
“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN
PROGRAM URBAN FARMING DI KABUPATEN GRESIK”

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MUHAMMAD NURI SHOBRY

NIM. 071211133027

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Semester Gasal Tahun 2016/2017

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



i

“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN
PROGRAM URBAN FARMING DI KABUPATEN GRESIK”

SKRIPSI

Maksud: Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Disusun Oleh :

MUHAMMAD NURI SHOBRY

NIM. 071211133027

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Semester Gasal Tahun 2016/2017

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



v

HALAMAN PERSEMBAHAN

teruntuk Kedua Orang Tuaku

dengan do’a dan rasa syukur, aku persembahkan...

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan

rahmat dan hidayahnya dalam semua masalah yang ada dalam hidup ini, shalawat

dan salam ata Nabi Besar Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, semangat dan

doa dari berbagai pihak, penulis belum tentu dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Ibuku, engkau yang selalu aku kagumi dan hormati,

yang selalu menjadi motivasi dalam kesuksesan dan hidupku, rasa sayang

dan terimakasihku tak dapat ku ucapkan langsung kepadamu. Thanks for

everything.

2. Terima kasih kepada Bapak, kaulah yang selalu menjadi inspirasiku, yang

mengajarkan segala hal, cerita dan pengalaman yang paling berharga.

3. Saudara-saudariku, kakak dan adik, yang secara tidak langsung memberi

semangat kepada saya.

4. Prof Jusuf Irianto, terimakasih telah menjadi dosen pembimbing dan

pemberi inspirasi yang baik. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran

dan ilmu berharga yang telah anda berikan. Anda selalu saya kagumi.

5. Bapak Antun selaku dosen wali, terimakasih yang sebanyak-banyaknya

telah menjadi inspirasi bagi saya dalam mengambil mata kuliah dan

memberikan masukan-masukan dalam studi saya selama kuliah.

6. Bapak Gitadi, yang bisa menjadi sosok ayah di AN, yang mengajarkan

bahwa ilmu tidak hanya bisa dicari selama perkuliahan di kelas saja, tapi

juga bisa di tempat terbuka sambil merasakan keindahan dan sejuknya alam.

Ditunggu pak acara ngecamp-nya lagi.

7. Kepada dosen-dosen Ilmu Administrasi Negara yang lain, Bu Sulikah

selaku Ketua Departemen, Pak Sunaryo yang telah memberikan cerita-cerita

yang sangat menarik, Pak Philipus, Pak Nanang, Pak Bintoro dan Bu

Wahyuni yang selalu dekat dengan mahasiswanya, Pak Roestoto sebagai

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



vii

dosen paling senior di AN yang telah memberi banyak cerita selama saya

kuliah, Pak Falih, Bu Erna, Pak Eko yang sudah memberikan ilmunya

kepada saya. Mbak Dwi yang mau direpoti dan juga membantu memberikan

banyak informasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kantin Mami, Pak Darman, Cak Sur yang sudah memberikan fasilitas bagi

saya selama menjadi mahasiswa.

9. Teman-temAN ’12 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih

telah menjadi sahabat yang baik dan memberi warna bagi AN. See you on

top dan tetap kompak terus. Ojok lali  kata-kata “MATI URIP 2012”.

10. Dulur-dulurku Future Fighter, sing gak iso di percoyo soale palsu kabeh

arek-areke. Tapi “gak ada loe gak rame”. Suwun reek!!

11. Dulur-dulurku para Alumni AN: Bang Batak, Bang Bendot, Mas Ridza, dll.

Dulur-dulur Alumni 2009 squad: Mas Opek, Icus, Cak Kliwon, Kris,

Pakdhe, Beshek, Adi (Budha), Adipurna, Richard, Mimen, Lento, dll.

Suwun isok kenal karo sampean-sampean. Untuk para senior AN’10 dan

AN’11, Mas Tirex, Alif (Gholib), Delza, Ipul, Ario, Wowok, dll. Dulur-

dulurku AN’13: Gomes, Copet, Jack, Andrew, Ojan, Fauzi, Uyab, dll dan

AN’14: Bram, Gagas, Fajar, Rakha, Zikri, Hendrik, dll.

12. Semua Dulurku sampai kapan pun “MASIO UNAIR SING PENTING AN”

13. Teman-teman SMANSI, Wildan, Ancha, Atok, Guteng, Erik, Jeky, dll.

14. Teman-teman SENSASI.

15. Teman-teman SD Muhammadiyah ’06 yang selalu tetap kompak sampai

sekarang. You’re the best friends.

16. Teman-teman KKN 52 Osowilangon, Jesbel, Jessica, Wiwit, Merlin, Dina,

Amek, Lazu, Alit, Distra.

17. Dulurku Armand, yang selalu mau bertukar pikiran dan bercerita tentang

segala hal. Sukses lur.

18. Kepada semua guruku di SD, SMP dan SMA, yang telah mendidik saya dari

nol hingga saya bisa menjadi seorang mahasiswa, tanpa jasa kalian saya

tidak akan mengerti apa-apa.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



viii

19. Para pegawai di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan (Bapeluh) Kabupaten Gresik, Pak Labat, Pak Agus, Pak

Hermanu, Mas Husni, Ibu Eny, Ibu Nurul, Mbak Dani, yang membantu

demi kelancaran penelitian saya.

20. Kepada Bappeda Kabupaten Gresik, Bakesbangpol Kabupaten Gresik, dan

Pemkab Gresik yang telah membantu demi kelancaran wawancara saya.

21. Kepada Mas Agung pelaku program urban farming yang telah membantu

demi kelancaran wawancara saya.

22. Semua pihak yang sudah membantu saya secara langsung maupun tidak

langsung demi kelancaran skripsi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya,

dan maaf saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



ix

MOTTO

Bagiku, bisa hidup untuk hari ini saja aku
sudah bersyukur!

Why So Serious?

“life is choice, if you not choice that’s your choice”
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ABSTRACT

Along with the development of industries in Indonesia are shifting
agricultural land and the problem of food security, the Government of Indonesia
encouraged a bureaucratic reform program with the law number 8 in 2012 about
efforts embody the sovereignty of the national food security. One of the policies
formulated by the Government is a system of agricultural extension, fisheries and
forestry, and programs that can answer these problems is Urban Farming that
aims to empower communities through empty land use carried out by the
implementing Agency Outreach agriculture, fishery and forestry in Gresik over
duties and authorities listed in Regent regulations to assist the Regent in
organizing outreach in the field of agriculture. Look at the condition of the
locality in Gresik who experienced development of the industry and the amount of
land that occurs over the function, then the purpose of this research is to illustrate
and describe the policy implementation of Urban Farming in Gresik Regency.

The research was carried out using model theory policy implementation
from George C. Edward III combined with theory of Van Horn and Van Meter
using five variables or ffaktor the memepengaruhi implementation i.e.
communication, resources, disposition, bureaucratic structure and economic,
social and environmental poitik (support target group). This research uses
qualitative descriptive approach with determination of informants are purposive.
The data obtained from the interview process.

The results of study showed that Urban Farming policy implementation
carried out by the implementing agency for agricultural extension, fisheries and
forestry in Gresik is not going well and the maximum. It can be seen from the
presence of the stages of the process of implementation has not been going well
and some of the variables that affect implementation also is still not effective, as
in subsection variable communication, resources and support target groups that
are not yet well-organized and effective.

Keywords : policy implementation, urban farming, society empowerment,
land use.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara agraris, yang memiliki potensi

kekayaan sumberdaya alam yang besar tentunya sangat mengandalkan sektor

pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang majemuk dan

tersebar di beberapa daerah maupun pulau. Hal tersebut didasarkan atas

pertimbangan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, kebutuhan pangan

mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam

bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun dilihat

dari sisi para petani di Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

petani tidak bisa hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Mereka perlu

peningkatan pendapatan dari sektor lain seperti usaha atau pekerjaan lain.

Dikarenakan sebagian besar petani Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem,

yaitu yang tidak memiliki penguasaaan asset produksi minimal.

Kenyataan yang pernah dialami negara Indonesia pada Tahun 1984,

bahwa Indonesia yang telah mencapai swasembada beras bukanlah jaminan untuk

terjadinya kesinambungan (sustainability) ketersediaannya di masa depan. Hal ini

terbukti dengan adanya fakta yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini bahwa

gangguan iklim dan perubahan orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia

menjadikan Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras.

Permasalahan ketahanan pangan merupakan pilar bagi eksistensi dan

kedaulatan suatu negara. Untuk itu, seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah

dan masyarakat harus bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional. Hal

ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang

pangan yang menyebutkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung

jawab mewujudkan ketahanan pangan.1 Selain itu upaya perwujudan ketahanan

1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
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pangan itu sendiri juga telah menjadi komitmen nasional sebagaimana tercantum

dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yaitu : “Mengembangkan

sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan,

kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan

nutrisi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang

terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani atau nelayan

serta produksi yang diatur dengan undang-undang”.2

Pemerintahan juga harus mampu menjalankan tugas beratnya yang

menyangkut sektor pertanian di negara ini. Karena bukan hanya permasalahan

ledakan jumlah penduduk dan permasalahan pembangunan saja yang perlu di

tangani secara intens, namun seharusnya yang diutamakan yaitu pada sektor

pertanian kita. Permasalahan pembangunan pertanian dengan berbagai peluang

dan problemnya siap menghadang pekerjaan pemerintah. Seperti masalah

ketersediaan pangan dalam jumlah yang besar dan bernutrisi. Ini bisa menjadi

permasalahan yang rumit jika tidak segera ditangani oleh pemerintah, karena akan

menjadi akar yang memunculkan masalah baru.

Fenomena ekspansi sektor industri inilah yang akan mendorong proses

transformasi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Dari sektor

industri ini juga masyarakat khususnya petani dapat meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan keluarganya. Proses ini akan selalu terjadi sampai pada tingkat

upah atau gaji sektor pertanian hampir sama dengan sektor indutri.

Namun yang terjadi pada negara Indonesia yaitu semakin banyaknya

kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pada adanya proteksi

terhadap sektor industri. Pada tahun 1986-1997, sektor pertanian mengalami fase

deskonstruksi yang amat memprihatinkan karena proteksi besar-besaran  terhadap

sektor industri, serta proses konglomerasi yang terjadi dimana-mana telah

memperlambat laju pertumbuhan pertanian. Sektor pertanian pada saat ini

mengalami masa pengacuhan (ignorance) oleh para perumus kebijakan dan

2 Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 tentang Ketahanan pangan nasional.
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bahkan oleh para ekonom sendiri. Pemerintah menganggap swasembada pangan

yang telah dicapai sejak tahun 1984 akan mengalami taken for granted pada masa

ini. Sehingga proteksi terhadap sektor indutri diberikan, yang membawa dampak

pada kinerja sektor indutri dan manufaktur tumbuh pesat diatas dua digit. Startegi

industrialisasi yang dilakukan dengan mentransformasi Indonesia dari negara

agraris menjadi negara industri dinilai berhasil oleh para perumus kebijakan

waktu itu, namun tanpa disadari bahwa tindakan seperti demikian amat merugikan

sektor pertanian dan juga meresahkan masyarakat.3

Data yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

menyatakan, potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, yaitu

77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan,

228 jenis sayur-sayuran, dan 110 jenis rempah. Hal tersebut membuktikan bahwa

Indonesia sebenarnya merupakan negara yang kaya akan biodiversitasnya.

Ironisnya, dalam indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 64

jauh di bawah Malaysia (33), China (38), Thailand (45), Vietnam (55) dan

Filipina (63). Hal itu juga menggambarkan bahwa Indonesia justru mengalami

permasalahan di sektor ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan sektor pertanian di Indonesia dapat dilihat dari

tabel mengenai kontribusi luas panen tanaman pangan di Indonesia.

3 Bustanul Arifin “Formasi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia”
http://www.agrimedia.mb.ipb.ac.id/archive/viewArchives/id_Refleksi_dan_Tantangan. Diakses 22
April 2015.
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TABEL I.1

Luas Panen Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2009-2013

No. Jenis Tanaman
Luas Panen (hektar)

2009 2010 2011 2012 2013

1 Padi 12883,6 13253,5 13203,6 13445,5 13837,2

2 Jagung 4160,7 4131,7 3864,7 3957,6 3820,2

3 Kedelai 722,8 660,8 622,3 567,6 550,8

4 Kacang Tanah 622,6 620,6 539,5 559,5 519,0

5 Ubi Kayu 1175,7 1183,0 1184,7 1129,7 1061,3

6 Ubi Jalar 183,9 181,1 178,1 178,3 161,7

Jumlah 19749,3 20030,7 19592,9 19838,2 19950,2

Sumber : BPS Indonesia 2013 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2009 sampai 2013

hanya produktivitas panen tanaman padi yang tingkat perkembangannya agak

bagus, sedangkan pada hasil tanaman pangan yang lain banyak mengalami

kemerosotan dalam hal luas panen yang dihasilkan.

Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya

jumlah penduduk di Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan

pangan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan,

konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain.

Belum lagi adanya Washington Consensus yang kini menjadi boomerang bagi

Indonesia. Selama Indonesia masih berkiblat pada Konsensus Washington, selama

itu juga Indonesia tidak bisa mandiri secara pangan.

Menurut Herry Priyono, Konsensus Washington membuat Rakyat

Indonesia tak leluasa bergerak dalam menentukan nasib produktivitas

pertaniannya. Maka, tak heran jika ketahanan pangan Indonesia lemah. Tidak

heran jika rakyat yang miskin di Indonesia malah semakin miskin dan akan ada

banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibat Konsensus Washington itu, liberalisasi
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pasar akan menguasai cara pasar Indonesia. Akibat Konsensus Washington,

privatisasi beberapa perusahaan Negara diberlakukan sebagai jalan untuk

mengatasi krisis Negara. Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa

dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi

pangannya.

Fenomena industrialisasi ini menyebabkan luas lahan pertanian produktif

menjadi semakin sempit karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian

ke lahan industri, pembangunan pemukiman, infrastruktur jalan dan lain-lain.

Dengan adanya proteksi terhadap sektor industri tersebut, menjadikan semakin

banyaknya masyarakat petani yang lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan

sebagai petani dan lebih memilih pada sektor industri. Jika kondisi tetap berlanjut

seperti ini maka keadaan ketahanan pangan di Indonesia juga menjadi semakin

kritis yang diakibatkan lahan sektor pertanian yang semakin sempit tadi.

Lahan dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari sudut pandang

dan kepentingan akan lahan itu sendiri. Bagi petani lahan adalah tempat bercocok

tanam untuk sumber kehidupan, sedangkan bagi penduduk kota lahan adalah

ruang yang dapat dipakai untuk mendirikan rumah, toko dan lain-lain. Dalam

permasalahan kali ini, dimana permintaan akan lahan yang semakin meningkat

sedangkan ketersediaannya yang sangat terbatas menyebabkan pemerintah atau

bahkan masyarakat merubah penggunaan fungsi lahan atau yang disebut konversi

lahan. Konversi lahan disini sering diartikan dengan perubahan fungsi lahan dari

lahan pertanian menjadi lahan industri, pemukiman, jalan tol dan infrastruktur

lainnya.

Konversi lahan dapat menjadi ancaman yang serius bagi ketahanan

pangan di Indonesia karena dampak yang ditimbulkannya bersifat permanen.

Lahan sawah yang telah dikonversi menjadi industri sangat kecil kemungkinan

untuk berubah kembali menjadi lahan sawah. Substansi dari permasalahan

konversi lahan ini bukan hanya terletak pada boleh atau tidaknya suatu lahan

dikonversi, namun banyak menyangkut pada kesesuaian dengan konsep tata ruang
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yang ada di Indonesia. Semua penataan ruang baik itu lahan atau infrastruktur lain

memiliki landasan hukum masing-masing yang telah diatur dalam Undang-

undang maupun peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 yang mengatur

tentang penataan ruang di Indonesia, bahwasanya penataan ruang adalah suatu

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatang ruang. Penataan ruang ini menyangkut seluruh aspek kehidupan

sehingga masyarakat secara umum memilii hak untuk mendapat akses dalam

proses perencanaan tata ruang tersebut. Menurut Undang-undang nomor 26 tahun

2007 tentang penataan ruang, tujuan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan

ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan;

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya

manusia;

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.4

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak penguasaan penataan ruang

diberikan kepada negara, termasuk didalamnya seluruh sumber daya alam

Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Negara mempunyai

kewenangan untuk melakukan penegelolaan, mengambil dan memanfaatkan

sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.5

Konversi lahan atau perubahan fungsi lahan dapat terjadi karena adanya

perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah, adanya arah kebijaksanaan

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5 Mulyadi. http://trindonesia.blogspot.com/2011/8/p/konsep-dasar-hukum-tata-ruang.html . Tata
ruang Indonesia. Diakses 23 April 2015.
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penataan ruang yang baru dan karena mengikuti arlur mekanisme pasar. Konversi

lahan dari pertanian ke industri, perumahan dan atau jalan terjadi secara meluas

sejalan dengan aspek kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada aspek

pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi kepada investor. Terjadinya

konversi lahan juga dapat dikarenakan tidak adanya insentif bagi seorang petani

untuk dapat terus hidup dari usaha pertaniannya, sehingga mereka para petani

cenderung mengkonversi lahan sawahnya. Insentif ini dapat disebabkan oleh nilai

tukar petani yang rendah.6

Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak segi

kehidupan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, akibat dari adanya

konversi lahan ini sehingga menjadikan lahan yang tersedia semakin sempit dan

berkurang dan tentunya akan memepengaruhi produktivitas dan kualitas pertanian

di suatu wilayah. Jika permasalahan konversi lahan terus dilakukan dan tidak

dapat dikendalikan maka ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi petani di

daerah saja, namun akan merambah pada permasalahan nasional bangsa

Indonesia. Karena konversi lahan berhubungan dengan kesejahteraan petani yang

menjadikan lahan sebagai sumber kehidupan mereka.

Konversi lahan tersebut mungkin cenderung dapat meningkatkan

pendapatan daerah, namun peningkatan tersebut tidak tersebar secara merata ke

seluruh aspek kehidupan dan masyarakat. Jika kenaikan output dari konversi

lahan pertanian tersebut tersebar secara merata sampai pada para petani yang

terkena dampak konversi, maka perubahan penggunaan lahan ini dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi jika konversi lahan tidak disertai

dengan adanya kebijakan perubahan atau transformasi pekerjaan para petani, dan

kenaikan pendapatan daerah tidak disertai dengan pemerataan yang baik maka

konversi lahan pertanian akan membawa dampak buruk dan menurunkan

kesejahteraan masyarakat khususnya bagi petani yang terkonversi lahannya.

6 Ashari. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau
Jawa. (Litbang Departemen Pertanian. 2003).
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Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

telah banyak dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai larangan konversi

lahan, agar lahan pertanian tidak terus berkurang jumlahnya. Namun larangan

tersebut tetap saja sulit dijalankan dan masih saja banyak lahan yang berubah

menjadi kawasan perumahan, mal ataupun gedung-gedung kantor. Berdasarkan

hasil audit Kementrian Pertanian tahun 2012 menunjukkan bahwa total luas area

sawah nasional hanya mencapai 8,1 juta hektar. Sedangkan Kementrian Pertanian

hanya bisa mencetak sawah baru seluas 40 ribu hektar tiap tahunnya. Kemampuan

mencetak lahan untuk pertanian ini masih belum bisa menyamai laju konversi

lahan yang mencapai 100 ribu hektar tiap tahunnya. Ini dapat diakibatkan karena

tidak semua daerah memiliki aturan mengenai penataan ruang dan perlindungan

lahan pertanian berkelanjutan. Jika saja semua daerah memiliki Perda mengenai

dua hal tersebut, maka akan terdapat kejelasan tentang perlindungan dan

pengendalian terhadap lahan pertanian. Apalagi UU No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta turunannya PP No. 1 Tahun 2011 telah

menyatakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kawasan strategis

nasional. Terpisah dari hal itu, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur

mengugkapkan bahwa sejak tahun 2003 hingga 2008 lahan pertanian di Jawa

Timur semakin menyusut sekitar 3.800 hektar, dan dalam UU No. 41 Tahun 2009

tentang lahan abadi sebenarnya dapat mengurangi laju konversi lahan di Jawa

Timur. Sedangkan peraturan di tingkat daerah atau provinsi juga sudah ada, nanti

kabupaten atau kota tinggal mengikuti peraturan tersebut.7

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki lahan pertanian subur

adalah Kabupaten Gresik. Gresik yang merupakan daerah pertanian dan perikanan

juga tidak terlepas dari bidikan industri-indutri besar untuk dijadikan bangunan

sektor industri disana. Sekarang Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat

kaawasan industri terbesar di Jawa Timur. Dilihat dari PDRB tertinggi yang

dihasilkan oleh kabupaten Gresik yaitu dari sektor industri, sehingga masyarakat

7 Ilham A Hamudy. “Mengerem Laju Konversi Lahan Pertanian”.
http://bappeda.jatimprov.go.id/2014/02/12/. Diakses 6 Mei 2015 pukul 16.30 WIB.
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luas banyak mengenal Gresik sebagai kota industri. Konversi lahan pertanian dan

perikanan yang berubah menjadi kawasan industri besar-besaran di Gresik ini

mendapat banyak perhatian serius dari pemerintah setempat agar tidak terlalu di

eksploitasi tanpa adanya upaya pengendalian dan penanggulangannya.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gresik tahun 2013, di wilayah

Gresik sendiri kontribusi dari sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) berada di posisi ketiga dibawah sektor industri dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012. Sektor pertanian pada tahun ini

hanya menyumbang 8,88% PDRB kabupaten Gresik, berbeda dengan sektor

industri yang menunjukkan trend positif dengan menyumbang 50,23% dari total

keseluruhan PDRB. Meskipun pertanian sedikit menunjukkan kenaikan

sumbangan PDRB dari tahun sebelumnya, namun kontribusinya masih terlalu

rendah dibanding dengan sektor lain. Pada kasus ini menunjukkan jika sektor

industri lebih banyak diminati oleh para pekerja daripada sektor pertanian, dan

menyebabkan sektor pertanian akan ditinggalkan karena lebih memilih sektor

industri yang dapat memberikan penghidupan yang lebih layak bagi masyarakat.

