temui dalam 

organisasi, baik organisasi formal (pemerintah) maupun organisasi 

nonformal.Keberadaan sumberdaya manusia yang produksif dalam sebuah 

organisasi akan dapat memproteksi adanya masalah atau hambatan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota atau pelaksana 

kebijakan itu sendiri. 

b) Sebagai pelaku pelaksana tugas atau yang ditugaskan untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani harus mampu memaknai tentang 

sejauhmana kekurangannya dan bagaimana kekurangan tersebut dapat diatasi 

dengan baik tanpa adanya gangguan yang dapat mengancam kesatuan dan 

kesetaraan kesempatan dalam memproduksi sumber daya alam yang ada, 

sebagai asaet yang dapat di hargai dan dijunjung tinggi potensinya. Selain itu 

juga bahwa sebagai pihak yang mengatur arah kebijakan pembangunan di 
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bidang pertanian tersebut juga harus mampu memaknai perkebangan kemajuan 

pembangunan tersebut. 

Pemahaman anggota terhadap kebijakan tersebut perlu diukur mengenai 

kemampuannya yang berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Karena Minimnya 

kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dapat mempengaruhi teciptannya tata kelola pemerintah yang dapat menyerap 

aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, agar supaya tuntutan masyarakat dapat di 

aplikasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan para petani yang bekerja 

dalam meningkatkan nilai produksi pertanian tanaman pangan dan horticultural. 

c) Optimalisasi peran dan fungsi pemerintah dalam mengontrol kinerja bawahan 

guna menghindari adanya penyalahgunaan kewenangannya dalam 

merealisasikan program kebijakan bantuan.pemerintah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