Tingkat kontribusi beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Gresik

dapat dilihat dari data grafik mengenai grafik kontribusi Produk Domestik

Regional Bruto atas harga tertentu berdasarkan sektor, berikut ini.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



I-10

GRAFIK I.1.

Sumber : BPS Kabupaten Gresik 2013 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian di

Kabupaten Gresik masih lemah hanya dengan menyumbang 8,88% dari

keseluruhan kontribusi PDRB Gresik, sedangkan di tingkat kontribusi tertinggi

terdapat sektor industri yang menguasai perekonomian daerah Gresik. Selanjutnya

ada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga mengalahkan sektor

pertanian dengan kontribusinya yaitu 23,23%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang terjadi di

Kabupaten Gresik ini akan menuntut masyarakat untuk membangun berbagai

infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhannya, dan ini dapat mengakibatkan

permintaan akan lahan pertanian menjadi cukup besar. Dampaknya banyak lahan

pertanian dan perikanan di daerah kota maupun pinggiran Gresik yang nantinya

akan beralih fungsi menjadi industri, perumahan dan lainnya sesuai kebutuhan

50,23%

8,88%

23,23%

3,96%

2,96% 1,24%

1,61%
4,78%

3,10%

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga
Berlaku Menurut Sektor Tahun 2012

Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
Pertanian/Agriculture
Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restaurant
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
Keuangan, Persewaan dan Jasa/Financial, Ownership and Business Services
Kontruksi/Contruction
Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity, Gas and Water Supply
Jasa-jasa/Services
Pengangkutan dan Komunikasi/Contruction and Communication
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yang diminta. Berkaitan dengan hal itu, konversi lahan yang terjadi dapat

disebabkan oleh kurangnya insentif bagi para petani dan perhatian pemerintah

terhadap sektor pertanian, sehingga masyarakat beralih ke sektor industri yang

dinilai lebih menguntungkan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Gresik

berdasarkan sektor atau bidang kehidupannya dapat dilihat dari tabel mengenai

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011-2012 berikut ini.

TABEL I.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2012 (Persen)

No Sektor / Sub Sektor 2011 2012

1 Pertanian 2,99 3,03

2 Pertambangan dan Penggalian 12,07 12,46

3 Industri 5,97 5,99

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 9,69 9,76

5 Konstruksi 9,60 9,65

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 11,35 11,07

7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,57 7,22

8
Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan
7,05 7,44

9 Jasa-jasa 6,95 6,95

Jumlah PDRB 7,39 7,43

Sumber : BPS Kabupaten Gresik 2013 (data diolah)

Dari data tabel tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik diatas

dapat disimpulkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian

sangat buruk dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, dimana sektor pertanian

hanya mencapai 2,99% pada tahun 2012 dan 3,03% pada tahun 2013. Nilai ini

sangat jauh bila dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian yang

bisa mencapai 12,46% pada tahun 2013. Sama halnya untuk laju pertumbuhan
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ekonomi tiap tahunnya itu sendiri sektor pertanian hanya meningkat dengan

0,04% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat

sudah banyak yang meninggalkan sektor pertanian, tidak peduli dengan keadaan

pertanian di daerah Kabupaten Gresik ini, dan masyarakat lebih memilih untuk

beralih ke sektor lain seperti industri dan sebagainya. Karena banyak sektor

pertanian yang ditinggalkan inilah yang menjadikan semakin banyak fenomena

konversi lahan di Gresik. Mereka para petani ada yang menjual lahan kosong

maupun lahan pertanian dan perikanan kepada pabrik-pabrik industri yang

membutuhkan lahan, dan dari sana petani mendapat uang hasil dari menjual lahan

untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga mereka bisa beralih pekerjaan menjadi

buruh pabrik.

Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan yang harus diambil oleh

Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi permasalahan konversi lahan yang

menjadi tantangan berat yang dihadapi pemerintah agar sektor pertanian di

Kabupaten Gresik masih tetap tumbuh dan berkembang. Kebijakan merupakan

suatu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

yang mempunyai tujuan tertentu dan memiliki batasan kewenangan dan aktor

pelaksana kebijakan dalam mengatasi dan menyikapi suatu keadaan tertentu.

Tentu saja dalam keseluruhan proses ini memiliki rangkaian yang diperlukan

dengan adanya perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan juga evaluasi

kebijakan. Jika kebijakan itu diartikan sebagai rangkaian keputusan dan tindakan,

maka penting sekali untuk mengetahui program-program apa saja yang

dikembangkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu sendiri.

Kembali pada permasalahan konversi lahan yang sering terjadi di daerah

Kabupaten Gresik, dapat dikatakan bahwa pada tingkat tertentu akan menghambat

perkembangan ketahanan pangan di daerah Gresik dan juga perkembangan

ekonominya. Oleh sebab itu konversi lahan harus dapat dikendalikan sampai pada

tingkat dimana berlangsungnya perkembangan ketahanan pangan dan ekonomi itu

berjalan. Disini dapat terlihat cakrawala permasalahan utama secara luas yaitu

konversi lahan dan ketahanan pangan serta perkembangan ekonomi. Sebab itu

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



I-13

langkah-langkah kebijakan perlu diperhatikan dengan lebih detail dan kompleks

mengenai permasalahan konversi lahan dan ketahanan pangan ini. Sedangkan

mengenai perkembangan ekonomi itu sendiri harus jelas perspektifnya yaitu

tentang tingkat kemakmuran rakyat atau kemakmuran bersama. Disini kita

membutuhkan adanya kebijakan. Kebijakan untuk menghadapi keseluruhan

permasalahan yang terjadi dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, serta

kebijaksanaan atas segala permasalahan (menghilangkan berbagai macam

hambatan). Bagi masyarakat pengendalian konversi lahan tersebut hanyalah

merupakan suatu langkah dalam rangka penciptaan iklim yang baik bagi

keberlangsungan ketahanan pangan dan juga perkembangan ekonomi di daerah

Gresik. Hal ini merupakan sedikit gambaran tentang implementasi kebijakan.

Berbicara mengenai program, maka salah satu bentuk kebijakan atau

program yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Program Urban Farming.

Istilah urban farming sendiri pada awalnya hanya digunakan dalam bahasa

akademisi dan juga media massa, tapi kini telah diakui oleh berbagai lembaga di

bawah PBB, seperti UNDP dan FAO sebagai suatu kajian ilmu dan teori. Urban

farming diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pertanian yang dilakukan

di dalam kota (intraurban) dan pinggiran kota (periurban) untuk dapat

memproduksi, mengolah dan mendistribusikan beragam produk pangan, dengan

menggunakan kembali sumberdaya alam, manusia dan material serta produk atau

jasa yang diperoleh dari dalam dan sekitar daerah urban, dan pada nantinya

digunakan untuk memasok sebagian dari sumberdaya alam, manusia dan material

serta produk atau jasa ke daerah urban tersebut.8

Urban farming ini memang dapat bersifat kontradiktif, dikarenakan

pertanian yang selalu bertolak belakang dengan pembangunan dan industrialisasi

yang gempar terjadi di daerah perkotaan. Namun urban farming ini mendapat

dukungan penuh dari FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai suatu

strategi yang dapat membantu kebutuhan pangan di negara-negara berkembang

8 Smith, Jac, Ratta, Annu and Nasr, Joe. Urban Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities.
Habitat II Series. (New York. UNDP. 1996). P.43-57.
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seperti Indonesia. FAO kini telah memposisikan urban farming sebagai salah satu

sumber pasokan pangan dan salah satu opsi ketahanan pangan untuk masyarakat,

karena hal ini merupakan cara produktif dalam memanfaatkan adanya ruang

terbuka kosong maupun lahan non-produktif (kering) di perkotaan, dan ini juga

dapat menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja lain bagi penduduk kota.

Keuntungan lain yang bisa didapat dari urban farming yaitu tidak perlu

membutuhkan pengepakan lahan atau tidak perlu lahan yang luas, penyimpanan

dan transportasi, memberikan akses pangan yang lebih luas kepada masyarakat

dan menjamin ketersediaan pangan yang lebih banyak dan segar kepada

masyarakat perkotaan.

Pada negara maju seperti Amerika Serikat terdapat praktek urban

farming yang dilakukan di beberapa kota besar seperti New York dan Santa

Monica, disana telah mempraktekkan a rooftop garden, dimana terdapat sebuah

kebun atau taman kecil yang berada di atap apartemen. Jenis tanaman yang dapat

tumbuh antara lain sayur, buah dan bunga. Atap apartemen pada saat itu dinilai

memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuhi tanaman pangan karena selain

tempatnya yang mudah didapat, mengingat kondisi lingkungan disana juga yang

mulai sulit akan kebutuhan lahan kosong juga karena atap apartemen mendapat

cukup cahaya matahari sebagai proses pertumbuhan tanaman.9

Program urban farming yang ada di Gresik ini merupakan salah satu

program yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). BP4K

merupakan penyelenggara penyuluhan dan unsur teknis operasional pemerintah

daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang

menunjang program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan

baik di tingkat pusat maupun daerah.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP4K) Kabupaten Gresik ini terbentuk berdasarkan payung hukum atau dasar

9 Bob Walter. Garden in the sky. The Futurist, Vol. 27, Iss. 2, p. 21, (Washington. 1993).
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hukum kebijakan pemerintah yang tertera pada pasal 8 ayat (2) huruf A Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan

dan kehutanan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik nomor 49 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik tanggal 29 Desember 2010.10 Pada

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada

Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Kabupaten Gresik juga

menyebutkan mengenai struktur dan ketentuan Unit Pelaksana Teknis atas Badan

yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ini. Dimana didalamnya disebutkan bahwa

Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan bertugas

memimpin, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan memberikan

pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang

pertanian, perikanan dan kehutanan diwilayah kerjanya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, didalamnya juga

terdapat struktur organisasi, ketentuan dan tugas yang diemban oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Dalam pasal

42(A) menyebutkan untuk pelaksanaan  tugas  dalam membantu Bupati untuk

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan

fungsinya, yaitu:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyuluhan

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

10 https://bp4kgresik.wordpress.com/2014/01/17/about/. Diakses pada 20 Mei 2015 pukul 13.30
WIB.
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4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk menunjang penyelenggaraan kebijakan bidang teknis di bidang

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ini, Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) membuat program yang bernama

Urban Farming. Jadi program urban farming ini merupakan hasil turunan dari

kebijakan Pemerintah Daerah kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan untuk menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan

pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Urban farming yang

diselenggarakan ini bertujuan untuk melakukan intensifikasi lahan pertanian,

dengan melakukan pemanfaatan pada lahan kosong dan non produktif yang ada di

sekitar perkotaan untuk dijadikan lahan produktif baik sebagai pertanian maupun

perikanan.

Program ini diterapkan untuk menjawab persoalan perkembangan

industri yang terjadi di Gresik. Dengan adanya arus masyarakat urban yang

semakin banyak, maka akan berimplikasi pada lingkungan sekitar dan akan terjadi

lonjakan permintaan yang besar akan kebutuhan pangan yang diikuti kenaikan

harga pangan. Dengan adanya program urban farming yang kini tata caranya

sudah di desiminasikan pada masyarakat, maka keberadaannya saat ini sudah

cukup untuk memberikan hasil yang cukup nyata kepada masyarakat yang tinggal

di kawasan perkotaan.

Urban farming berdasarkan pemahaman dan penerapan yang dilakukan

oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

merupakan aktivitas pertanian di dalam atau sekitar perkotaan yang melibatkan

ketrampilan, keahlian dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan makanan. Hal

utama yang menyebabkan munculnya aktivitas ini adalah upaya memberikan

kontribusi pada ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong,

menambah penghasilan masyarakat sekitar juga sebagai sarana rekreasi dan hobi.

Berdasarkan penuturan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
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dan Kehutanan Kabupaten Gresik juga, sebenarnya urban farming ini lebih

bertujuan untuk pemenuhan akan kebutuhan udara bersih, kenyamanan dalam

lingkungan hidup, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengurangi

biaya konsumsi rumah tangga masyarakat di perkotaan. Maka dari itu

diterapkanlah upaya bercocok tanam di sekitar rumah masing-masing penduduk

dengan memanfaatkan lahan kososng atau non-produktif dengan beragam

tanaman baik untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan lingkungan

hidup maupun menambah pendapatan rumah tangga.11

Program urban farming di Gresik sudah berjalan sejak tahun 2014

dengan beberapa kegiatan yang telah dijalankan dan mencetak hasil beberapa

komoditi pertanian pangan dan juga pertanian yang lumayan bagus dan berhasil.

Misalnya pada tahun 2014 telah banyak kegiatan pertanian produksi tanaman

pangan yang telah terealisasi, antara lain kegiatan penanaman dan pembibitan jahe

merah, cabe, terong, tomat, petsai atau sawi, dan lainnya. Dari semua komoditi

diatas jahe merah yang menjadi komoditi unggulan dalam program urban farming

yang diterapkan di Gresik kali ini, karena jahe merah penanamannya tidak terlalu

rumit dan tidak membutuhkan lahan yang luas, dan hasil panen yang bisa diambil

yaitu sekitar 20 kg/polybag untuk setiap panen yang menunggu waktu 8 sampai

10 bulan. Apalagi tanaman ini sangat laku di pasaran serta permintaan akan jahe

merah masih cukup tinggi di daerah Gresik, bahkan juga sangat diminati untuk

kebutuhan luar negeri jadi bisa di ekspor. Begitu juga dengan harga jual jahe

merah menurut perkembangan pasar saat ini nilai ekonomi olahan lebih tinggi

dibanding harga jahe mentah, apalagi masih belum banyak yang melakukan

budidaya tanaman jahe.

Selain kegiatan pertanian pangan yang menjadi target penerapan program

urban farming yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, adapun kegiatan budidaya perikanan

yang biasa dilakukan di tambak. Baru-baru ini misalnya telah diterapkan program

11 https://bp4kgresik.wordpress.com/2014/01/17/rencana-kegiatan-urban-farming-bp4k-kabupaten-
gresik-2014/ Diakses pada 20 Mei 2015 pukul 13.30 WIB.
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urban farming dengan kegiatan budidaya ikan gurame sistem Guba (Teknologi

Gugus Simba) dan juga budidaya ikan lele dengan menggunakan RWS (Red

Water System) yaitu salah satu cara baru dalam kegiatan budidaya ikan lele di

Indonesia dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus dan bakteri Sakaromises

dalam proses pembesaran benih ikan lele tanpa ganti air kolam hingga panen

dengan cara fermentasi. Budidaya ikan lele ini menjadi produk budidaya ikan

unggulan di wilayah Gresik karena proses budidayanya yang mudah dan tidak

memakan banyak lahan. Program ini telah dilaksanakan di salah satu kelurahan di

Gresik dengan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dari PT. PJB UP

Gresik. Tentang budidaya lele di Desa Sidorukun Gresik ini terlihat berhasil

ketika pada panen perdana yang diikuti oleh Bupati Gresik Dr. Sambari Halim

Radianto. “Kalau bisa budidaya lele ini bisa dikembangkan di semua dusun se-

Kabupaten Gresik,” kata Sambari, dalam sambutannya di hadapan Manajemen PT

PJB Jawa Timur dan PT PJB UP Gresik saat acara panen perdana budidaya lele

program urban farming, Rabu (4/2/2015).12

Koordinator kegiatan budidaya lele desa Sidorukun, Slamet Pujiono (44)

mengatakan, ada 3 kelompok pembudidaya lele didesanya yang masing-masing

kelompok mempunyai 4 kolam. Dalam satu kelompok tersebut ada 16 orang yang

membagi kerja sedemikian rupa untuk merawat lele-lele tersebut. “Karena terlihat

sukses, satu kelompok yang lain manambah 2 kolam lagi sehingga saat ini ada 14

kolam” katanya. Kemudian setiap kolam yang berukuran 2x4 meter ditaburi

sebanyak 2000 benih ikan lele. “Dari perhitungan ekonomis setiap kelompok yang

terdiri dari 4 kolam dapat meraih keuntungan total Rp. 7 juta lebih hanya dalam

waktu selama 3 bulan” kata Slamet Pujiono. “Keuntungan ini bisa dioptimalkan

nantinya bisa membuat pakan sendiri serta membuat hasil olahan lele yaitu

kerupuk lele, abon lele, nugget lele dan bakso lele. Perencanaan itu sudah kami

jajagi” tambahnya.13

12 Sugiyono. “Bupati Berharap Setiap Dusun di Gresik Ada Budidaya Lele”.
http://surabaya.tribunnews.com/2015/02/04/bupati-berharap-setiap-dusun-di-gresik-ada-bubidaya-
lele. Diakses 20 Mei 2015 pukul 14.30 WIB.
13 Ibid.
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Sayangnya, program yang dirancang dengan sangat baik oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik ini

sedikit mengalami hambatan dalam realisasinya, yaitu mengenai keterbatasan

lahan yang dialami oleh warga sekitar perkotaan dan sekitar wilayah pabrik dan

industri besar yang ada di Gresik. Banyak wilayah kota yang harus bersaing

dengan pembangunan industri-industri baru yang menempati daerah kota, dengan

demikian maka akan terjadi persaingan dalam memeproleh lahan dan masyarakat

kebanyakan akan melepas lahan kosong milik mereka untuk dijual pada pihak

swasta. Hal ini menimbulkan semakin sempitnya jumlah lahan produktif di

wilayah Gresik dan menimbulkan konversi lahan yang semakin gencar. Inilah

yang melatarbelakangi peneliti dalam mengangkat permasalahan ini. Karena

peneliti ingin mengetahui bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dalam menerapkan program Urban

Farming di wilayah perkotaan Gresik.

Jika dikaitkan dengan studi terdahulu yang ditulis oleh Ganis Ayu

Herlambang mengenai “Implementasi Program Urban Farming di Kelurahan

Made Surabaya” maka ada sedikit persamaan dimana dalam membahas program

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan program urban farming.

Namun dalam penelitian sebelumnya ini banyak memfokuskan pada bagaimana

implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi urban farming serta berfokus

pada pemberdayaan masyarakat. Jadi sasarannya yaitu mendidik kelompok

masyarakat agar bisa lebih mandiri dan bisa menambah penghasilan untuk

kelangsungan hidup dengan cara urban farming tersebut. Sedangkan dalam

penelitian yang saya lakukan banyak membahas mengenai faktor-faktor apa saja

yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program urban farming yang telah

diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik serta apakah strategi urban farming

yang diterapkan itu dapat mengatasi permasalahan yang ada.
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I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraian maka dapat

dirumuskan pertanyaan yang menjadi acuan dari penelitian ini, yaitu:

“Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program

Urban Farming di Kabupaten Gresik?”.

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan

gambaran umum dari Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berupa program Urban

Farming yang dilakukan di Kabupaten Gresik.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis dapat menjadi bahan perbandingan dalam rangka

penelitian dan pengembangan lebih lanjut bagi bidang studi Ilmu Administrasi

Negara terkait dengan kajian tentang Studi Implementasi Kebijakan Pemerintah

dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

dalam pelaksanaan program Urban Farming. Serta diharapkan dapat menambah

referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut.

I.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagi

aparat-aparat instansi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan pemerintah

khususnya di Kabupaten Gresik maupun seluruh komponen masyarakat sekitar

agar dapat mengetahui program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) khususnya dalam

pelaksanaan pertanian dan perikanan. Melihat hubungannya dengan program

urban farming, terutama memberi informasi dan kontribusi pemikiran yang

bermanfaat bagi pengimplementasian kebijakan tersebut di Kabupaten Gresik.
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I.5 Tinjauan Teori

I.5.1. Kebijakan Bidang Pertanian

Pembangunan pertanian harus dapat memanfaatkan secara maksimal

atas sumber daya wilayah yang ada sehingga dapat mencapai keberlanjutan, untuk

itu kebijakan di bidang pertanian harus dirancang dalam perspektif ekonomi

wilayah. Melalui Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, yang

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai

kebijakan pembangunan pertanian yang dirancang secara implisit dalam

perspektif ekonomi wilayah ini semakin berkembang. Terlihat dari peran

pemerintah pusat dan daerah yang merencanakan dan mengimplementasikan

program-program. Pemerintah pusat berperan dalam merancang perencanaan yang

bersifat makro, sedangkan pemerintah daerah merancang pelaksanaan yang

disesuaikan dengan pencapaian target di setiap wilayah. Kebijakan seperti ini

membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.14

Kebijakan di bidang pertanian juga dapat dilihat dari visi dan misi

pembanguan pertanian. Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya

pertanian yang modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat Indonesia yang

sejahtera. Misi pembangunan pertanian yaitu menggerakkan berbagai upaya untuk

memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan menerpakan teknologi

tepat serta spesifik dalam rangka membangun pertanian yang berdaya saing tinggi

dan berkelanjutan; Memberdayakan masyarakat pertanian menuju wiraswasta

agribisnis yang mandiri, maju dan sejahtera.15

Kebijakan bidang pertanian mencakup pada metode yang dipakai oleh

pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap lingkungan produksi pertanian

melalui perubahan harga input maupun output atau pengenalan terhadap teknologi

baru di bidang pertanian. Dalam pengertian yang lebih umum, kebijakan pertanian

merupakan kebijakan sektoral yang bertujuan untuk mempengaruhi pembangunan

14 Tahlim Sudaryanto, et.al. Analisis Kebijaksanaan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijaksanaan
Pengembangan Agribisnis. (Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2002) Hal. 1.
15 Ibid. Hal. 4.
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sosial dan ekonomi di sektor pertanian. Berdasarkan bentuk intervensinya,

kebijakan pertanian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi :

1. Intervensi dalam harga input dan output pertanian;

2. Intervensi pada lembaga pertanian, termasuk didalamnya pemasaran

komoditi pertanian, distribusi input, dan teknologi; dan

3. Intervensi dalam inovasi teknolgi dan penyebarannya kepada petani.16

Dalam upaya menerapkan kebijakan bidang pertanian diperlukan tiga

elemen utama untuk dapat mengoperasikan instrumen kebijakan, yang terdiri dari

target atau objektif, instrumen dan aturan. Objektif kebijakan pertanian berbicara

mengenai tujuan atau target yang dicapai untuk meningkatkan pendapatan bagi

para petani, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, stabilisasi pasar,

swasembada pangan, kecukupan akan kebutuhan pangan, keamanan pangan,

harga pangan yang terjangkau oleh konsumen dan lainnya baik dalam lingkup

nasional, provinsi maupun regional.

Menurut Irawan dan Suparmoko (1998) kegiatan bidang pertanian selalu

berpedoman dalam pengembangan ekonomi bagi negara-negara yang sedang

berkembang. Hal ini selalu dikaitkan karena dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan keinginan suatu negara agar bisa menjadi negara

yang maju dalam aspek ekonomi dan pembangunan, bidang pertanian menjadi

salah satu sektor paling dikembangkan dikarenakan dalam pertanian dapat

memuat beberapa nilai kehidupan. Penggunaan lahan merupakan hal yang sangat

penting dalam kegiatan pertanian ini. Kondisi yang umumnya terjadi pada

masyarakat yang bekerja di bidang pertanian ini memiliki produktivitas yang

rendah yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan yang rendah. Pendapatan

yang rendah ini selanjutnya berpengaruh pada kemampuan petani untuk

memperbaiki modal untuk investasi dan konsumsi. Hal ini menyebabkan petani

16 Tri Haryanto. Ekonomi Pertanian. (Surabaya. Airlangga University Press. 2009). Hal. 158.
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berusaha untuk mengembangkan sistem pertanian yang ekstensif (peningkatan

pada produksi melalui perluasan lahan).17

I.5.1.1. Lahan Pertanian

Menurut FAO dan Brickman dan Smith, definisi lahan (land) merupakan

suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang

dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah

tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan

hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu

dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh

manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.18

Lahan merupakan salah satu faktor sumber hasil-hasil pertanian yang

menjadi tempat proses produksi dan hasil produksi itu diperoleh. Dalam bidang

pertanian khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, faktor produksi

lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dibuktikan

dengan besarnya tingkat balas jasa yang didapatkan dari lahan jika dibandingkan

dengan faktor-faktor produksi lainnya. Bagi para petani, lahan mempunyai arti

yang sangat penting karena dari lahan itulah mereka dapat bertahan hidup untuk

kebutuhan sehari-hari keluarga melalui kegiatan bercocok tanam dan beternak.

Lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai

komponen. Komponen-komponen tersebut terorganisir secara spesifik dan

perilakunya sesuai dengan tujuan dan sasaran tertentu. Komponen lahan ini juga

dapat disebut sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan kegiatan manusia

dalam memenuhi kebutuhan akan hidupnya dan mencapai kesejahteraan

masyarakat. Lahan dalam kegunannya banyak memberi peranan penting bagi

kehidupan manusia, terutama dalam bidang pertanian. Dengan meningkatnya

kebutuhuan akan kehidupan manusia dan bertambahnya jumlah penduduk serta

17 Usman Rianse. Membangun Agribisnis Terpadu dan Berkelanjutan. (Kendari. Unhalu Press.
2009). Hal. 33.
18 Juhadi. Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lahan Lingkungan Pada Kawasan
Perbukitan. Jurnal Geografi. Vol. 4. No. 1/Januari/2007. Hal. 11.
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semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan, maka semakin banyak

pula permintaan masyarakat akan lahan pertanian. Bahkan pemanfaatan lahan ini

bisa mencapai angka produktif jika dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga

dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Pola pemanfaatan lahan pada kawasan perbukitan merupakan salah satu

tipologi lahan efektif bagi usahatani yang diusahakan oleh petani, secara umum

memiliki beberapa tipikal yang berhubungan dengan ketersediaan air bagi

tanaman, antara lain memiliki sumber daya air yang terbatas; mengandalkan pada

air hujan; dan memiliki air tanah yang relatif dalam; serta hilangnya air yang

relatif cepat (fast-drain). Keterbatasan sumber air tersebut menjadikan daerah

tersebut sebagai pertanian lahan kering yang sangat rawan terhadap kekeringan.

Keberadaan lahan kering menjadi areal sumber produksi pertanian secara umum

yang telah dilindungi dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1997 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut, pada

dasarnya mendukung pembudidayaan tanaman di daerah lahan kering, dengan

memperhatikan kepada;

1. meningkatkan produktifitas tanaman;

2. meningkatkan fungsi perlindungan/pelestarian lahan;

3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan

4. memperluas/menciptakan kesempatan kerja.

Pada pertanian lahan kering, kondisi yang merugikan tersebut, akan semakin

menjadikan marjinalnya lahan tersebut, dan mengakibatkan lahan menjadi kritis,

yang sebagian besar terdapat di luar Jawa.19

Namun pada kenyataannya, kelambatan perkembangan pembangunan

pertanian sering terjadi dan itu membuat munculnya berbagai kebijakan yang

dapat membelenggu sektor pertanian. Banyak pemikiran yang menganggap

kegiatan pertanian itu sudah terlalu tradisional, miskin, kumuh dan tertinggal.

Kondisi yang tidak kondusif ini membuat pembangunan bidang pertanian

19 Ibid. Hal. 15.
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cenderung kontraproduktif, sehingga pada akhirnya membuat pertanian tidak bisa

maju. Seperti pada ditetapkannya kebijakan mengenai pertanahan dan tata ruang,

dimana banyaknya lahan pertanian yang subur dan beririgrasi sebagian kini telah

tergusur oleh pembangunan di sektor lain. Ironisnya lahan pertanian yang berlaih

itu merupakan lahan subur , ini menyebabkan kegiatan pertanian semakin terdesak

ke wilayah yang tingkat kesuburannya rendah dan tidak beririgrasi. Kebijakan

mengenai tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten seringkali tidak dipatuhi, sehingga pemanfaatan lahan kini

semakin tidak jelas. Hal ini sesuai dengan yang diemukakan oleh Chambers,

bahwa lahan akan menjadi faktor ang sangat berperan penting untuk mengatasi

kebutuhan masyarakat miskin untuk memenuhi hajat sosial dan mengatasi kondisi

yang kritis. Namun dengan permasalahan seperti tadi, lahan pertanian yang

dimiliki bisa diagadaikan atau dijual untuk mendapatakan uang demi kebutuhan

hidup.20

I.5.2. Kebijakan Publik

Istilah dan teori mengenai kebijakan itu sendiri sering digunakan dalam

pengertian yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan penggunaan definisi tersebut

disesuaikan dengan masalah apa yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Berikut

ini akan dikemukakan definisi kebijakan menurut berbagai ahli yang mempunyai

kesinambungan dengan penelitian ini. Konsep yang dikemukakan oleh Harold D.

Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai “a projected

program of goals, values and practices”.21 Dalam kajian konsep ini kebijakan

dianggap suatu program yang digunakan dalam pencapaian tujuan, nilai-nilai dan

praktek-praktek yang terarah, tentunya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Young dan Quinn (2002;5)

mendefinisikan kebijakan secara luas yakni, “whatever governments choose to do

or not to do”. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini kebijakan dinilai sebagai

20 Usman Rianse. Membangun Agribisnis Terpadu dan Berkelanjutan. (Kendari. Unhalu Press.
2009). Hal. 33-35.
21 Said Zainal Abidin. Kebijakan Publik. (Jakarta. Penerbit Salemba Humanika. 2012). Hal. 6.
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sesuatu menyangkut pilihan apapun dari pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Anderson yang juga dikutip oleh Young

dan Quinn, mengemukakan definisi kebijakan publik secara spesifik, yaitu

sebagai “a purpose course of action followed by an actor in dealing with a

problem or matter of concern”. Dalam memahami berbagai definisi tentang

kebijakan diperlukan adanya sebuah konsep kunci dalam kebijakan itu sendiri,

dan berikut merupakan gambaran umum mengenai konsep tersebut berdasar

uraian Young dan Quinn:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik merupakan

tindakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah

sebagai pemegang kewenangan hukum, politisi dan finansial.

2. Suatu reaksi terhadap kebutuhan dan masalah yang ada di lingkungan.

Bahwa kebijakan berusaha merespon permasalahan atau kebutuhan

konkrit yang terjadi dan berkembang di masyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik

bukan hanya sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

berbagai macam pilihan dan rekomendasi tindakan atau strategi yang

memiliki tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Bahwasanya kebijakan pada umumnya merupakan tindakan kolektif

dari pemerintah untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial.

Namun di sisi lain, kebijakan juga dapat dirumuskan berdasarkan

keyakinan bahwa masalah sosial tersebut akan dapat diatasi oleh

kerangka kebijakan sebelumnya atau yang sudah ada dan tidak perlu

mengambil tindakan lainnya.22

Menurut United Nation mengartikan kebijakan sebagai suatu deklarasi

mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu

program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Anderson

22 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan
Kebijakan Sosial. (Bandung. Alfabeta. 2008). Hal. 44.
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menyatakan bahwa kebijakan adalah setiap tindakan yang dirumuskan dan

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan, sehingga

setiap perumusan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat

pemerintahan dapat disebut sebuah kebijakan, maka dari sini dapat disimpulkan

bahwasanya kebijakan tidak hanya dibuat oleh Lembaga/Badan Negara tertinggi

saja, melainkan juga oleh segenap badan dan pejabat yang berwenang diseluruh

tingkatan struktur pemerintahan baik pusat maupun pemerintahan daerah.23

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Jenkins, yang memandang

kebijakan sebagai :

“a set of interrelated decision–concerning the selection of goal and the

means of achieving them within a spesified situation”. 24

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

merupakan serangkaian keputusan yang saling keterkaitan, dan berkenaan dengan

pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Berbagai

teori dan definisi tersebut diatas, nampak jelas bahwa konsep kebijakan itu

memang sulit untuk dirumuskan dalam makna tunggal. Dengan kata lain sangat

sulit untuk mengidentifikasi konsep kebijakan sebagai sebuah gejala yang sangat

khas dan kompleks. Sebab dalam realita saat ini, apa yang disebut sebagai

kebijakan itu masih berkelanjutan dan berkembang maknanya sedemikian rupa

dalam berbagai tahap yang konvensional seperti pada tahap implementasi, dimana

layaknya orang sering menganggap bahwa keputusan itu sudah tepat, jadi tinggal

jalan saja dan tidak perlu lagi diperdebatkan.

Dalam hubungannya antara kebijakan dengan tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung berfikir bahwa

semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya dapat disebut

dengan kebijakan publik. Seperti pendapat dari R.S. Parker (1975: 144)

mengartikan kebijakan publik secara lengkap, yaitu kebijakan adalah suatu tujuan

23 Solichin Abdul Wahab. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. (Jakarta. Rineka Cipta. 1990)
Hal. 12,21.
24 __________. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Malang. UMM Press. 2008). Hal. 40.
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tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah pada kurun waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu obyek

permasalahan atau sebagai respon terhadap permasalahan yang kritis. Sementara

ada pula pendapat ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi

kebijakan itu sendiri. Terdapat berbagai pemikiran mengenai hal ini, yaitu yang

melihat kebijakan sebagai keputusan yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu

dan yang menganggap bahwa kebijakan mempunyai akibat atau dampak yang

diramalkan dan diantisipasi sebelumnya. Pada pemikiran pertama yang

dikemukakan oleh Nakamura dan Small Wood, yang memandang kebijakan

adalah serangkaian instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang

ditujukan kepada para pelaku kebijakan yang menjelaskan tujuan serta cara untuk

mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pada pihak pemikiran kedua yang

dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, mendefinisikan kebijakan sebagai

suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang

dapat diramalkan.25

Definisi kebijakan juga dikemukakan oleh Amara Raksasatya, bahwa

kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu

tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat tiga elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai suatu

tujuan yang diinginkan;

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara

nyata dari taktik atau strategi.26

I.5.3. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus ditunjang

dengan adanya implementasi dari kebijakan itu. Udoji menyatakan bahwa

implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting

25 Ibid. Hal. 51.
26 Irfan Islamy. Prinsip-prinsip Kebijakan Negara. (Jakarta. Bina Aksara. 1994). Hal. 12.
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daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka

kebijakan tersebut hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan

rapi dalam arsip.27

Kebijakan yang telah  dibuat harusnya segera dilaksanakan agar apa yang

diharapkan atas kebijakan tersebut dapat direalisasikan sehingga mencapai tujuan

dan sasaran yang diinginkan. Konsep implementasi lain yang didefinisikan oleh

Sabatier dan Mazmanian memberi tekanan pada sisi proses dan hasil serta dampak

kebijakan, mereka menyebutkan :

“…Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu

program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan

negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada

masyarakat atau peristiwa-peristiwa”.28

Kebijakan akan lebih mudah dipahami setelah suatu kebijakan dinyatakan

berlaku atau dirumuskan, karena pada saat itu kebijakan dirumuskan untuk

mengatasi permasalahan yang muncul pada lingkungan masyarakat, dan proses

implementasi inilah yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Sedangkan

definisi dari  implementasi sendiri menurut Van Horn dan Van Meter adalah :

“…Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh publik dan individu-individu pribadi atau kelompok yang ditujukan

untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih dahulu

ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk

27 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara. (Jakarta. 1991). Hal. 45.
28 Ibid.
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mentransformasikan keputusan kebijakan ke tahap operasional dan usaha

untuk mencapai perubahan besar maupun kecil”.29

Jadi implementasi selalu memperhatikan dampak sebagai akibat dan

output atau hasil, setelah suatu kebijakan dilakukan. Akan terlihat nantinya

apakah kebijakan menghasilkan dampak seperti tujuan dan sasaran yang

dikehendaki atau masih memerlukan peninjauan dan perbaikan ulang lagi. Dari

berbagai pengertian diatas maka sesungguhnya implementasi ini tidak hanya

menyangkut badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan perubahan pada masalah yang terjadi di masyarakat

sebagai sasaran kebijakan saja, tetapi menyangkut kuat tidaknya jaringan

kekuatan politik, ekonomi, sosial yang secara langsung atau tidak mempengaruhi

perilaku dari semua pihak internal maupun eksternal yang terlibat dan pada

akhirnya berpengaruh terhadap dampak secara langsung dan tidak langsung, baik

yang diharapkan maupun tidak, dan bahwa perumusan kebijakan dan

implementasi    kebijakan ini tidak dapat di pisahkan.

Sedangkan menurut Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya

bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh

apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi

kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.30

Kesimpulan lain juga dapat ditemukan bahwa pada dasarnya implementasi

kebijakan memuat suatu proses tindakan administrasi dan politik. Proses

administrasi dapat ditunjukkan melalui bagaimana peran dari para aktor baik

internal atau eksternal yang terlibat dalam kebijakan untuk menciptakan suatu

sistem, struktur, prosedur dan aturan-aturan untuk melaksanakan kebijakan dalam

upaya mencapai tujuan. Sedangkan proses politik dapat ditelaah dari bagaimana

29 Dennis Sabatier dan Mazmanian. Implementation and Public Policy. (Jakarta. 1975) Hal. 447.
30 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara. (Jakarta. Bumi Aksara. 2001). Hal. 59.
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aktor-aktor yang terlibat tersebut memiliki peran serta menentukan alternatif-

alternatif mana yang harus diambil dan dapat digunakan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai suatu tahapan

pelaksanaan sebuah program yang telah diputuskan. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Nugroho, yang menawarkan dalam mengimplementasikan

kebijakan publik ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan

dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivate atau

turunan dari kebijakan publik tersebut.31 Jadi, berdasarkan dua pilihan tersebut

maka sebenarnya implementasi itu ada yang berbentuk pelaksanaan program yang

secara langsung turun dari pengambilan keputusan pemerintah, serta ada yang

berbentuk suatu regulasi kebijakan dari atas yang kemudian diturunkan ke bawah

untuk diimplementasikan. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan

pelaksanaan program urban farming ini juga menyangkut pada teori implementasi

kebijakan publik, dikarenakan adanya kesamaan arti dan makna yang menjelaskan

tentang suatu upaya dalam melakukan, mencapai, memenuhi dan mewujudkan

tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.

I.5.3.1. Fungsi Implementasi Kebijakan

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan itu

untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan ataupun sasaran

kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai outcome dari tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah. Oleh karena itu fungsi implemenstasi mencakup pada upaya

penciptaan “policy delivery system” yaitu sistem pencapaian atau penerusan

kebijakan publik. Yang terdiri dari cara atau strategi tertentu yang dirancang dan

digunakan serta diarahkan untuk usaha mencapai tujuan yang dikehendaki.32

31 Arifin Tahir. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(Bandung. Alfabeta. 2014). Hal. 54.
32 Solichin Abdul Wahab. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Malang. UMM Press. 2008). Hal.
177.
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Kebijakan publik disini yang pada umumnya bersifat abstraksi dari

pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam cara dan

strategi dapat dibagi lagi kedalam sub program yang lebih operasional yang

semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah

disampaikan dalam kebijakan itu. Jadi perlu adanya pengembangan atas program

yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan,

program ini tentunya akan lebih diperinci lagi kedalam bentuk proyek-proyek

besar yang akan dilaksanakan. Maksud dan tujuan dari program dan proyek

tersebut yang tercakup didalamnya ini adalah untuk menimbulkan perubahan

tertentu pada lingkungan masyarakat dan perubahan yang diperhitungkan sebagai

hasil akhir dari kebijakan yang dibuat.

Adanya pembedaan antara kebijakan dengan program ini dimaksudkan

untuk menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan itu merupakan fungsi

dari implementasi program juga. Sehingga studi mengenai proses implementasi

kebijakan ini mencakup pada penelitian dan  analisis mengenai program aksi yang

konkrit yang nantinya akan diberlakukan dan diimplementasikan oleh pihak

administratif dan politik. Seperti contohnya kebijakan pemerintah di bidang

pertanian yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan produktivitas

pertanian dimaksudkan dengan kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan

kepada para petani tersebut. Kemudian untuk menjamin tingkat keberhasilan

kebijakan ini mungkin terdapat serangkaian cara dan strategi yang dilakukan oleh

pemerintah yang lebih rinci dan lebih berfokus ke teknis, misalnya berupa

penyediaan modal dan fasilitas irigasi kepada para petani.

Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi diatas, maka implementasi

kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Peter S. Cleaves yang

berpendapat bahwa implementasi itu mencakup “a process of moving toward a

policy objective by means of administrative and political steps”. Keberhasilan

atau kegagalan suatu implementasi dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang,

salah satunya yaitu pada kemampuan nyata yang ditunjkkan kepada masyarakat
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dengan dampak perubahan yang timbul sejak diberlakukannya kebijakan. Dilihat

dari sudut pandang lainnya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat

dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil output dari

program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.33

I.5.3.2. Model-model Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses mengubah perumusan atau

formulasi menjadi tindakan (action) dan bagaimana cara dan strategi yang dipakai

untuk menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses

implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari

berbagai model implementasi kebijakan. Sekalipun banyak yang dikembangkan

dari model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan ini, namun

dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan

yang relatif baru dan banyak dipakai sebagai rujukan dalam penelitian. Berikut

beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli :

I.5.3.2.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang disebut

sebagai model proses implementasi kebijakan.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Meter

dan Carl Van Horn ini disebut dengan “A Model of The Policy Implementation”.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana

dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

33 Ibid. Hal. 179.
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1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan

memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana

kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan

berhasil.

2) Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia

merupakan sumberdaya yang terpenting dalam hal ini. Tahap-tahap

tertentu dari proses implementasi menuntut adanya sumberdaya

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tapi ketika

kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja

kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Namun diluar

sumberdaya manusia, sumberdaya lain juga perlu diperhitungkan

seperti sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu yang dapat

berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi

kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi

kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan

cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan

yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka

agen pelaksana projek itu harus berkarakter keras dan ketat pada

aturan dan sanksi hukum. Selain itu, cakupan atau luas wilayah

implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak
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menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupannya, maka harus

semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Disposisi para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga

setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahanyang

mereka rasakan. Tapi kebijakan yang akan implementor laksanakan

adalah kebijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para

pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan,

atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat keil untuk terjadi. Dan

begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial

dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi

lingkungan eksternal yang kondusif.34

Variabel-variabel kabijakan ini bekaitan dengan tujuan yang telah

ditetapkan dari sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian terletak pada badan-

badan pelaksana kebijakan baik organisasi formal maupun informal, sedangkan

komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan pelaksanaannya mencakup

34 Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung. Alfabeta. 2012). Hal. 142.
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antara hubungan di dalam lingkungan internal organisasi pusat dan dengan para

pelaksana di daerah yang mengantarkan kita pada pemahaman mengenai strategi

dan cara dalam mengoperasionalkan program ketika di lapangan.

I.5.3.2.2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III, yang disebut

sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George ini

juga berspektif top-down dengan penamaan model “Direct and Indirect Impact on

Implementation”. Model implementasi George menunjuk kepada empat variabel

yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Berikut

empat variabel yang dimaksud:

1) Komunikasi.

Bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika

terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan)

dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari kebijakan

dapat disosialisasikan secara baik hingga dapat menghindari adanya

distorsi atas kebijakan dan program. Semuanya menjadi penting

karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program

maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kegagalan dalam

mengimplementasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2) Sumberdaya.

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai,

baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya

manusia adalah kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor

yang dapat melingkupi seluruh kelmpok sasaran. Sumberdaya

finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau

program. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan

pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi

kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan tanpa
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adanya dukungan sumberdaya finansial yang memadai, kebijakan tak

dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Disposisi.

Disposisi menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada

implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Kejujuran

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah kebijakan

yang telah ditetapkan dalam guideline program. Komitmen dan

kejujuran implementor membawanya semakin antusias dalam

melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan

dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menumbuhkan

rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor

dan program.

4) Struktur Birokrasi.

Bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi

kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting

yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui

standar operating procedur (SOP) yang tercantum dalam guideline

program atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka

kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit dan mudah dipahami

oleh siapapun karena akan menjadi acuan kerja bagi implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun harus menghindari yang

berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus

dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar

biasa dalam program secara cepat. Dan itu semua hanya dapat lahir

jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel.35

35 Dwiyanto Indiahono. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. (Yogyakarta. Gava
Media. 2009). Hal. 31.
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I.5.3.2.3. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A.

Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier,

yang disebut kerangka analisis implementasi.

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier ini disebut dengan “A Framework for Policy

Implementation Analysis”. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari

implementasi kebijakan adalah untuk mengindentifikasi variabel-variabel yang

mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi

tiga kategori besar, yaitu Karakteristik dari masalah; Karakteristik kebijakan atau

undang-undang; dan Variabel lingkungan.

1. Karakteristik Masalah;

1.1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu

pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan

dan di lain pihak terdapat masalah sosial yang sulit dipecahkan.

Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi

mudah atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan.

1.2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa  suatu

kebijakan relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasaran

bersifat homogen. Sebaliknya, jika kelompok sasarannya heterogen

maka implementasi kebijakan relatif lebih sulit, karena tingkat

pemahaman setiap anggota kelompok sasaran yang berbeda.

1.3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah

kebijakan akan relatif sulit diimplementasikan jika sasarannya

mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah kebijakan relatif

lebih mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya tidak

terlalu besar.
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1.4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah kebijakan

yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif

akan relatif mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang

bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan;

2.1. Kejelasan isi kebijakan. Bahwa semakin jelas dan rinci sebuah

kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor

mudah memahami dalam tindakan nyata. Sebaliknya, jika isi

kebijakan tidak jelas maka timbul distorsi dalam implementasi.

2.2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih

mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial

tertentu perlu ada modifikasi.

2.3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program

sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta

memonitor program, yang semuanya itu memerlukan biaya.

2.4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai

institusi pelaksana. Kegagalan kebijakan sering disebabkan

kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang

terlibat dalam implementasi kebijakan.

2.5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

2.6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Para aparat

pelaksana harus memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi

tercapainya tujuan kebijakan dan komitmen yang tinggi atas tugas

dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

2.7. Seberapa luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan. Suatu kebijakan yang memberi peluang

bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada
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kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan

menjadi terasing atau teralienasi jika hanya menjadi penonton

terhadap program yang ada di wilayahnya.

3. Variabel Lingkungan Kebijakan;

3.1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah

menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang

masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi

akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan

karena kebijakan tersebut dapat disosialisasikan dengan bantuan

teknologi.

3.2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan

publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat disinsentif akan kurang

mendapat dukungan publik.

3.3. Sikap kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam

masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui

berbagai cara, antara lain dengan melakukan intervensi terhadap

keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui komentar untuk

menolak. Selain itu kelompok pemilih juga dapat memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak

langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan

pelaksana.

3.4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan

tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang

paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan
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dalam membuat prioritas tujuan dan kemudian merealisasikan

prioritas tujuan tersebut. 36

Dari sedikit uraian mengenai model-model implementasi kebijakan

diatas, maka penelitian ini akan lebih relevan atau lebih tepat dengan memakai

teori atau model yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang diyakini

merupakan penyederhanaan atas model-model lainnya. George C. Edward

meyakini ada empat faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi

kebijakan, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan

struktur birokrasi.

Pertimbangan peneliti memakai model tersebut adalah karena variabel-

variabel yang telah disebutkan oleh George merupakan variabel pokok dalam

implementasi kebijakan dan dapat berhubungan langsung dengan pemerintah yang

bertindak sebagai policy maker (pembuat kebijakan). Selain itu variabel yang ada

juga lebih sederhana dan lebih mudah untuk mengoperasionalkannya dan variabel

tersebut juga sering digunakan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian

implementasi kebijakan.

Namun untuk mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan

permasalahan umum yang ada di lingkungan masyarakat, maka penulis juga akan

mencoba untuk mengkombinasikan dengan variabel lain dari para ahli lainnya.

Dengan pertimbangan bahwa kebijakan atau program itu selalu memiliki 3 unsur

utama, yaitu pembuat kebijakan (policy maker), pelaksana kebijakan

(implementator) dan sasaran kebijakan (target group). Oleh karena itu dibutuhkan

satu atau beberapa variabel yang menjelaskan mengenai lingkungan sasaran dan

untuk melengkapi hal tersebut yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel tersebut muncul diadopsi dari model implementasi kebijakan milik Van

Horn dan Van Meter tentang variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses

implementasi kebijakan.

36 A.G. Subarsono. Analisa Kebijakan Publik. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005). Hal. 99.
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Dengan demikian maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

program Urban Farming adalah :

1. Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Faktor atau variabel diatas diambil berdasarkan realita dan permasalahan

yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan

kelima variabel tersebut kedalam pelaksanaan program Urban Farming yang

terdapat di Kabupaten Gresik dalam upaya menghadapi permasalahan konversi

lahan yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini.

I.5.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Urban

Farming

I.5.3.3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi dari

seorang pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (implementor).

Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan

pemikiran antara pembuat dan pelaksana kebijakan mengenai arti, maksud, tujuan

dan sasaran dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Informasi kebijakan publik perlu untuk disampaikan kepada para pelaku

kebijakan agar mereka dapat mengetahui dan memahami lebih jelas apa yang

menjadi isi, maksud, tujuan dan arah kebijakan akan dibawa. Serta mengetahui

kelompok yang menjadi sasaran atau target groups agar para pelaku kebijakan itu

dapat mempersiapkan dan merencanakan dengan matang apa yang harus

dikerjakan untuk melakukan kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan dan

sasaran kebijakan yang diharapkan.
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Komunikasi kebijakan publik ini mempunyai berbagai macam dimensi

dalam penilaiannya, diantaranya adalah:

1. Tranformasi (Transmission)

Pada dimensi transmisi ini kebijakan publik menghendaki agar

informasi tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana

kebijakan atau implementor saja, namun juga harus disampaikan

kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, dimensi transmisi dalam komunikasi akan

harus disampaikan oleh pembuat kebijakan Urban Farming kepada

para pelaksana kebijakan yang ada di lapangan dan juga

masyarakat Gresik yang menjadi kelompok sasaran kebijakan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

yang menjadi aktor pembuat kebijakan akan memberikan informasi

kepada implementor kebijakan terutama unit pelaksana teknis di

lapangan dan masyarakat sekitar yang menjadi target groups. Oleh

karena itu, dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan dapat

ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan

pihak lain yang terkait.

2. Kejelasan (Clarity)

Pada dimensi kejelasan ini menghendaki bahwa agar kebijakan

yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan

pihak lain yang terikat langsung maupun tidak langsung terhadap

kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga diantara

mereka mengetahui dan memahami apa yang menjadi maksud,

tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak

jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan
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dan dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif

dan efisien.

Dalam konteks penelitian ini, Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai pembuat kebijakan

(policy maker) harus menjelaskan secara detail dan rinci mengenai

arti, maksud, tujuan dan sasaran serta tahapan kebijakan Urban

Farming yang akan dilakukan kepada para implementor kebijakan

dan masyarakat sekitar yang menjadi target groups. Agar apa yang

akan dilakukan oleh implementor dan target groups ini tidak

melenceng dari maksud dan tujuan kebijakan Urban Farming ini.

3. Konsistensi (Consistency)

Pada dimensi konsistensi ini menghendaki agar informasi atas

kebijakan publik yang ada mengenai arti, maksud, tujuan dan

sasaran ini konsisten atau tidak berubah-ubah sewaktu-waktu.

Karena jika terjadi inkonsistensi informasi kebijakan yang

diberikan kepada pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran

maka akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan urban farming yang dibuat

oleh Badan Pelaksana Penuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan harus konsisten atau tetap dan apa yang ditransmisikan

kepada implementor kebijakan di lapangan dan pada masyarakat

Gresik yang menjadi target groups tidak berubah yang nantinya

akan membingungkan dalam pelaksanaannya.37

I.5.3.3.2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam

keefektifan implementasi kebijakan publik. Karena walaupun sebagus apapun

37 Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik. (Malang. Bayumedia. 2008). Hal. 97.
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suatu kebijakan itu dibuat tapi tidak didukung dengan adanya sumberdaya yang

memadai tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai

dengan pendapat dari George C. Edward III yang menegaskan dan meyakini

bahwa faktor sumberdaya ini sangat signifikan terhadap proses implementasi

kebijakan publik.

Adapun sumberdaya disini meliputi sumberdaya manusia, anggaran

(dana), peralatan (fasilitas) serta informasi dan kewenangan (authority):

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang

mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan implementasi

kebijakan. Sumberdaya manusia ini harus tercukupi secara

kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keahlian). Karena efektivitas

implementasi kebijakan itu tergantung pada sumberdaya manusia

atau aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Meskipun pelaksanaan kebijakan telah jelas dan kebijakan yang

ditransformasikan juga tepat, namun jika sumberdaya manusia

yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas maka tidak akan

berjalan efektif seperti apa yang diharapkan.

Selain itu, sumberdaya manusia juga harus mengetahui apa yang

harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaku kebijakan (implementor)

tidak hanya cukup mengetahui informasi mengenai cara

melaksanakan kebijakan tersebut saja, tapi juga harus mengetahui

arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap

peraturan dan pengaturan yang berlaku. Maksudnya implementor

harus tahu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,

sehingga dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Untuk

itu sumberdaya manusia dari implementor kebijakan harus terdapat

ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan

dengan keahlian (kualitas) yang dimiliki sesuai tugasnya.
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2. Sumberdaya Anggaran (Dana)

Selain sumberdaya manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi

efektifitas implementasi kebijakan adalah sumberdaya dana yang

diperlukan untuk biaya operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Terbatasnya angaran yang tersedia dapat menimbulkan kualitas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi

seperti ini menyebabkan kurang optimalnya tugas dan fungsi para

pelaku kebijakan, karena mereka tidak mendapatkan insentif sesuai

dengan yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan

kegagalan kebijakan.

Kurangnya anggaran ini juga dapat menyebabkan perubahan sikap

dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan yang rendah,

dikarenakan terbatasnya jumlah insentif mereka. Oleh karena itu,

agar dapat mengubah disposisi pelaku kebijakan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan sistem insentif

dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas juga harus menyediakan

sistem insentif bagi para pelaku kebijakan, pembuat kebijakan dan

bahkan juga pada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

3. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas)

Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk

operasionalisasi implementasi kebijakan yang dapat berupa

gedung, tanah, dan sarana lainnya yang berhubungan dengan

kebijakan tersebut dan memberikan pelayanan dalam implementasi

kebijakan. Menurut George Edwards III, dengan terbatasnya

jumlah fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan

kebijakan, maka akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan.

Karena dengan terbatasnya fasilitas ini, akan terjadi kesulitan

dalam mencari informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat

dipercaya dan akan merugikan pelaksanaan akuntabilitas.
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Dalam penelitian ini, fasilitas dalam pengimplementasian kebijakan

urban farming yang dibutuhkan seperti tersedianya lahan kosong,

bantuan bibit tanaman, pupuk dan sebagainya yang berhubungan

dengan kegiatan urban farming. Jika fasilitas ini tidak mampu

disediakan maka baik dari pelaksana maupun kelompok sasaran

akan merasa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ini.

4. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya informasi merupakan faktor yang penting dalam

implementasi kebijakan. Dimana informasi yang relevan dan cukup

tentang arah, maksud dan tujuan suatu kebijakan dapat mengurangi

kesalahan para pelaksana dalam menginterpretasikan cara terbaik

dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Informasi

juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam

implementasi agar mereka mau menjalankan dan mematuhi tugas

dan tanggungjawabnya.

Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang berpengaruh

terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Kewenangan

diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang

akan dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh semua pihak

yang terkait. Kewenangan yang cukup untuk membuat suatu

kebijakan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan

mempengaruhi lembaga lain dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewenangan ini menjadi penting ketika para pembuat kebijakan

dihadapkan pada masalah, dan diharuskan untuk segera

menyelesaikan dengan suatu keputusan. Dengan demikian pelaku

utama kebijakan harus mendapat kewenangan yang cukup untuk
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membuat keputusan sendiri  dalam melaksanakan kebijakan yang

menjadi bidang kewenangannya.38

Sumberdaya yang sebagaimana telah dijelaskan tersebut merupakan

sarana yang akan digunakan untuk mengoperasinalisasi implementasi kebijakan.

Kurang cukup maupun terpenuhinya sumber-sumber daya ini yang akan

menjadikan kuat tidaknya suatu kebijakan, efektif tidaknya pelayanan yang

diberikan dan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan diimplementasikan.

I.5.3.3.3. Disposisi

Setiap adanya kebijakan baru pada hakekatnya akan membutuhkan para

pelaksana yang memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan

kebijakan tersebut. Namun kemauan dan komitmen itu apakah tetap bertahan

sampai kebijakan itu berhasil atau malah berhenti karena komitmen dari pelaksana

yang berkurang. Kemauan dan komitmen yang kuat terhadap kebijakan inilah

yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Disposisi ini merupakan

kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat

terwujud.

Disposisi akan muncul diantara pelaku kebijakan yang manakala tidak

hanya menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri. Setiap pelaku kebijakan

akan mengetahui bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya,

ketika seseorang cukup akan pengetahuan (cognitive) dan sangat mendalami dan

memahaminya (comprehension and understanding). Pengetahuan, pendalaman

dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima (acceptance), acuh

tak acuh (neutrality) dan menolak (rejetion) terhadap kebijakan. Sikap seperti

inilah yang akan memunculkan disposisi pada para pelaku kebijakan.

Menurut George Edward III, Jika implementasi kebijakan ingin berjalan

efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus

38 Ibid. Hal. 98-103.
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dilakukan dan mampu untuk melakukannya, namun mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Van

Meter dan Van Horn, terdapat tiga macam elemen respons yang dapat

mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan,

antara lain adalah:

1. Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman terhadap Kebijakan

Pemahaman mengenai maksud umum dari suatu standar dan tujuan

kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi

kebijakan yang berhasil bisa menjadi gagal ketika para pelaksana

tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

2. Arah Respons Para Pelaku Kebijakan

Arah disposisi pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan

juga menjadi hal yang signifikan berpengaruh. Implementor bisa

gagal dalam melaksanakan kebijakan karena menolak apa yang

menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang

menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan

diantara para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan kebijakan merupakan potensi besar terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Intensitas terhadap Kebijakan.

Intensitas disposisi para pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi

pelaksana kebijakan. Kurang atau terbatasnya intensitas tersebut

akan bisa mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan.39

I.5.3.3.4. Struktur Birokrasi

Peranan lembaga atau institusi sebagai birokrasi pelaksana dalam proses

implementasi kebijakan memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu

39 Ibid. Hal. 105.
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kebijakan telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan

kebijakan tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi. Sebagaimana

diungkapkan oleh Victor Thompson bahwa karena posisinya yang strategis serta

mempunyai keahlian dan ketrampilan yang profesional dalam fungsi dan

mekanisme antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka

peranan birokrasi dalam kebijakan negara sangat menentukan.40

Struktur birokrasi dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat

George C. Edward III, dimana menurut Edward, struktur birokrasi dipandang

sebagai terdapatnya suatu standart operating procedures (SOP) yang mengatur

tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang

mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijaksanaan. Dalam SOP ini perlu

dihindari munculnya “fragmentation” yang sering terjadi dalam suatu organisasi-

organisasi, namun hal ini bisa diatasi melalui mekanisme koordinasi.

Dimana fragmentasi ini dapat meningkatkan kegagalan komunikasi,

dimana para pelaksana kebijakan akan memiliki kesempatan yang besar bahwa

intruksinya terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi gerak para

pejabat puncak untuk mengkoordinasikan kebijakan. Organisasi pelaksana yang

terfragmentasi akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin

terfragmentasi organisasi pelaksana maka semakin membutuhkan koordinasi yang

intensif pula.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan

adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi

organisasi dapat merintangi koordinasi yang dibutuhkan untuk implementasi

kebijakan yang kompleks. Demikian pula jika tidak jelasnya standart operating

procedure (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan

kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab

diantara para pelaku dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana

satu dengan lainnya, maka ikut pula menentukan kegagalan implementasi.

40 Miftah Thoha. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. (Jakarta. Rajawali Press.
1993). Hal. 66.
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Struktur birokrasi sebenarnya merupakan variabel kedua yang

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi ini dapat

mempengaruhi berbagai variabel lain dari faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan, seperti komunikasi dan disposisi para pelaku kebijakan.

Melalui proses komunikasi yang mentransformasikan kebijakan kepada pelaku

kebijakan dan kelompok sasaran ini, para pelaku yang teridentifikasi dalam

struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan yang

mencakup arah, maksud, tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi juga

berpengaruh pada tingkat disposisi pelaku kebijakan. Dimana semakin struktur

birokrasi terfragmentasi pelaku kebijakan, maka semakin besar menimbulkan

konflik yang mengakibatkan hubungan diantara pelaku kebijakan tidak harmonis.

Konflik dan hubungan yang tidak harmonis ini akan berimplikasi pada

pelaksanaan kebijakan yang akan mengalami kegagalan.41

I.5.3.3.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada variabel ini mencakup sumberdaya sosial ekonomi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Melihat kondisi dalam

penelitian ini, maka sejauh manakah masyarakat sekitar yang menjadi kelompok

sasaran (target groups) dalam memberikan dukungan bagi implementasi

kebijakan serta bagaimana karakteristik para kelompok sasaran yang ada di

lingkungan sekitar ini apakah mendukung atau menolak. Dalam hal ini

implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran.

Dengan diambilnya suatu kebijakan Urban Farming oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik maka dapat

mempengaruhi kepentingan-kepentingan dan memerlukan dukungan serta

partisipasi aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran (target group). Kelompok

sasaran dalam hal ini adalah masyarakat di wilayah Gresik yang dimana menjadi

lokasi pelaksanaan kebijakan Urban Farming.

41 Joko Widodo. Op.cit. Hal. 106-109.
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Dukungan kelompok sasaran meliputi dua hal, yaitu penolakan dan

dukungan. Dukungan kelompok sasaran akan merosot jika suatu kebijakan

membebankan ongkos pada mereka, hal ini karena dukungan masyarakat pada

suatu kebijakan berkorelasi dengan sumber keuangan ataupun posisi startegis

dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Faktor lain yang mempengaruhi

dukungan kelompok sasaran adalah manfaat kolektif kebijakan, dimana dukungan

akan meningkat bila manfaat kebijakan dapat dinikmati langsung.

I.5.4. Urban Farming

Menurut lembaga pangan dunia FAO (Food and Agriculture

Organization) dalam jurnal Smith et.al. (1996) mendefinisikan urban farming

sebagai :

“An industry that produces, processes and markets food and fuel, largely
in response to the daily demand of consumers within a town, city or
metropolis, on land and water dispersed throughout the urban and peri
urban area, applying intensive production methods, using and reusing
natural resources and urban wastes to yield a diversity of crops and
livestock”.42

Berdasarkan penjelasan diatas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa

urban farming adalah suatu aktivitas untuk memproduksi, memproses, dan

memasarkan tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar

kota maupun di pinggiran kota dengan menerapkan metode produksi intensif,

dengan menggunakan sumber daya alami yang ada untuk menghasilkan tanaman

pangan yang beragam. Selain itu menurut suatu organisasi badan internasional

yang mengumpulka dan mengkomunikasikan informasi yang berbasis sains dan

terkenal kredibel untuk dijadikan acuan para pembuat kebijakan, media, sektor

swasta dan masyarakat yang bernama The Council on Agriculture, Science and

Technology (CAST), mendefinisikan urban farming sebagai berikut.

42 Smith, et.al. 1996. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities. Habitat II Series. New
York: UNDP. P.43-57.
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“a complex system encompassing a spectrum of interests, from a
traditional core of activities associated with the production, processing,
marketing, distribution and consumption, to a multiplicity of other
benefits and services that are less widely acknowledged and documented.
These include recreation and leisure; economic vitality and business
entrepreneurship, individual health and well-being;community health
and well being; landscape beautification; and environmental restoration
and remediation”.43

Dari pendapat CAST diatas dapat diambil kesimpulan bahwa urban

farming merupakan aktivitas yang kompleks, dimana didalamnya terdapat

kombinasi kegiatan dalam pertanian mulai dari memproduksi, memproses,

memasarkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi. Kemudian di dalam urban

farming itu juga terdapat banyak manfaat yang menguntungkan bagi pelakunya

diantaranya yaitu manfaat ekonomi, bisnis, kewirausahaan, remediasi, rekreasi,

kesehatan bagi diri sendiri, kesehatan bagi masyarakat, keindahan lingkungan dan

penghijauan.

Pertanian yang dilakukan di sekitar wilayah perkotaan terdengar sangat

kontradiktif jika dilihat dari sisi luarnya, dikarenakan banyak kita ketahui bahwa

wilayah perkotaan merupakan pusatnya industri-indutri besar dan kantor wilayah

administratif serta menjadi pusat kegiatan atau aktivitas sejumlah masyarakat.

Namun kehadirannya ini mampu menghidupi banyak orang miskin yang tinggal di

sekitar perkotaan, karena kita juga tahu bahwa masyarakat di kota maupun

pinggiran kota tidak selalu bisa hidup tercukupi dan sejahtera. Dengan adanya

urban farming ini setiap jengkal lahan kosong yang ada di perkotaan mampu

dimanfaatkan untuk menghidupi masyarakat yang kurang mampu dan juga bisa

memberikan penghasilan tambahan bagi mereka, hal ini sesuai dengan pernyataan.

“Farming in cities sounds like a contradiction in terms, but growing food
has become a lifeline for millions of people in cities, bringing a measure
of self-sufficiency to the poorest of families. Most of those crowding into
the cities of the developing world are from rural communities. Any open
piece of ground is an opportunity to feed themselves and earn some

43 L. Butler & D.M. Moronek. Urban and Agriculture Communities: Opportunities for Common
Ground. (Ames Iowa: Council for Agricultural Science and Technology. 2002).
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money as well. After all, cities are concentrations of wealth as well as
poverty, with a constant demand for fresh vegetables, meat, cut flowers,
ornamental plants and so forth”.44

Begitu banyak manfaat yang dapat diraih melalui program urban farming

ini, termasuk diantaranya yaitu meningkatkan ketahanan pangan di suatu daerah,

perluasan bidang ekonomi, efisiensi energi dan peningkatan ketersediaan dan

kualitas pangan. Dengan adanya urban farming juga dapat meningkatkan

kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, kenyamanan, kualitas hidup dan kelestarian

lingkungan hidup dimana tempat tinggal masyarakat. Berikut ini adalah alasan

mengapa urban farming sangat bermanfaat bagi penduduk kota dan khususnya

masyarakat yang kurang mampu yang tinggal di sekitar perkotaan:

1. Urban farming memperluas basis ekonomi perkotaan melalui produksi

hingga pemasaran produk pangan yang akan meningkatkan aktivitas

kewirausahaan dan meningkatkan lapangan kerja;

2. Penggunaan lahan yang kosong dan non-produktif dapat lebih efisien karena

urban farming tidak perlu lahan yang luas dan besar;

3. Urban farming dapat mempengaruhi sistem sosial dan emosional pada tiap

individu masyarakat, karena memiliki kesempatan berinteraksi dengan

lingkungan alam secara langsung.

4. Dengan adanya urban farming maka tingkat kebutuhan efisiensi energi

dapat diatur dengan baik karena proses penanaman yang tidak lama dan

cenderung lebih cepat dan berkualitas dari pertanian biasa.

5. Dapat menjadi sarana usaha mandiri untuk menambah pendapatan yang

cukup lumayan dalam waktu yang singkat dengan modal yang minimal.

6. Urban farming dipraktekkan untuk menghasilkan bahan makanan yang

segar dan aman untuk dikonsumsi serta bermanfaat bagi kesehatan fisik.45

Berdasarkan beberapa teori mengenai urban farming diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa urban farming merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan

44 Anonymous. 2007. “Urban Farming Againts Hunger”. Appropriate Technology. Hemel
Hempstead: Vol. 34, Iss. 1, p. 15-17 (3pp).
45 http://www.wikipedia.org/wiki/Pertanian_urban.html. Diakses 27 Mei 2015 pukul 15.30 WIB.
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di dalam kota (intra-urban) dan pinggiran kota (peri-urban) untuk memproduksi,

memelihara, mengolah dan mendistribusikan beragam tanaman pangan dari

berbagai komoditas pangan, termasuk sayuran, peternakan dan perikanan. Adapun

model-model dalam penempatan penerapan urban farming yaitu dengan

memanfaatkan lahan tidu dan lahan kritis; memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau

(baik itu bersifat publik maupun swasta); mengoptimalkan kebun sekitar rumah;

dan menggunakan ruang (verticultur).

Dengan demikian strategi urban farming disini merupakan suatu proses

yang dilakukan oleh sekelompok pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini

pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung menerapkan dan

mengimplementasikan aktivitas tersebut dalam wilayah kota maupun pinggiran

kota untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada, baik itu bersifat fisik atau

non fisik yang telah tersedia atau belum tersedia disana. Sebagai salah satu opsi

sumber pasokan dalam peningkatan ketahanan pangan untuk rumah tangga yang

terorganisir dalam suatu ruang dan waktu yang ditentukan disertai adanya

gambaran dan petunjuk cara-cara melaksanakannya.

I.6. Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan program dan penggunaan

strategi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi dan pribadi dalam hal ini

masyarakat dalam menjalankan proses setelah kebijakan itu dirumuskan. Disini

akan terlihat apakah kebijakan tersebut menghasilkan output seperti tujuan dan

sasaran yang dikehendaki sebelumnya. Jadi implementasi ini sama artinya dengan

pelaksanaan program.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi

dalam pelaksanaan program yang digunakan oleh para ahli sebagai rujukan bagi

pemerintah dalam memilih cara yang sesuai dalam melaksanakan program.
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3. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau transmisi dari

komunikator yang dalam hal ini adalah pemerintah kepada individu dan

masyarakat.

4. Sumberdaya

Sumberdaya adalah semua komponen yang dibutuhkan dalam suatu

proses implementasi dalam hal ini adalah pemerintah yang membuat kebijakan

dan memiliki staff yang cukup (kuantitas dan kualitas), informasi yang

dibutuhkan guna mengambil keputusan, kewenangan yang cukup dalam

melaksanakan tanggungjawab, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

5. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap

kebijakan atau program yang mereka jalankan sebagai implementor dari

kebijakan, terutama aparatur birokrasi.

6. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah suatu SOP (Standart Operating Procedur) yang

mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan atau program.

7. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah sikap dan kesediaan

lingkungan eksternal (kelompok sasaran) dalam mendukung dan mendorong

keberhasilan suatu kebijakan/program yang telah ditetapkan, dan sikap

pasrtisipatif masyarakat yang mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan atau

pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

8. Urban Farming

Urban Farming adalah suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di sekitar

perkotaan dan pinggiran kota dengan memanfaatkan prinsip intensifikasi pada

lahan pertanian. Dengan keterbatasan lahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

untuk melakukan program pertanian dalam skala kecil tapi menghasilkan dampak

yang begitu besar. Dengan urban farming ini dimaksudkan agar mampu

menciptakan lahan yang produktif, meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan

sehari-hari dan kesejahteraan hidupnya.
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I.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigasi karena

peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung

dan berinteraksi dengan orang-orang di suatu ruang lingkup penelitian.

Menurut Idrus, metode penelitian kualitatif memiliki karakteristrik

sebagai berikut: Bersifat alamiah; Bersifat dinamis dan berkembang; Fokus

terhadap penelitian; Bersifat deskriptif; Sasaran penelitian berlaku sebagai subjek

penelitian; Data penelitian bersifat deskriptif; Berfokus pada proses dan interaksi

subjek; Subjek yang terbatas; Pemilihan subjek dilakukan secara purposive;

Kontak personal secara langsung; Human Instrumental; Mengutamakan data

langsung (First hand); Pengumpulan data dengan observasi terlibat; Hubungan

antara peneliti dengan informan terjalin akrab; Perspektif Holistik; Berorientasi

pada kasus unik; Netralitas empatik; Keabsahan data; Analisis data dilakukan

secara induktif; Kebenaran emik; Simpulan bersifat subjektif; Bersifat lentur

(fleksibel); Pentingnya makna terdalam (Depth Meaning); Proses pengumpulan

data dan analisis data secara stimulan.46

I.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan mengunakan variabel mandiri, atau tanpa

menghubungkan dan mebandingkan dengan variabel lain.47 Data yang

dikumpulkan dalam penelitian deskriptif juga akan berupa kata-kata, gambar dan

bukan mengenai angka-angka, karena disebabkan oleh adanya penerapan metode

kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian dapat berisi kumpulan kutipan

yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen

46 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi
Kedua. (Jakarta. Erlangga. 2009). Hal. 24-28.
47 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. (Bandung. Alfabeta. 2001). Hal.
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pribadi, memo dan dokumen lain yang resmi.48 Tipe deskriptif ini dipilih karena

dalam penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang

melalui program Urban Farming dalam mengatasi masalah konversi lahan di

Kabupaten Gresik.

I.7.2. Lokasi Penelitian

Dalam pemilihan lokasi penelitian ini, menurut Hughes dalam Bogdan

(1972: 12) menyatakan bahwa setiap situasi sosial di masyarakat dapat menjadi

laboratorium penelitian, dan beberapa aspek kehidupan sosial didalamnya juga

dapat diteliti dengan jelas. Cara terbaik dalam penentuan lokasi penelitian yaitu

dengan mempertimbangkan teori substansif. Keterbatasan geografis dan praktis

seperti waktu, biaya dan tenaga juga bisa menjadi pertimbangan.49 Lokasi yang

dipilih dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive di wilayah Kabupaten

Gresik dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP4K) Kabupaten Gresik dengan pertimbangan karena di lokasi tersebut terdapat

permasalahan konversi lahan yang menjadi fokus penelitian ini serta

diterapkannya program urban farming yang akan menjadi fokus penelitian, dan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

sebagai pihak yang menjalankan program urban farming berdasarkan turunan dari

pelaksana penyuluhan dan unsur teknis operasional Pemerintah Daerah Kabupaten

Gresik untuk menunjang pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan

baik di tingkat pusat maupun daerah.

I.7.3. Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari informan penelitian,

melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung,

misalnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, perundangan, dan

sebagainya.

48 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2000) Hal.
6.
49 Ibid. Hal. 86.
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses

pelaksanaan program Urban Farming, yaitu tentang komunikasi yang terjalin

antar aktor pelaksana program, sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan sebagai aktor utama, disposisi para aktor pelaksana program, struktur

birokrasi yang mengatur dalam Badan Pelaksana Penyuluhan, serta dukungan

kelompok sasaran dalam menanggapi adanya program tersebut. Berdasarkan hal

tersebut, maka berbagai data yang dibutuhkan oleh peneliti diantaranya:

 Tahapan pelaksanaan Urban Farming.

 Perundangan terkait dengan program Urban Farming.

 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

 Pembentukan program yang berupa proposal program, berikut tugas,

fungsi masing-masing aktor di dalamnya.

 Hubungan antar aktor pelaksana program.

I.7.4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian tentang kebijakan Pemerintah Daerah melalui program

Urban Farming dalam mengatasi masalah konversi lahan di Kabupaten Gresik

ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan purposive sampling,

yaitu memilih secara sengaja informan-informan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu.50 Peneliti menggunakan cara ini karena peneliti memilih

informan yang memiliki informasi tentang objek penelitian serta mengetahui

pihak-pihak mana saja yang dinilai memiliki informasi yang memadai tentang

objek penelitian ini selama preliminary study, sehingga bisa digali informasi

darinya melalui observasi maupun wawancara secara mendalam yang dibutuhkan

oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari aktor-

aktor  yang terlibat dengan implementasi kebijakan yang paling mengetahui

fenomena yang akan diteliti, diantara aktor tersebut adalah sebagai berikut:

50 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi
Kedua. (Jakarta. Erlangga. 2009). Hal. 96.
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1. Bapak Labat, sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik (selaku penanggung jawab

utama kebijakan).

2. Bapak Agus, sebagai Kepala Sekretaris di Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3. Ibu Eny, sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan di Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

4. Bapak Hermanu, sebagai Kepala Jabatan Fungsional di Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

5. Mas Husni, sebagai Fungsional Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (selaku Pelaksana dan

atau Pendamping Program).

6. Ibu Nurul, sebagai Fungsional Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (selaku Pelaksana dan

atau Pendamping Program).

7. Mas Agung, sebagai Ketua Kelompok Kerja Binaan Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (selaku kelompok

sasaran atau masyarakat).

Penentuan informan diatas, secara proporsional telah mewakili seluruh

aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program urban farming, namun mengingat

adanya keterbatasan waktu dari peneliti maka perluasan informan sampai pada

tahap tertentu tidak dapat dilaksanakan. Mengingat juga tidak semua individu

dalam aktor, baik dari pemerintahan maupun luar pemerintahan yang mengetahui

dan mengikuti secara keseluruhan program.

I.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk teknik pengumpulan data penulis akan

menggunakan metode kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan

melakukan wawancara mendalam (indepth interview) baik dari sumber primer

maupun sekunder yang dapat berupa instansi-instansi terkait yang berwenang dan
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berhubungan dengan topik dalam penelitian ini dan masyarakat sekitar daerah

tempat penelitan akan berlangsung. Wawancara merupakan percakapan antara dua

pihak baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media, dimana terdapat

seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan orang yang

diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang

diajukan.51 Penulis juga tidak menutup kemungkinan akan menggunakan teknik

pengumpulan data berupa observasi lapangan.

I.7.6. Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada

orang lain. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari dan menganalisis gambaran

kebijakan Pemerintah Daerah mengenai program Urban Farming di wilayah

Kabupaten Gresik dan menggambarkan hubunganya dengan masalah konversi

lahan yang terjadi di wilayah perkotaan Kabupaten Gresik. Peneliti akan

menganalisis data-data dari instansi yang bersangkutan, wawancara mendalam

dengan masyarakat setempat, dan data-data dari media, karena itu penelitian akan

menggunakan teknik analisis kualitatif. Untuk memperoleh data yang kredibel dan

teratur, maka dilakukan melalui 3 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-

hal pokok dan focus penelitian pada hal-hal penting sehingga ada

penyederhanaan data dan proses ini dilakukan secara terus menerus

selama penelitian berlangsung. Proses mereduksi data yang dilakukan

peneliti dalam hal ini dengan mengelompokkan hasil wawancara

dalam format tabel berdasarkan nama informan dan pelaksanaan

wawancara berdasar pedoman wawancara yang digunakan. Setelah

direduksi kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

51 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2000). Hal.
135.
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2. Penyajian Data

Yaitu merupakan sekumpulan informan yang telah tersusun secara

terpadu dan mudah dipahami yang memberi kemungkinan untuk

dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada

proses ini peneliti mentransformasikan data kasar menjadi bentuk

uraian.

3. Verifikasi

Yaitu merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian

yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan ini mungkin dapat dilakukan sesingkat pemikiran kembali

yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, meninjau

ulang catatan lapangan, atau mungkin lebih seksama dan memakan

waktu yang lebih besar, untuk menggambarkan hubungan kebijakan

Pemerintah Daerah mengenai program Urban Farming dalam

mengatasi masalah konversi lahan di Kabupaten Gresik.52

I.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan 4 macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber metode, penyidik

dan teori.

1) Triangulasi dengan sumber

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber adalah membanding dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasiyang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai

dengan jalan:

a) Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara;

52 Mathew J. Miles, dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang
Metode Baru. (Jakarta. UI Press. 1992). Hal.15-20.
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b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan

apa yang dikatakan secara pribadi;

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;

d) Membandingkan keadaan yang perspektif dengan berbagai pendapat

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

e) Membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

yang berkaitan.

2) Triangulasi dengan metode

Menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu :

a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa

teknik pengumpulan data.

b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode

yang sama.

3) Triangulasi dengan peneliti

Memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat

lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

4) Triangulasi dengan teori

Menurut Patton, triangulasi dengan teori dapat dilaksanakan dan hal

itu dinamakan penjelasan banding.

Dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pemeriksaan keabsahan

data triangulasi dengan sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil

pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.53

53 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2002). Hal.
178-179.
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BAB II

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

II.1. Gambaran Umum Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

II.1.1. Profil Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan  dan

Kehutanan Kabupaten Gresik

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)

kabupaten Gresik terbentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf A Undang-undang

Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan dan sesuai Peraturan Bupati Gresik nomor 49 tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Gresik Tanggal 29 Desember 2010.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

merupakan Penyelenggara Penyuluhan dan unsur Pelaksana Teknis Operasional

Pemerintah Daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

yang menunjang program-program pembangunan pertanian, perikanan dan

kehutanan baik pusat maupun daerah yang memiliki Visi “Mewujudkan

Penyuluhan yang Produktif, Efektif dan Efisien dalam Program pembangunan

Agribisnis untuk menjadikan Gresik lebih baik”. Untuk mewujudkan Visi tersebut

maka terdapat Misi Badan Pelaksana Penyuluhan, diantaranya:

1. Mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan mengutamakan

pelayanan kepada masyarakat;

2. Membentuk SDM Penyuluh, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dibidang

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang kompeten dan profesional;

3. Meningkatkan sistem penyelenggaraan.
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II.1.2. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Badan:

Ir. Labat Wibowo, MMA / Pembina (IV/c)

NIP. 19560708 197803 1 008

2. Sekretariat, terdiri atas:

Agus Setya Prambudi, SE. / Pembina (IV/a)

NIP. 19680827 199602 1 001

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Nastain, STP. / Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19660315 198803 1 019

b. Subbagian Program dan Pelaporan

Fl. Eny Ruswitayati, SP., M.MA. / Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19680322 199803 2 001

c. Subbagian Keuangan

Sri Hartati, SP. / Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19640619 198802 2 002

3. Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4. Fungsional Penyuluh Peternakan

5. Fungsional Penyuluh Perikanan

6. Unit Pelaksana Teknis;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Atau dapat dilihat dari susunan bagan dibawah ini:
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II.1.3. Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kabupaten Gresik

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki

tugas pokok dan fungsi yang diatur dan tertera dalam Peraturan Bupati Gresik

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rician Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BP4K

Kabupaten Gresik. Adapun rincian tugas dan fungsi badan dijelaskan berdasarkan

susuna organisasinya sebagai berikut:

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB

BAGIAN

KEUANGAN

FUNGSIONAL

PENYULUH PERTANIAN

PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

FUNGSIONAL

PENYULUH

PERIKANAN

FUNGSIONAL

PENYULUH

PETERNAKAN

UPTB

UPTB
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1. Kepala Badan, memiliki tugas membantu Bupati dalam memimpin,

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta

memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan

penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan tingkat kabupaten;

b. Penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten;

c. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;

d. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis penyuluhan bidang

pertanian, perkebunan dan kehutanan serta peternakan dan

perikanan;

e. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

f. Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran materi penyuluhan bagi

pelaku utama dan pelaku usaha;

g. Pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan;

h. Pembinaan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, prasarana dan

sarana penyuluhan;

i. Pembinaan pengelolaan pembiayaan operasional kantor dan

penyuluhan;

j. Penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas penyuluhan pertanian,

perikanan, dan kehutanan;

k. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program penyuluhan; dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.
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2. Sekretariat, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan,

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang

diselenggarakan masing-masing bidang.  Sekretariat ini dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris

juga menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan operasional

badan;

b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas;

c. Pelaksanaan fasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutanan;

d. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris

kantor;

f. Pelayanan administrasi perjalanan dinan;

g. Pengkoordinasian penyuluh bidang dilingkup Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

h. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan penyuluhan;

i. Pengelolaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan

kesejahteraan, penghargaan serta perlindungan pada tenaga

penyuluh;

j. Perencanaan kebutuhan pegawai; dan

k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Sekretariat ini dibagi menjadi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan

dan pelaporan kinerja;

b. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan

pelaporan;

c. Menghimpun rencana program dan kegiatan yang diusulkan

oleh masing-masing bidang;

d. Mengolah data dan administrasi program dan kegiatan;

e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan

program dan kegiatan;

g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencan usulan kebutuhan anggaran keuangan;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanan keuangan;

c. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi dan

pengelolaan tertib administrasi keuangan;

d. Melaksanakan penyusunan biaya perjalanan dinas dan

pembayaran hak lainnya;

e. Mengelolal pembukuan dan perbendaharaan;

f. Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan

keuangan;

g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan

evaluasi kinerja keuangan; dan

h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.
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3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana usulan kegiatan pada Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan

ketatausahaan;

c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

d. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan

mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

g. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

h. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi

kepegawaian;

i. Memverifikasi penilaian penetapan angka kredit jabatan

fungsional;

j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan

pegawai;

k. Menyusun usulan pengembangan sumber daya manusia

penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional,

ketrampilan dan prinsip perilaku dasar kehidupan; dan

l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dalam

pasal 9 memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam

menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perkebuanan dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

menyelenggarakan fungsi:
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a. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan dan pengembangan

program penyuluhan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan kehutanan

yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing

produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui keterpaduan

agribisnis;

c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa

dalam rangka penyusunan program dan program penyuluhan

bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku

pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan sumber informasi,

teknologi, permodalan;

f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial

dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian,

perkebunan dan kehutanan;

g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya

pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan

modern secara berkelanjutan;

h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu

keberhasilan penyuluhan budang pertanian, perikanan dan

kehutanan; dan

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai bidang tugasnya.

4. Fungsional Penyuluh Peternakan, berdasarkan pasal 11 mempunyai

tugas sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan bidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka

Fungsional Penyuluh Peternakan menyelenggarakan fungsi:
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a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kebijakan

penyuluhan dan pengembangan program penyuluhan bidang

peternakan;

b. Pelaksanaan penyuluhan bidang peternakan yang berorientasi

peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi peternakan

melalui keterpaduan agribisnis;

c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia bidang peternakan;

d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa

dalam rangka penyusunan program dan program penyuluhan

bidang peternakan;

e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku

usaha peternakan dengan sumber informasi, teknologi dan

permodalan;

f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial

dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha peternakan;

g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya

pembangunan bidang peternakan yang maju, modern dan

berkelanjutan;

h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu

keberhasilan penyuluhan bidang peternakan; dan

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidangnya.

5. Fungsional Penyuluhan Perikanan, berdasarkan pasal 13 mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan

penyuluhan bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Fungsional

Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
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a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kebijakan

penyuluhan dan pengembangan program penyuluhan bidang

perikanan;

b. Pelaksanaan penyuluhan bidang perikanan yang berorientasi

peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi perikanan

melalui keterpaduan agribisnis;

c. Pelaksanaan penyuluhan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya

Manusia bidang perikanan;

d. Pelaksanaan identifikasi, pengumpulan data, informasi dan analisa

dalam rangka penyusunan program penyuluhan bidang perikanan;

e. Pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku

usaha bidang perikanan ke sumber informasi, teknologi dan

permodalan;

f. Penyuluhan peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial

dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;

g. Pelaksanaan diskusi terarah pengembangan nilai budaya

pembangunan bidang penyuluh perikanan yang maju dan modern

secara berkelanjutan;

h. Pelaksanaan evaluasi metode dan identifikasi faktor penentu

keberhasilan penyuluhan bidang penyuluh perikanan; dan

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidangnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, yang berdasarkan pasal 15 dibagi:

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi

dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang ketua kelompok yang diangkat oleh Bupati dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
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3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan

perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan, berdasarkan pasal 16 dibagi:

1) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu)

atau beberapa kecamatan.

2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Adapun Rincian Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik yang tercantum juga

dalam Peraturan  Bupati Nomor 10 Tahun 2012 pasal 17, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di

lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi

di lingkungan kelembagaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan

kecamatan sesuai dengan tugasnya.

2. Untuk menunjang keberhasilan program pembangunan Daerah, Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib

melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan

Kehutanan untuk memadukan perencanaan, pelaksanaan program

penyuluhan dan pelaporan.

3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah pembinaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk pelaksanaan tugasnya.

5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan

bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada

bawahannya.

7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

II.2. Gambaran Umum Program Urban Farming

Ada perubahan proporsi urban rural di Jawa, fakta menunjukkan 20 tahun

yang lalu, Pulau Jawa ini terdapat sekitar 70% pedesaan dan 30% kota, sedangkan

saat ini 60% kota dan 40% pedesaan. Percepatan pertumbuhan yang sangat luar

biasa ini sehingga menimbulkan konversi dari lahan pertanian ke non pertanian

terlalu cepat. Dengan makin tumbuh dan bergesernya rural menjadi urban yang

modern, tentu hal ini cukup “menganggu” bagi ketahanan pangan di masa depan.

Disamping itu kesadaran akan kebutuhan udara yang bersih, kenyamanan dalam

lingkungan hidup, sudah merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan

dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Urban farming adalah sebuah gerakan sosial demi tujuan kedaulatan pangan

(food sovereignty). Tentu saja dalam skala mikro rumah tangga. Dalam skala

makro yaitu negara, kebijakan pangan Indonesia masih berorientasi pada

ketahanan pangan (food security). Ancaman paceklik atau krisis pangan yang

selalu dijawab pemerintah dengan impor yang akan menggerus kemandirian

sebagai bangsa.
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Urban farming tidak hanya bisa dilakukan di residensial horizontal. Di

hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen pun juga bisa. Selama ada

udara dan cahaya matahari yang cukup, maka tanaman bisa tumbuh. Tanaman

juga menambah pasokan oksigen dan memberi efek relaksasi sebagai hobi. Urban

farming bisa menjadi wujud yang sesungguhnya dari gaya hidup hijau. Setiap

rumah tangga bisa mengolah sampah organiknya menjadi kompos untuk

kebutuhan bercocok tanam. Produksi kompos bisa dibantu dengan alat komposter

yang banyak dijual di Internet.

Urban farming, tidak memerlukan lahan yang luas. Banyak sekali buku atau

panduan di internet tentang bercocok tanam. Apabila kita menyukai berkebun,

bertaman, atau memanfaatkan lahan di rumah dengan tanaman sayur, buah dan

tanaman hias. Maka aktivitas yang bersifat rekreasi ini dapat menjadi sesuatu

yang bermanfaat. Komunitas ini akan makin banyak dan saling berbagi.

Logika definisi kesejahteraan berdasarkan tingkat pendapatan harus diubah.

Dengan jumlah pendapatan yang sama, suatu rumah tangga bisa lebih sejahtera,

yaitu dengan menekan jumlah pengeluaran. Sepetak tanah di sekitar rumah bisa

menghasilkan sayuran sehingga mengurangi belanja rumah tangga. Bila serius,

urban farming bisa jadi tambahan penghasilan.

Adapun Model-model urban Farming sebagai berikut:

1. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis

2. Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (Privat dan Publik)

3. Mengoptimalkan kebun sekitar rumah.

II.2.1. Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Program Urban Farming

Pelaksanaan program Urban Farming dilaksanakan berdasarkan SK Kepala

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Gresik Nomor: 900/SK/437.97/2013 tertanggal 05 Agustus Tahun 2013. Serta

Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013.
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Sedangkan Ruang lingkup program Urban Farming Tahun 2013/2014 di

Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan berkebun di perkotaan (Urban

Farming) baik tingkat RT/RW, Desa/kelurahan.

2. Penataan dan penguatan kelembagaan pelaksana Urban Farming baik di

tingkat RT/RW, Kelurahan maupun BP3K Kecamatan.

3. Peningkatan Kapasitas dan motivasi kinerja kader Urban Farming dan

penyuluh pendamping program Urban Farming.

4. Pengembangan sistem informasi, monitoring dan pelaporan dalam

penyelenggaraan Urban farming.

5. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan

program Urban Farming.

II.2.2. Maksud dan Tujuan Program Urban Farming

Berdasarakan buku petunjuk teknis yang penulis dapatkan dari Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanana dan Kehutanan Kabupaten Gresik,

bahwa kegiatan Urban farming dimaksudkan untuk memanfaatkan pekarangan

dan lahan kosong yang ada di wilayah perkotaan maupun pinggiran kota

Kabupaten Gresik untuk dilakukannya budidaya tanaman di dalam karung dengan

tujuannya yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan keluarga

2. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan

3. Meningkatkan estetika perkotaan.

Ada pula manfaat lain yang ingin dicapai dengan program Urban Farming:

1. Urban Farming memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan

dengan pengelolaan sampah Reuse dan Recycle

2. Membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksaan 3R (Reuse,

Reduce, Recycle) untuk pengelolaan sampah kota

3. Dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota
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4. Meningkatkan Estetika Kota

5. Mengurangi biaya dengan penghematan biaya transportasi dan

pengemasan

6. Bahan pangan lebih segar pada saat sampai ke konsumen yang

merupakan orang kota

7. Menjadi penghasilan tambahan penduduk kota.

II.2.3. Sasaran Program Urban Farming

Sasaran kegiatan pengembangan Program Urban Farming adalah

masyarakat Gresik khususnya di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas (yang

dipilih oleh peneliti sebagai objek lokasi penelitian) yang mau memanfaatkan dan

mengoptimalkan lahan kosong untuk berbudidaya. Dengan kegiatan ini

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan

tambahan dari mengikuti program ini. Kriteria sasaran program Urban Farming

yang diteliti oleh penulis yaitu:

1. Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga di

Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

2. Lahan Sekolah yang ada di wilayah di Desa Randuagung Kecamatan

Kebomas Kabupaten Gresik

3. Kawasan/Lahan disekitar industri/Pabrik yang ada di Desa Randuagung

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

4. Fasilitas Umum yang ada di yang ada di wilayah Desa Randuagung

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

II.2.4. Anggaran Program Urban Farming

Untuk pelaksanaan program Urban farming ini diperlukan biaya sebesar +

Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang semuanya itu

meliputi pengeluaran dalam penyediaan pupuk kompos, karung dan bibit

tanaman.
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II.2.5. Lokasi Kegiatan Urban Farming

Lokasi pengembangan program Urban Farming ini mengalami

perkembangan lokasi yang cukup baik, dimana pada awal mula dilaksanakannya

program ini masih berlokasi di 3 (tiga) Kecamatan saja terutama di tengah atau

pusat kota. Namun setelah satu tahun berjalan, pada tahun ini sudah mencapai 16

Kecamatan yang menjadi lokasi Badan Penyuluh Pertanian untuk

mengembangkan programnya. Lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel II.1

berikut ini.

No
Tahun

2015 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kecamatan Gresik

Kecamatan Kebomas

Kecamatan Manyar

Kecamatan Kebomas

Kecamatan Manyar

Kecamatan Bungah

Kecamatan Duduk Sampeyan

Kecamatan Sidayu

Kecamatan Dukun

Kecamatan Panceng

Kecamatan Ujung Pangkah

Kecamatan Menganti

Kecamatan Cerme

Kecamatan Kedamean

Kecamatan Benjeng

Kecamatan Balong Panggang

Kecamatan Wringin Anom

Kecamatan Driyorejo

Kecamatan Gresik

Sumber: Petunjuk Teknis Program Urban Farming Tahun 2014

Namun dari beberapa lokasi kegiatan Urban Farming tersebut, penulis

mengambil lokasi penelitian (lokus) di Kecamatan Kebomas.
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II.2.6. Komoditi Program Urban Farming

Komoditi pengembangan kegiatan Urban Farming ini terdapat berbagai

macam buah-buahan dan sayuran yang di tempatkan di dalam pot dan semuanya

dibudidayakan dalam bentuk bibit. Diantara komoditi buah-buahan yang

diberikan atau dibudidaya adalah:

1. Jambu

2. Jambu Biji

3. Kelengkeng

4. Belimbing

Sedangkan untuk di komoditi sayuran terdapat:

1. Cabe

2. Tomat

3. Terong

4. Jahe Merah

Namun dari beberapa komoditi pengembangan program Urban Farming ini,

penulis mengambil salah satu komoditi yang menjadi bahan fokus penelitian yaitu

Jahe Merah yang terletak di wilayah Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

II.2.7. Proses Persiapan dan Pelaksanaan Program Urban Farming

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Urban farming di Kecamatan

Kebomas Kabupaten Gresik, maka perlu dilakukan persiapan atas kegiatan secara

bertahap diantaranya:

1. Pengumpulan informasi awal di daerah Kecamatan Kebomas

Kabupaten Gresik tentang potensi sumberdaya dan kelompok sasaran

kegiatan Urban Farming

2. Pertemuan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten, dinas terkait untuk

mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan

lokasi kegiatan Urban Farming
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3. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, kantor

Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan

SKPD Terkait lainnya di  Kabupaten Gresik

4. Memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan

masyarakat dan program urban farming sesuai dengan kriteria yang

telah ditentukan.

Sebelum dimulainya program Urban Farming ini, Badan Pelaksana

penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melakukan sosialisasi terhadap

warga atau kelompok sasaran. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap RT/RW,

Masyarakat, Karang Taruna dan TIM Penggerak PKK Kecamatan Kebomas

Kabupaten Gresik. Kegiatan Sosialisasi ini  untuk menyampaikan maksud dan

tujuan kegiatan  kepada segenap lapisan masyarakat secara umum dan khusunya

pelaksana program urban farming dan untuk kelompok sasaran ditujukan untuk

membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Urban Farming di lapangan, Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

melakukan beberapa langkah diantaranya:

1. Strategi dasar pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan dan

penguatan kelompok masyarakat dan kelompok sasaran lainnya

2. Pendampingan teknis baik budidaya tanaman yang terkait dengan

program Urban Farming maupun dengan manajemen usaha

3. Pelaksanaan pendampingan melalui metode latihan dan kunjungan oleh

penyuluh pendamping kepada kelompok  pelaksana urban farming

4. Dalam pelaksanaan kegiatan Urban farming senantiasa berpedoman

pada partisipatif, dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam

penggunaan teknologinya.
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II.2.8. Struktur Pengorganisasian Program Urban Farming

Agar pelaksanaan program Urban Farming dapat terkoordinasi dan terpadu

mulai dari kelompok di tingkat RT/RW, Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sampai pada tingkat Kabupaten, maka perlu

dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten, serta Tim Pelaksana

dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan.

Tim Pembina dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati Gresik, sedangkan Tim Pelaksana dan Tim Teknis Tingkat

Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Gresik.

II.2.8.1. Tim Pembina dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten

Tim Pembina Tingkat Kabupaten Keanggotannya meliputi berbagai Dinas

atau Badan yang terkait dengan Program Urban Farming dan Tim Pembina PKK

tingkat Kabupaten Gresik, sedangkan Tim Teknis terdiri dari Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kabupaten Gresik dan Tim Pembina PKK Kabupaten Gresik.

Adapun tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Tim Pembina dan Tim

Teknis Tingkat Kabupaten yaitu:

a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan

b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke kecamatan pelaksana

c. Melakukan monitoring dan pengawasan kegiatan Urban Farming

d. Melaksanakan  koordinasi dengan instansi terkait.

II.2.8.2. Tim Pelaksana dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan

Tim Pelaksana dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan atau BP3K akan

melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan Urban Farming di BP3K mulai

tingkat RT/RW, Kelurahan/Desa sampai tingkat Kecamatan.
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Adapun tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Tim Pelaksana dan Tim

Teknis Tingkat Kecamatan yaitu:

a. Sosialisasi program kepada RT/RW dan kader Urban farming serta

kelompok Dasa Wisma PKK

b. Menyusun petunjuk Teknis pelaksanaan Urban farming

c. Pembinaan dan bimbingnan kepada kelompok pelaksana kegiatan

Urban Farming

d. Menyusun Laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta

menyampaikan ke Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

II.3. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban

Farming Oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Gresik

Dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan udara yang bersih, kenyamanan

dalam lingkungan hidup, meningkatkan derajat kesehatan serta mengurangi biaya

konsumsi rumah tangga masyarakat di wilayah perkotaan/kota, maka Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

menyelenggarakan Program Urban Farming atau Berkebun di Perkotaan.

Urban farming adalah suatu aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar

perkotaan yang melibatkan ketrampilan, keahlian dan inovasi dalam budidaya dan

pengolahan makanan. Hal utama yang menyebabkan munculnya aktivitas ini

adalah upaya memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, pemberdayaan

masyarakat, menambah penghasilan masyarakat sekitar juga sebagai sarana

rekreasi dan hobi.

Penyuluh Pertanian sebagai suatu satuan kerja fungsional diharapkan dapat

bekerjasama dengan Kader PKK dan Kelompok Urban Farming dalam

menyampaikan informasi tentang pentingnya berkebun di lingkungan perkotaan

sehingga mampu mendorong percepatan pelaksanaan program Urban farming di
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Kabupaten Gresik umumnya dan Khusunya Kecamatan Gresik, Kecamatan

Kebomas dan Kecamatan Manyar sebagai daerah perkotaan.

Untuk itu disusunlah Panduan pelaksanaan Program Urban Farming agar

memudahkan penyuluh pertanian selaku pendamping kegiatan urban farming

dalam menjalankan kegiatan di lapangan.
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BAB III

PENYAJIAN, ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI TEORITIK

Dalam bab ini, akan disajikan data yang telah didapat selama proses

penelitian, disertai analisis dan interpretasi data untuk menjawab permasalahan

penelitian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dengan data hasil

temuan di lapangan. Selain itu data temuan di lapangan juga akan dihubungkan

dengan teori-teori yang ada. Ketiga hal tersebut dijadikan satu bab oleh peneliti

karena adanya hubungan kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan

informan yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami yang memberi

kemungkinan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.1 Pada proses ini peneliti mentransformasikan data kasar menjadi bentuk

uraian.

Kemudian analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

lainnya sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data juga bisa

dimaksudkan sebagai suatu proses pengorganisasian data kedalam bentuk pola

dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga bisa ditemukan tema dan pola

yang jelas. Analisis dilakukan dengan mencari hubungan keterkaitan antara hasil

data atau juga bisa dengan koding.

III.1. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data penelitian diperoleh melalui wawancara secara mendalam

yang telah dilakukan oleh peneliti, berupa observasi lapangan, dan tambahan data

sekunder.

Sedangkan pengumpulan data dimulai dengan melakukan preliminary

study atau studi awal terhadap permasalahan penelitian. Studi ini dilakukan oleh

1 Mathew J. Miles, dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang
Metode Baru. (Jakarta. UI Press. 1992). Hal.15-20.
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peneliti antara bulan Januari sampai Februari 2016. Langkah pertama yang

dilakukan adalah dengan mendatangi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP4K) untuk wawancara informal guna mengetahui

hal-hal umum mengenai program Urban farming yang ada di kabupaten Gresik

ini yang berlangsung mulai dari tahun 2014 hingga sekarang. Dari studi awal ini

peneliti mulai menemukan aktor-aktor internal utama yang terlibat.

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan,

terutama mengenai observasi dengan melakukan wawancara terkait aktor yang

terlibat, setelah menerima surat izin penelitian dari Fakultas yaitu dilakukan pada

tanggal 25 Februari sampai pada 25 Mei 2016. Peneliti juga mendapat surat izin

dari Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Februari 2016. Surat izin tersebut ditujukan

pada aktor yang terlibat khususnya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Penelitian proses pelaksanaan program urban farming di Kabupaten

Gresik mulai dilakukan pada tanggal 7 Maret 2016, setelah mendapatkan izin dari

pihak Fakultas dan izin dari Bappeda Gresik pada tanggal 29 Februari 2016.

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP4K), setelah peneliti diberikan izin untuk melakukan penelitian, peneliti

langsung menemui Bapak Agus selaku sekretariat umum di Badan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut. Kemudian diarahkan untuk

menemui Bapak Labat selaku kepala badan untuk melakukan wawancara singkat

terkait program urban farming yang ditetapkan oleh beliau. Kemudian dari kepala

badan diarahkan ke sub bagian program dan pelaporan yang mengurusi

pembuatan proposal dan program urban farming, disana peneliti menemui Ibu

Eny. Selain itu juga peneliti melakukan penunjukan narasumber yang memiliki

kapasitas dan yang terlibat langsung dengan program yang berada di lapangan,

seperti Mas Husni dan Bu Nurul yang memegang jabatan fungsional penyuluh

pertanian, perikanan dan kehutanan.
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Dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Gresik, tidak semua dapat di wawancarai secara mendalam karena

keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga penetapan narasumber ini

dilakukan berdasarkan tingkat keterwakilannya yang paling tinggi serta yang

terlibat langsung secara penuh di lapangan dengan program urban farming. Hal

tersebut dimaksudakan agar peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dan

menyeluruh untuk mendapat data yang efektif dan akurat.

Selama proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara ini,

tidak selamanya berjalan lancar, peneliti sering  mengalami kesulitan ketika

bertemu dengan narasumber yang diinginkan, karena kesibukan dari masing-

masing. Berikut adalah bagaimana proses peneliti menemui beberapa narasumber

dilakukan.

Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP4K), peneliti datang ke tempat menemui bagian penerima tamu yang dijaga

oleh Mbak Dani, dari sini saya diarahkan untuk menemui Bapak Agus sebagai

Sekretariat Umum, dikarenakan Kepala Badan tidak ada di tempat saat itu. Untuk

mendapat data yang valid, maka peneliti juga menetapkan beliau sebagai

narasumber. Kemudian peneliti melakukan sedikit wawancara dengan Bapak

Agus terkait program urban farming, dan peneliti juga diberitahu aktor-aktor yang

terlibat dengan program tersebut. Dari sini peneliti sudah mampu memetakan

aktor yang akan menjadi narasumber.

Pada kesempatan berikutnya, peneliti diberitahu dan diundang oleh

Bapak Agus kalau Bapak Labat selaku Kepala Badan berada di tempat atau

kantor. Peneliti langsung segera menemui beliau dan melakukan wawancara

mendalam dengan Bapak Labat pada tanggal 7 Maret 2016. Pada observasi kali

ini peneliti mendapat informasi yang akurat dan jelas, dikarenakan beliau sebagai

aktor yang menetapkan program urban farming. Setelah itu peneliti mendapat

kesempatan untuk melakukan wawancara tambahan dengan Ibu Eny sebagai

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Selain mendapat kesempatan
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wawancara, dengan beliau juga peneliti mendapat data tambahan berupa proposal

kegiatan urban farming yang telah dilakukan oleh badan tersebut.

Setelah itu peneliti mendapat arahan untuk menemui aktor fungsional

penyuluh pertanian dan perikanan. Namun pada saat itu, aktor yang dicari sedang

tidak ditempat untuk melakukan pelatihan tenaga kerja selama satu minggu.

Pada kesempatan berikutnya peneliti dihubungi dan diberitahu untuk

segera menemui Mas Husni dan Ibu Nurul selaku aktor fungsional penyuluh

pertanian dan perikanan. Akhirnya wawancara dengan narasumber yang

mengetahui secara langsung kondisi di lapangan telah berhasil. Setelah itu peneliti

meminta persetujuan untuk melakukan kunjungan ke lapangan. Ini dilakukan agar

dapat mengetahui kondisi secara langsung yang terjadi di lapangan dan mendapat

tambahan wawancara dengan masyarakat kelompok maupun individu terkait

dengan kegiatan urban farming di Kabupaten Gresik. Namun pada kesempatan

tersebut peneliti menemui kendala dikarenakan kesulitan menetapkan jadwal

wawancara dengan ketua kelompok kegiatan di Kecamatan Kebomas. Pada

akhirnya, peneliti mendapat kesempatan bertemu dengan Mas Agung selaku ketua

kelompok kegiatan setelah beberapa hari menunggu, setelah diundang oleh Mas

Husni dan Ibu Nurul untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan berlangsung.

Setelah melakukan kunjungan observasi di lapangan, peneliti ingin

mendapatkan tambahan data berupa data sekunder dari hasil program urban

farming yang telah berjalan. Untuk itu peneliti diarahkan untuk menemui Bapak

Hermanu selaku Kepala Jabatan Fungsional di badan tersebut. Untuk dapat

menemui beliau, peneliti melakukan kunjungan sebanyak dua kali, sehingga dapat

menemukan narasumber yang dimaksud. Dengan Bapak Hermanu, peneliti

melakukan beberapa wawancara sedikit namun mendalam untuk sekedar bertanya

mengenai pelaksanaan dan kondisi yang berlangsung di lapangan terkait program

urban farming ini. Setelah mendengar sedikit cerita dari Bapak Hermanu akhirnya

beliau memberikan sedikit data tambahan bagi peneliti guna mendukung

penelitian yang dilakukan. Beliau tidak memiliki banyak data dikarenakan
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program urban farming ini baru memiliki landasan hukum dan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahun 2015. Program ini juga sebenarnya

bertujuan untuk memanfaatkan lahan sempit yang berada di kota serta untuk

pemberdayaan masyarakat kota agar memiliki tambahan pendapatan meskipun

hanya sedikit, dan setidaknya dapat menghemat pengeluaran dengan melakukan

kegiatan urban farming ini.

Setelah melakukan proses perizinan penelitian hingga perencanaan dan

telah melakukan berbagai wawancara mendalam dengan berbagai narasumber

serta pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya adalah memeriksa keabsahan

data yang diperoleh.

Teknis pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan adalah dengan

mengumpulkan berbagai sumber dari setiap aktor program, serta kalau perlu

dilakukan adanya wawancara mendalam tambahan, dengan juga melakukan

perbandingan terhadap data sekunder yang ada. Teknis pemeriksaan keabsahan

data yang dilakukan ini biasa disebut dengan triangulasi sumber data. Dengan

demikian dalam penelitian, keabsahan data yang dilakukan adalah

membandingkan dan melakukan cross check terhadap derajat kepercayaan

informasi yang diperoleh dan data hasil pengamatan di lapangan, data sekunder

dan hasil wawancara.

Secara teknis, perbandingan di lapangan ini dilakukan peneliti dengan

melihat keadaan proses pelaksanaan program yang terjadi berdasar berbagai aktor,

dari hasil wawancara dan juga data sekunder yang ada, landasan hukum yang

terkait serta SK Kepala Badan yang telah dibuat.

Penyajian uraian data yang diperoleh selama penelitian berlangsung

dalam bab ini telah sesuai dengan kerangka pemikiran awal, yaitu mengenai

penggambaran proses pelaksanaan program Urban farming di Kabupaten Gresik

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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III.1.1. Pelaksanaan Program Urban Farming

III.1.1.1. Program Urban Farming

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh

pemerintah untuk menghadapi suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan

mewujudakan adanya keadilan dan kemakmuran serta kebijaksanaan atas segala

permasalahan. Dalam perumusan program harus mempunyai tujuan yang strategis

dalam pembangunan sehingga masalah dapat teratasi dengan efektif. Dan salah

satu permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang dilakukan

oleh peneliti ini adalah percepatan pertumbuhan proporsi urban dan rural di

Indonesia. Dimana proporsi kota sekarang lebih besar daripada pedesaan, dan ini

yang mengakibatkan banyaknya konversi dari lahan pertanian ke non pertanian

yang tidak terkendali. Dengan semakin tumbuh dan bergesernya rural menjadi

urban yang modern ini, tentu hal ini cukup mengganggu bagi keadaan ketahanan

pangan di masa depan. Selain itu, kesadaran akan kebutuhan akan udara yang

bersih dan kenyamanan dalam lingkungan hidup juga menjadi salah satu

dampaknya.

Permasalahan ini sangat membutuhkan campur tangan dari pemerintah

baik itu pusat maupun daerah, karena masalah yang dihadapi akan semakin

kompleks jika tidak segera tidak diatasi. Lahan menjadi salah satu hal utama yang

perlu dilakukan manajemen yang baik agar pemanfaatannya tidak sia-sia. Tentu

saja lahan yang sudah dikonversi dari pertanian ke non pertanian sudah tidak

dapat diubah lagi menjadi lahan pertanian. Untuk itu, pemanfaatan lahan itu

sendiri yang harus dimaksimalkan agar ketahanan pangan tidak menjadi masalah

yang lebih kompleks kedepannya.

Proporsi pertumbuhan dari rural ke urban juga tidak dapat dihindarkan

sekali lagi, pemanfaatan lahan yang ada di kota salah satunya dapat menjadi suatu

solusi dari permasalahan ini. Salah satu program yang diterapkan untuk dapat

mengoptimalkan lahan di perkotaan dan menjamin tetap tersedianya kebutuhan

pangan serta kelangsungan hidup yang nyaman adalah Program Urban farming
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yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dari Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Gresik.

Hal ini terkait dengan permasalahan perubahan proporsi dari rural ke

urban di daerah Gresik yang sangat berkembang dengan cepat dan tidak dapat

dihentikan. Banyaknya perubahan lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian

dan sekarang berubah menjadi lahan industri, perumahan dan lainnya (non

pertanian). Kembali kepada program Urban farming, ini merupakan program

sosial demi tujuan kedaulatan pangan. Tentu saja dalam skala mikro rumah

tangga, dan skala makro yaitu negara. Dimana kebijakan pangan Indonesia masih

berorientasi pada ketahanan pangan. Ancaman paceklik atau krisis pangan yang

selalu dijawab pemerintah dengan impor akan menggerus kemandirian sebagai

bangsa. Untuk itulah langkah kemandirian bangsa dapat diwujudkan dengan suatu

hal kecil yang dapat sedikit membantu kelangsungan pangan, dan akan menjadi

suatu hal besar jika semua masyarakat sadar akan hal tersebut.

Program Urban farming yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini merupakan proses

pemberdayaan masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan di kota yang sempit

dikarenakan sudah banyaknya industri di Gresik. Hal ini sebagaimana terdapat

dalam petikan wawancara berikut:

“Mengingat di Gresik ini ada dalam lingkungan industri, jadi banyak
pabrik dan kita ingin Gresik itu tetap jadi lingkungan yang bersih gitu.
Kemudian saya melihat sekarang ini masalah pertanian itu kan sudah
bergeser, jadi kalau dulu pertanian itu sekitar 70% berada di pedesaan.
Artinya mereka yang bergerak dalam bidang pertanian itu 70% masih
berada di pedesaan, tapi sekarang berbanding terbalik justru petani-petani
kita tersisa antara 30-40% itu yang berada di pedesaan, dan banyak
masyarakat yang memilih bekerja di perkotaan sekitar 60-70%”.2

“Akhirnya saya mempunyai pola pikir, kalo gitu kita rubah lah, jadi kita
buat urban farming dan sekarang juga di Gresik ini banyak industri,
banyak perumahan dan sebagainya. Sehingga kita arahkan pada petani-
petani di perkotaan dengan memanfaatkan lahan seadanya. Makanya

2 Wawancara dengan Bapak Labat, selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
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dengan tanaman sayuran, buah dalam pot juga kita arahkan pada
komoditi misalnya budidaya ikan. Ini pola pikir kami sehingga
masyarakat juga akan memperoleh suatu makanan yang sehat, udara
yang bersih dan mungkin juga tambahan pendapatan dengan misalnya
menjual hasil panennya”.3

“...kan tujuannya urban farming itu pengembangan ekonomi masyarakat.
Jadi ada pemberdayaan lahan-lahan sempit disini, jadi bagaimana sih
lahan-lahan itu bisa bermanfaat, minimal bagi ibu-ibu rumah tangga yang
notabennya di rumah, terus gak sibuk apa-apa dan ini kan gak butuh
waktu dan tenaga banyak. Intinya yah pemanfaatan lahan sempit itu”.4

Dalam petikan wawancara tersebut terdapat pernyataan dari narasumber

yang dapat ditarik maksud atau tujuan sebenarnya dari dibuatnya program urban

farming ini yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di perkotaan

untuk memanfaatkan lahan pertanian yang sempit atau seadanya. Dengan maksud

lain dapat meningkatkan pendapatan dan nilai ekonomis masyarakat, kenyamanan

dan kualitas lingkungan kota serta meningkatkan estetika perkotaan.

Suatu program yang dibuat pastilah memiliki landasan hukum yang

menaunginya dari program yang dibuat maupun dalam pelaksanaannya. Tentu

saja program urban farming yang telah dibuat pula oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian ini. Mengenai hal ini telah disebutkan dalam pernyataan Ibu

Eny selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan di Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam wawancara berikut:

“Urban farming ini mas, yang sudah berjalan selama kurang lebih dua
atau tiga tahun ini kita lakukan berdasarkan DPA APBD Gresik Tahun
2016 untuk kegiatan urban farming. Jadi ada dana dari kabupaten buat
menjalankan program yah lalu kita laksanakan program ini dengan
sebaik-baiknya”.5

Jadi program urban farming ini dijalankan berlandasakan dari DPA

APBD Kabupaten Gresik yang diserahkan pada Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk kegiatan Urban farming.

3 Ibid.
4 Wawancara dengan Mas Husni, selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 7 Maret 2016
5 Wawancara dengan Ibu Eny, selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan di Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
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III.1.1.2. Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik

Pelaksanaan program mengarah kepada bagaimana proses pelaksanaan

atau pengimplementasian suatu program yang telah ditetapkan agar program itu

dapat berjalan sesuai dengan rencana, tujuan dan maksud yang akan dicapai

sebelumnya. Untuk itulah implementasi harus dilaksanakan seefisien mungkin

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan permasalahan yang telah terjadi

dan program apa yang akan dipakai oleh pemerintah dalam menanggulanginya.

Program urban farming yang merupakan program dalam menangani masalah

percepatan pertumbuhan kota membuat lahan pertanian semakin berkurang. Dan

masalah tersebut dapat berimbas pada kedaulatan pangan. Dengan adanya urban

farming ini diharapkan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat kota yang

diharapkan oleh pemerintah dapat menjawab permasalahan ini. Dengan

memanfaatkan lahan di perkotaan yang sempit atau seadanya dapat menjadi petani

kecil dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan maupun komoditi lainnya.

Dalam pelaksanaan program ini mencakup bagaimana usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat dan dampak yang nyata bagi

masyarakat atau kelompok sasaran. Karena pada saat inilah program yang

dirumuskan sebelumnya akan lebih mudah dipahami maksud dan tujuannya dalam

mengatasi permasalahan. Sedangkan proses yang dijalankan oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah dimulai sejak

program ini dirumuskan. Mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan

urban farming, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelaksanaan program.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Eny selaku Sub Bagian

Program dan Pelaporan BP4K dalam wawancara berikut:

“Kita telah melakukan semua persiapan sebelumnya mas, kita telah
membuat perencanaan sedetail mungkin. Kita mengumpulkan informasi
mengenai potensi sumberdaya dan kelompok sasaran kita, melakukan
koordinasi dengan dinas yang terkait. Lalu setelah semua dirasa sudah
siap, barulah kita melakukan sosialisasi lebih dulu ke masyarakat. Disana
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kita lihat respon mereka, kalau ada yang tergugah dan mau maka kita
jalan ini. Nah, setelah itu dari tim kita mulai melaksanakan, kita sendiri
juga dibagi ada yang sebagai pendamping di lapangan untuk melakukan
monitoring penyuluhan. Ini semua sudah ada dalam proposal kegiatan
kita”.6

Dilihat dari petikan wawancara tersebut, untuk melaksanakan program

urban farming ini pihak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan membuat program berjalan dengan proposal kegiatan yang ada. Disini

dijelaskan adanya tahapan-tahapan dalam  pelaksanaan, secara lengkap akan

dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Tahapan Pelaksanaan Program Urban Farming

Tahapan Penjelasan
Persiapan - Pengumpulan informasi awal di masyarakat mengenai

potensi sumberdaya dan kelompok sasaran kegiatan.
- Koordinasi dengan Dinas Pertanian, PKK Kabupaten dan

dinas terkait dalam penentuan kelompok sasaran dan lokasi
kegiatan.

- Pemilihan pendamping di lapangan sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan

Sosialisasi - Sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat, Karang Taruna
dan PKK.

- Kegiatan ini untuk menyampaikan maksud dan tujuan
kegiatan kepada semua lapisan masyarakat secara umum
dan khususnya pelaksana program urban farming dan
kelompok sasaran yang dituju.

Perencanaan
kegiatan

- Melakukan perencanaan bangun pemanfaatan lahan
kosong, fasilitas umum, lingkungan sekolah dan
lingkungan industri.

- Membuat jadwal kegiatan urban farming secara sinergis
dengan pihak terkait dengan program mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan
kegiatan

- Strategi dasar pemberdayaan masyarakat, yaitu
pembentukan penguatan kelompok masyarakat dan
kelompok sasaran.

- Pendampingan teknis di lapangan terkait program.
- Pelaksanaan pendampingan melalui metode pelatihan dan

kunjungan oleh penyuluh pendamping.
- Berpedoman pada partisipatif dan memperhatikan

kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan.

6 Ibid.
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Sedangkan dalam memilih dan memutuskan aktor yang terlibat dalam

program urban farming ini dilakukan dengan cara negosiasi dengan

memperlihatkan maksud dan tujuan program dalam tahapan proses pelaksanaan.

Dan yang menjadi aktor terlibat disini yaitu diantaranya dinas pertanian dan PKK

setempat. Selain itu juga program ini juga berusaha memanfaatkan hasil CSR dari

perusahaan-perusahaan yang berada di daeraah sekitar kota Gresik. Sebagaimana

terdapat dalam petikan wawancara berikut ini:

“Jadi sebetulnya pada awalnya itu kami libatkan pemerintah dan juga
perusahaan, kita masuk dari CSR itu kita memberikan penjelasan pada
perusahaan bahwa kita mempunyai program seperti ini. Akhirnya dari
pihak perusahaan itu sanggup untuk sharing, jadi mereka memberikan
dana untuk kegiatan ini. Lalu kita sebagai pelaksana melakukan dan
ternyata di perkotaan jalan”.7

Melihat hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana

program menggandeng aktor dari perusahaan memanfaatkan CSR untuk

membantu dalam menjalankan program urban farming.

Hal serupa juga disebutkan oleh Mas Husni selaku Fungsional penyuluh

pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian ini, yang menyebutkan:

“...jadi untuk pengembangan potensi wilayah desa, nanti kita mintakan
bantuan proposal ke perusahaan. Kemaren itu misalnya untuk komoditi
jahe merah kita menggandeng ke Pertamina, terus ada lagi yang lain itu
kita minta bantuan ke PJB/PLN itu. Dan dari mereka itu kebanyakan
bantu berupa uang, tapi proposalnya dari kita harus rinci, dana segini
buat apa-apa, nanti baru dari sana minta ada pertanggungjawaban jadi
tiap triwulan harus ada pelaporan, dan hasilnya nanti juga akan di
evaluasi oleh pihak pemberi bantuan”.8

Melihat hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam

meminta bantuan CSR kepada perusahaan-perusahaan, para pelaksana harus

melakukan tanggungjawab dengan melakukan pelaporan atas hasil program yang

telah dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar meminta CSR, yang intinya bermaksud

7 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
8 Wawancara dengan Mas Husni selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 7 Maret 2016.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



III-12

untuk tetap menjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara pihak yang

bersifat publik atau pemerintahan dengan sektor privat (swasta).

Dalam proses pelaksanaan program urban farming juga yang berperan

penting disini terdapat masyarakat sebagai kelompok sasaran yang dibagi dalam

beberapa wilayah Kecamatan dan juga komoditi. Melihat dari hasil wawancara,

implementor urban farming ini telah mempunyai beberapa binaan yang

didalamnya terbagi menjadi individu atau perorangan rumah tangga dan ada juga

yang tergabung sebagai Pokja-pokja urban farming. Hal ini sebagaimana dalam

petikan wawancara berikut:

“...urban farming ini sudah berjalan mas, sudah ada beberapa titik yang
menjadi binaan kita, dari temen-temen penyuluh yang nantinya
memberikan manfaat, ada yang dikelola rumah tangga dan ada yang di
Pokja-pokja PKK atau dasawisma. Jadi ada yang dibina di perorangan,
ada yang di kelompok-kelompok. Tapi kalau yang untuk perorangan itu
kendalanya yaitu semakin banyak jangkauannya, sehingga sulit dalam
pendampingan karena juga keterebatasan penyuluh kita ini”.9

“...jadi dari tiap pokja itu nanti ada tim pengelola sendiri, seperti ketua,
sekretaris dan sebagainya dari unsur masyarakatnya sendiri. Yah
tergantung kesepakatan dari masyarakat untuk memilih siapa nantinya
yang mengelola dan membuat struktur organisasinya”.10

Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa adanya pendampingan atau

pembinaan terhadap kelompok sasaran yang dilakukan oeh tim penyuluh dari

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Setelah

adanya sosialisasi terhadap masyarakat kemudian dari implementor akan

membina secara perorangan di rumah tangga maupun secara kelompok di Pokja-

pokja yang ada. Dan dalam sebuah kelompok ini nantinya akan memiliki struktur

organisasi pengelola tersendiri yang dipilih oleh masyarakat. Namun yang

menjadi perhatian adanya kendala dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran

dikarenakan kurangnya tim penyuluh (Sumberdaya Manusia).

9 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.
10 Ibid.
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III.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Urban

Farming di Kabupaten Gresik

Dalam pelaksanaan program publik terdapat beberapa faktor yang akan

mempengaruhi proses pelaksanaan program Urban farming dalam upaya

pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang sempit oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Faktor-faktor

pengaruh implementasi ini berpedoman pada kerangka teoritik yang telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya. Faktor-faktor yang digunakan disini yaitu

diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur

birokrasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik (dukungan kelompok

sasaran).

III.1.2.1. Komunikasi

Komunikasi berpengaruh dalam proses pelaksanaan program Urban

farming yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan

sempit. Karena komunikasi antar stakeholder pelaksana akan mempengaruhi

pencapaian tujuan dari program tersebut. Stakeholder utama yang berperan disini

yaitu pembuat program yakni Kepala Badan itu sendiri yang kemudian informasi

akan disampaikan kepada pelaksana program (implementor) yang berasal dari

Badan Pelaksana Penyuluhan itu sendiri yang ditunjuk oleh Kepala Badan

ataupun yang memangku jabatan fungsional penyuluh, dari dinas terkait, dan dari

tim PKK yang disini juga menjadi penyuluh bagi masyarakat.

Komunikasi yang berjalan dalam pelaksanaan urban farming ini dimulai

dari proses perencaan yang dilakukan dengan pengenalan program tentang

maksud, tujuan dan bagaimana proses akan berlangsung sehingga dapat berjalan

efektif. Kemudian pada proses sosialisasi yang melibatkan para kelompok sasaran

dan dinas maupun stakeholder yang terkait. Dan sampai pada saat proses

pelaksanaan program di lapangan. Dalam komunikasi juga terdapat beberapa

dimensi penilaian yang perlu diperhatikan.
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III.1.2.1.1. Tranformasi (Transmission)

Dalam indikator transformasi atau transmisi ini program urban farming

harus disampaikan oleh pembuat program kepada para pelaksana program dan

juga para kelompok sasaran, ini dikarenakan agar semua aktor yang terlibat dalam

pelaksanaan program mengetahui dengan jelas maksud dan tujuannya. Selain itu

program ini juga disampaikan pada pihak lain yang berkepentingan baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Proses komunikasi seperti ini dapat terlihat dari petikan wawancara

berikut:

“Kita mulai pada start awal mas, kita memiliki pola pikir untuk membuat
urban farming ini kan karena sekarang sudah berubah, perkotaan itu
sudah menjadi lebih banyak dari desa. Jadi kita ubah pola itu menjadi
urban farming yaitu perpindahan pertanian dari desa menuju kota. Dak
kita juga kan memiliki tim penyuluh yang nantinya sebagai pendamping
di lapangan”.11

Hal serupa juga disebutkan dalam wawancara berikut:

“Kita memiliki tenaga pendamping saat pelaksanaan disana, yang terjun
sehari-hari di lapangan ya para penyuluh kita itu, sebagai
kepanjangtanganan dari kita. Mereka yang tau semua yang terjadi di
lapangan kan memang tugasnya sebagai pengawasan dan pendamping”.12

Dari petikan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa jabatan teknis di

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian ini sebagai stakeholder pembuat program

yang akan dilaksanakan oleh implementor yang juga berasal dari Badan tersebut

namun diambli dari jabatan fungsional penyuluhan. Tim penyuluhan inilah yang

nantinya sebagai pelaksana program di lapangan.

Sementara untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau

kelompok sasaran, maka dapat dijelaskan dalam wawancara berikut:

11 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
12 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



III-15

“Pada mulanya ya kita sosialisasi kepada mereka, kita jelaskan bahwa
ada program begini-begini, nah kemudian dilatih dan pada saat action
yang mendampingi dari penyuluh”.13

“...jadi kita libatkan masyarakat sebagai pelaksana, kita masuk melalui
sosialisasi, kita jelaskan dulu semuanya bahwa ada program seperti ini
dengan maksud pemanfaatan lahan dan membantu perekonomian
masyarakat. Jadi kalau banyak masyarakat yang tertarik maka kita
jalan”.14

Untuk memberikan kejelasan program urban farming kepada kelompok

sasaran, dalam hal ini dilakukan proses sosialisasi program agar tercipta

persamaan pandangan dari pelaksana dan juga kelompok sasaran. Dengan adanya

sosialisasi ini diharapkan adanya kejelasan pemahaman dari kelompok sasaran

agar dalam pelaksanaan akan berjalan efektif.

Selain dari pelaksana program dan juga kelompok sasaran, komunikasi

juga harus dilakukan dengan aktor lain yang terkait baik secara langsung maupun

tidak langsung dengan program ini. Aktor lain yang terlibat disini yaitu adanya

sektor privat yang membantu dalam fasilitasi baik dana maupun peralatan.

Komunikasi yang terjalin disini dapat dilihat dari wawancara berikut:

“...ya kita juga bekerjasama CSR dengan pihak swasta, seperti
Petrokimia, Pertamina, PJB, dan ada juga PKK untuk mau membantu
kita. Tapi ya kita harus masukkan dulu proposal program kita mengenai
apa maksud dan tujuannya secara jelas dan rinci, dan yah kebanyakan
mereka mau membantu mas”.15

Komunikasi yang terjalin dengan sektor privat ini dilakukan dengan

kerjasama CSR antara pemerintah dan juga swasta, memanfaatkan CSR untuk

memberikan informasi mengenai program yang dijalankan. Dari sini dapat

dikatakan bahwa dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian ini dapat

berkomunikasi dan memberikan informasi dengan baik kepada seluruh pihak yang

akan membantu dalam kelancaran program urban farming ini.

13 Ibid.
14 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
15 Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
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III.1.2.1.2. Kejelasan (Clarity)

Dalam indikator kejelasan ini menghendaki pelaksana program untuk

memberikan kejelasan tentang tujuan utama dari program urban farming ini.

Sehingga program yang akan dijalankan ini dapat diterima dengan jelas serta para

kelompok sasaran maupun pelaksana program itu memahami dan mengetahui apa

yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program urban

farming tersebut.

Stakeholder pembuat program dari Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus menjelaskan secara detail setiap

tahapan yang akan diimplementasikan oleh para pelaksana dan juga kelompok

sasaran. Kejelasan mengenai informasi yang dikomunikasikan kepada kelompok

sasaran dapat dilihat dari petikan wawancara berikut:

“...selain adanya sosialisasi kepada masyarakat, nantinya juga kan ada
pendamping di lapangan dari tim penyuluh kita. Yah disana nanti
masyarakat bisa mendapat informasi yang lebih lagi mengenai program
ini, prosesnya atau tahapan dalam melaksanakan program. Mereka juga
akan dapat ilmu yang baru mengenai urban farming ini, bagaimana cara
menanam sayuran atau buah-buahan dengan mamanfaatkan lahan yang
sempit, kan jarang yang punya pemikiran seperti itu. Makanya kita taruh
pendamping yang sudah terlatih dan mempunyai pemahaman lebih
tentang program ini”.16

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya

komunikasi yang terjadi secara intensif dalam pelaksanaan program urban

farming. Komunikasi dimulai dilakukan oleh pembuat program yaitu pemangku

jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dengan pelaksana

program yaitu tim penyuluh pertanian atau pendamping dari Badan Pelaksana

Penyuluhan itu juga yang benar-benar sanggup dan mengetahui seluk beluk dari

program tersebut mulai dari proses awal perencanaan sampai pada penerapan di

lapangan.

16 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.
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Kemudian dari para pelaksana program ini melakukan sosialisasi kepada

kelompok sasaran dan tentunya didampingi oleh pembuat program sebagai

stakeholder utama disini. Setelah melakukan sosialisasi barulah sampai pada

tahapan pelaksanaan, dimana dalam pelaksanaan ini masih terdapat komunikasi

yang terjalin antara pelaksana dengan kelompok sasaran. Tim penyuluh dari

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang ditempatkan sebagai pendamping di

lapangan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai program yang dijalankan

dan tentunya dengan praktek atau implementasi. Jadi kelompok sasaran yang

sebelumnya kurang mengetahui tentang ini, dapat bertanya secara detail mengenai

program urban farming ini.

III.1.2.1.3. Konsistensi (Consistency)

Dalam indikator konsistensi ini menghendaki bahwa komunikasi harus

berjalan lurus (konsisten) tidak berubah-ubah antara aktor satu dengan aktor yang

lainnya. Selain itu, informasi atas program urban farming mengenai arti, maksud,

tujuan dan sasaran ini tetap konsisten dan tidak berubah sewaktu-waktu. Jadi apa

yang ditransmisikan kepada para implementor dan juga pada masyarakat inilah

yang akan dijalankan, jika sewaktu-waktu berbah maka akan menimbulkan

kebingungan dalam pelaksanaannya.

Telah diketahui bahwa program urban farming ini telah berjalan antara

dua sampai tiga tahun, dan dari penjelasan mengenai arti, maksud dan tujuan serta

sasaran program urban farming ini masih tetap sama seperti dua tiga tahun

sebelumnya. Seperti pada hasil wawancara yang sebelumnya mengenai program

ini bahwa urban farming mempunyai maksud dan tujuan pemberdayaan

masyarakat perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada. Dengan

sasaran yaitu masyarakat perkotaan rumah tangga maupun kelompok-kelompok

kerja PKK yang ada di sekitar perkotaan.

Berdasarkan ketiga indikator penilaian keefektifan komunikasi yang

terjalin antar aktor program tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi

mengenai perencanaan sampai pelaksanaan yang terjalin dari stakeholder pembuat
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program dan pelaksana program serta kelompok sasaran berjalan dengan baik dan

efektif. Namun terdapat satu kendala dalam satu tahapan terakhir pelaksanaan

program urban farming yang kurang menunjukkan komunikasi berjalan kurang

baik antara pembuat program dengan kelompok sasaran. Dimana dalam tahapan

monitoring dan evaluasi ini, yang didalamnya terdapat ruang lingkup evaluasi atas

pencapaian hasil sementara masih terkendala dengan kurangnya data hasil

program yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk

dijadikan bahan evaluasi atas perkembangan program urban farming untuk

keberlanjutannya. Hasil pelaksanaan program ini dapat ditunjukkan dengan hasil

pencapaian panen dari suatu komoditi tertentu setiap bulan maupun tahunnya. Hal

tersebut sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:

“yah, kalau untuk perkembangan urban farming tiap tahunnya itu kita
kurang jelas mas, soalnya dari kelompok sasaran sendiri itu banyak dari
hasil panen mereka itu konsumsi sendiri atau kadang juga mereka jual
untuk tambahan ekonomi rumah tangga mereka. Kan memang program
ini untuk pemberdayaan mereka juga, mereka yang menanam dan
memanen sendiri, tapi biasanya untuk yang kelompok ada yang
menyetor. Tapi kita nggak bisa memutuskan begitu saja gimana
perkembangannya dengan data akurat. Soalnya biaya yang kita keluarkan
untuk program kan ada untuk perorangan dan kelompok, dan nanti kalau
biaya yang masuk cuma dari kelompok kan gak seimbang jadinya”.17

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa

komunikasi dalam proses evaluasi program masih kurang berjalan baik. Dimana

dari kelompok sasaran tidak memberikan data pencapaian hasil program secara

keseluruhan, yang sebenarnya hal ini dapat menunjukkan keberhasilan dan

keberlanjutan perkembangan urban farming. Hal ini juga dapat dikarenakan

kurangnya monitoring dari pelaksana program yang seharusnya sampai pada

tahap evaluasi program.

17 Wawancara dengan Ibu Eny selaku Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan di Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
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III.1.2.2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam

pelaksanaan suatu program maupun program publik dan akan secara langsung

berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan program urban farming ini. Karena

jika tanpa didukung oleh adanya sumberdaya yang memadai, maka program

tersebut akan sangat sulit untuk diimplementasikan.

Dalam pelaksanaan program urban farming di Kabupaten Gresik ini,

sumberdaya yang harus dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan dalam hal ini meliputi sumberdaya manusia,

sumberdaya anggaran (dana), sumberdaya peralatan (fasilitas) serta sumberdaya

informasi dan kewenangan (authority).

III.1.2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan variabel yang dapat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program. Sumberdaya manusia

haruslah tercukupi secara kualitas maupun kuantitas, karena keefektifan

implementasi tergantung pada aparatur yang bertanggung jawab

melaksanakannya. Dalam pelaksanaan program urban farming ini, sumberdaya

manusia yang terlibat yaitu dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sebagai sumberdaya atau aktor utama program.

Sebagaimana disebutkan juga dalam wawancara berikut ini:

“untuk sumberdayanya dari Bapeluh sendiri, SDMnya dari kita, yang
nanti melatih masyarakat juga tim penyuluh kita juga dari sini”.18

“...yah kita juga bekerjasama CSR dengan pihak swasta, seperti
Petrokimia, Pertamina, PJB, dan ada juga PKK untuk mau membantu
kita”.19

18 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.
19 Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Mas Husni selaku fungsional penyuluh

pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan ini yang disini juga sebagai tim

penyuluh atau pendampingan kepada kelompok sasaran.

“...ya yang sosialisasi kan saya, ya yang turun di lapangan juga saya tapi
yang mengelola nanti masyarakat, jadi saya hanya sebagai pendamping
disana”.20

Dari petikan wawancara diatas, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan

program urban farming ini sumberdaya yang terlibat dari Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian adalah tim penyuluh atau pelaksana program yang dipilih

oleh Badan Pelaksana Penyuluhan itu sendiri. Selain itu juga melibatkan pihak

swasta seperti Petrokimia, Pertamina dan PJB sebagai CSR antara sektor publik

dengan privat. Selain itu juga terdapat PKK dan juga dinas-dinas lain yang terkait

dengan pelaksanaan urban farming ini baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Sedangkan mengenai kecukupan secara kuantitas maupun kualitas dari

pelaksana program atau implementor urban farming itu sendiri dapat dijelaskan

dalam hasil petikan wawancara berikut ini:

“SDM kami ini kalau penyuluhnya ini memang kurang, makanya ini kan
kalau tahun 70-80 itu sekitar 160, sekarang ini yang pegawai negeri ini
hanya sekitar 42 orang, ditambah dari perikanan itu sekitar 8 orang, itu
ya berarti sekitar 50 orang lah yang PNS”.21

“...emang kan urban farming di perkotaan ini hanya penyuluh yang
mendampingi disitu dari Bapeluh, ini ada dua orang penyuluh yang di
Gresik, lalu di Kebomas ini empat orang ditempatkan di kantor
kecamatan. Mestinya kan menurut SK Menteri dan UU itu satu desa atau
kelurahan itu satu penyuluh, tapi gak bisa ini karena terbatas SDMnya
itu, akhirnya satu penyuluh itu mungkin bisa empat sampai lima desa.
Tapi ya alhamdulillah itu juga masih bisa mengatasi”.22

“...dari Bapeluh ini kan mengirim tim penyuluh untuk melakukan
pendampingan urban farming di lapangan. Nah penyuluh kita ini dipilih

20 Wawancara dengan Mas Husni selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 7 Maret 2016.
21 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
22 Ibid.
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yang sesuai kriteria yang telah ditentukan, yang menguasai teknik
pemberdayaan masyarakat juga program urban farming. Kita koordinasi
secara internal kita dan koordinasi dengan dinas lain. Selain itu juga ada
pelatihan sebelumnya bagi para penyuluh ini”.23

Dari petikan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa dari unsur

pelaksana program urban farming yang berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan

ini terkendala kekurangan sumberdaya manusia secara kuantitas. Hal ini dirasa

dapat mengganggu proses jalannya pelaksanaan program karena keterbatasan

pendampingan yang dilakukan kepada kelompok sasaran. Meskipun secara

kualitas disini para pelaksana program mampu menguasai dan memiliki

pemahaman lebih mengenai urban farming, namun dilain sisi terdapat kekurangan

dari segi kuantitas dapat mempengaruhi efektifitas dari implementasi itu sendiri.

III.1.2.2.2. Sumberdaya Anggaran (Dana)

Selain sumberdaya manusia, salah satu sumberdaya yang juga dapat

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program yaitu anggaran atau dana.

Anggaran atau dana ini dibutuhkan untuk biaya operasionalisasi pelaksanaan

program. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia maka akan menimbulkan

terbatasnya pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran.

Sumberdaya utama dari pelaksanaan program urban farming ini berasal

dari APBD Kabupaten Gresik tahun 2016 untuk kegiatan urban farming. Dimana

hal tersebut disebutkan dalam landasan hukum pelaksanaan program ini yang

sebelumnya juga disebutkan dalam hasil wawancara dengan Ibu Eny selaku

Sekretariat Umum mengenai landasan hukum pelaksanaan urban farming. Selain

itu sumberdaya anggaran lain juga dapat dijelaskan dalam wawancara berikut:

“...kita juga kan ada pelatihan bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran
yang dilakukan setelah sosialisasi, yang dananya ini berasal dari
APBD”.24

23 Wawancara dengan Bapak Hermanu selaku Kepala Jabatan Fungsional di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
24 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
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“untuk sumber dana ada yang dari Bapeluh dan ada yang dari hasil CSR
dengan perusahaan. Kemaren itu yang memberi bantuan dana ada dari
Pertamina dan juga PJB di Gresik ini, yang minta ya dari kita”.25

“Permintaan bantuan ya kita masukkan melalui proposal ke perusahaan,
nanti terserah mereka mau membantu dengan dana atau fasilitas.
Biasanya dari PJB itu sama Pertamina ngasih bantuan berupa uang”.26

Dari ketiga petikan wawancara diatas dijelaskan bahwa sumberdaya dana

lain berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian itu sendiri dan bantuan

CSR dari perusahaan PJB dan Pertamina. Selanjutnya dana yang telah diperoleh

tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program urban farming. Dana dari

APBD itu digunakan untuk melakukan pelatihan terhadap kelompok sasaran agar

dapat memahami program dengan jelas. Sedangkan dana lainnya akan dikeluarkan

untuk modal dalam melakukan budidaya dan pemeliharaan tanaman maupun

buah-buahan oleh kelompok sasaran program.

III.1.2.2.3. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas)

Salah satu faktor penting lain dalam pelaksanaan program yaitu adanya

sumberdaya fasilitas, ini merupakan sarana yang dapat menunjang

operasionalisasi dari implementasi itu sendiri. Fasilitas disini dapat berupa sarana

dan prasarana pendukung yang berhubungan dengan program dan memberikan

kelancaran dalam implementasinya.

Fasilitas atau sarana dan prasarana utama yang dapat menunjang

kebutuhan pelaksanaan program urban farming yang dilakukan oleh pelaksana

program dari penyuluh pertanian ini tentunya adalah lahan kosong. Dimana pada

tujuan awalnya dari program urban farming adalah pemanfaatan lahan kosong

yang ada di sekitar perkotaan. Selain itu sarana dan prasarana dapat berupa

penyediaan peralatan dalam bercocok tanam, seperti polybag atau karung, tanah,

pupuk serta bibit-bibit tanaman. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara berikut:

25 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.
26 Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
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“...kalau fasilitas sih, ya tentunya lahan yang tersedia mas. Kita fasilitasi
mereka dengan lahan yang seadanya lah, meskipun lahan sempit. Kan
memang urban farming ini pemberdayaan dan memanfaatkan lahan
sempit di perkotaan”.27

“...kita juga sharing dengan Petrokimia mengenai program ini, dan
mereka juga mau membantu. Itu yang dari Petro membantu berupa
sarana seperti pupuk sama bibit-bibit”.28

“kemudian masalah tanaman kita coba minta pada CSR dengan pihak
Petro yang bekerjasama dengan PKK”.29

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, hal

ini menguatkan bahwa dalam pelaksanaan urban farming ini membutuhkan

fasilitas yang memadai dan menunjang kelancarannya. Dalam sumberdaya

fasilitas ini juga didukung atau dibantu dengan CSR melalui sektor privat yakni

Petrokimia yang membantu dalam pemberian pupuk dan bibit tanaman untuk

melakukan budidaya.

III.1.2.2.4. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya terakhir yang juga tidak kalah penting dalam pelaksanaan

program yaitu sumberdaya informasi dan kewenangan. Dengan informasi yang

relevan dan jelas mengenai arah, maksud dan tujuan serta sasaran program akan

mampu menciptakan keefektifan dalam pelaksanaannya. Sedangkan kewenangan

juga berpengaruh dalam menjamin dan meyakinkan bahwa program yang

dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki seluruh pihak yang terkait.

Sumberdaya informasi dan kewenangan dalam pelaksanaan program

urban farming ini juga akan dapat memberi pengertian kepada pembuat program

dan pelaksana program agar mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

dengan baik. Dalam ruang lingkup internal Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebelumnya telah dijelaskan mengenai

bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholder dengan pelaksana program.

27 Wawancara dengan Bapak Hermanu selaku Kepala Jabatan Fungsional di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
28 Ibid.
29 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
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Dimulai dari para stakeholder atau policy maker di Badan Pelaksana Penyuluhan

ini membuat program mengenai urban farming yang bertujuan untuk melakukan

pemberdayaan masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan kosong atau

seadanya yang ada di perkotaan akibat menurunnya petani di desa dan

berkembangnya industri di perkotaan maka dibuatlah suatu program untuk

mengatasi permasalahan ini.

Kemudian program ini diturunkan kepada kelompok pemangku jabatan

Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disini berperan

sebagai aktor pelaksana program (implementor). Para pelaksana program ini

dipilih yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yang kemudian dilakukan

pelatihan kepada pelaksana program ini agar lebih menguasai apa yang menjadi

arah, maksud, tujuan dan sasaran program serta tahapan-tahapan yang ada.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara oleh

peneliti bahwa sumberdaya informasi dan kewenangan yang dimiliki oleh

pelaksana program sudah relevan dan terarah. Dan sebagaimana yang dilihat oleh

peneliti saat melakukan wawancara dan melihat langsung di lapangan bahwa aktor

pelaksana program memahami dengan baik apa yang harus mereka lakukan dan

bagaimana seharusnya program itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat

berjalan efektif.

III.1.2.3. Disposisi

Dalam pelaksanaan program urban farming ini tentunya juga tidak

mengabaikan aspek sikap akan kecenderungan dari pelaksana program yang ada.

Sikap dari pelaksana program ini merupakan kemauan, keinginan dan

kecenderungan mereka untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh

sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Faktor kemauan dan

komitmen yang tinggi terhadap program ini yang menjadi tolak ukur penentu

keberhasilan program.

Setiap pelaku kebjijakan akan sadar bahwa program tersebut akan

menguntungkan bagi organisasinya maupu dirinya, ketika dirinya cukup akan
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pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai program tersebut. Jadi

dari pengetahuan dan pemahaman itulah akan muncul sikap yang menerima, acuh

tak acuh maupun menolak terhadap program ini. Dalam disposisi itu sendiri

terdapat tiga indikator yang mempengaruhi sikap pelaksana program urban

farming diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap

program; arah respon para pelaku program; dan intensitas terhadap program.

Dalam hal ini para pelaksana program urban farming dinilai secara

langsung maupun tidak langsung mengenai seberapa jauh pelaksana program

tersebut dalam memahami dan mendalami maksud umum dari standar dan tujuan

program, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program di lapangan. Kemudian

arah respon para pelaku program ini mengharapkan pelaksana dapat mengetahui

arah disposisi terhadap standar dan tujuan program. Hal ini mencakup tugas dan

tanggungjawab para pelaksana dalam mencapai keberhasilan. Serta bagaimana

intensitas pelaksana program dalam menjalankan program itu.

Dalam realitasnya pelaksana program memiliki kekuasaan besar untuk

melaksanakan program sesuai dengan metodenya sendiri. Pengetahuan dan

pemahaman aparat pelaksana terhadap program menjadi hal yang penting dalam

implementasi urban farming sebagaimana informasi yang diberikan oleh

narasumber dalam wawancara berikut:

“...ya jumlah industri di Gresik ini sendiri kan semakin berkembang di
perkotaan, sampeyan tau sendiri kan yang dulunya sekitar daerah Manyar
terus Kebomas atau sekitar kota itu masih banyak lahan pertanian atau
tambak, tapi sekarang berubah jadi industri, perumahan dan lain-lain. jadi
dalam hal ini Pak Labat (selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan)
mengeluarkan SK Kepala Badan mengenai program urban farming, dan
ini bagus gituloh. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat kota dan
kita juga coba memanfaatkan lahan kosong yang ada. jadi saya punya
bayangan kedepannya jika program ini terus berkembang mungkin
Gresik ini jadi kota yang bersih, indah dan nyaman meskipun juga
banyak industri didalamnya. Dan untuk para masyarakat yang melakukan
budidaya tentunya ada tambahan pemasukan rumah tangga, atau dalam
skala besar nantinya akan menjadi pusat pasar atas komoditi tertentu
yang dijual ke pasar-pasar lain mngkin ke luar kota juga. Sekarang saja
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juga banyak kemaren permintaan atas komoditi tertentu misalnya jahe
sama lele dari pasar dan warung-warung”.30

“...kita sebagai tim penyuluh, yah sikap kita sebagai pelaksana program
tentu harus profesional ya mas. Artinya kita tahu dan paham maksud,
tujuan, sasaran dan output yang diinginkan. Dan menurut saya sih ini
terobosan yang bagus dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
kota ini, mereka juga jadi punya ilmu baru mengenai budidaya pertanian
dengan lahan seadanya”.31

“...intinya program ini bermaksud agar kita sebagai pelaksana program
melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok sasaran agar
nantinya dapat berkembang dan mereka mampu berswadaya sendiri. Jadi
ya kita dalam pendampingan melakukan pelatihan kepada mereka, terus
adanya kunjungan dari tim penyuluh kita, kita juga lakukan monitoring
dan evaluasi, pokoknya kita lakukan sebagaimana tugas kita lah”.32

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar aparat

pelaksana program ini beranggapan bahwa program mengenai urban farming

yang berusaha melakukan pemberdayaan masyarakat kota melalui pemanfaatan

lahan kosong di Gresik ini merupakan program yang baik dan mendapat

tanggapan yang positif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran karena dapat

menambah atau meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan hasil yang

dicapai dari budidaya tersebut, serta meningkatkan kualitas dan estetika

lingkungan perkotaan di Gresik ini.

Jadi mengenai disposisi atau sikap dari pelaksana program untuk

program urban farming ini dapat ditarik kesimpulan sementara oleh peneliti

bahwa para aktor mengetahui dan memahami secara mendalam tentang standar

umum maksud dan tujuan program, mereka juga mengetahui arah disposisi ini

akan diimplementasikan serta memiliki intensitas kemauan yang tinggi dalam

melaksanakan program.

30 Wawancara dengan Mas Husni selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 7 Maret 2016.
31 Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
32 Wawancara dengan Bapak Hermanu selaku Kepala Jabatan Fungsional di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 21 Maret 2016.
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III.1.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel atau faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan program. Jika didalamnya terdapat kelemahan dalam

struktur birokrasi itu sendiri maka sebuah program akan mengalami kendala yang

sulit untuk mengimplementasikan program. Sebuah program membutuhkan

kerjasama banyak aktor yang terlibat di dalamnya untuk mendukung sebuah

program yang telah ditetapkan dengan koordinasi yang baik. Mekanisme

mengenai koordinasi ini merupakan suatu SOP yang mengatur tata cara proses

pelaksanaan program, dan disini juga perlu dihindarkan dari adanya

frangmentation yang sering terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan.

Struktur birokrasi ini sebenarnya dapat mempengaruhi berbagai variabel

lain dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini, seperti komunikasi

dan juga disposisi para pelaku program. Karena dari struktur birokrasi inilah

komunikasi dapat berjalan antar struktural organisasi dan yang nantinya akan

berpengaruh terhadap disposisi pelaku program dalam melaksanakan program di

lapangan.

Dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Gresik, didalamnya menjelaskan

mengenai struktur organisasi, ketentuan dan tugas yang diemban oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam pasal 42(A)

Perda tersebut menyebutkan mengenai pelaksanaan tugas dalam membantu Bupati

untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Selain itu

juga dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi dan tata

kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Maka

untuk menindaklanjuti program atau Perda tersebut pemerintah Badan Pelaksana

Penyuluhan membuat program urban farming dan menunjuk aparat pelaksana

yang dapat mendukung keberhasilan program ini. Program ini juga merupakan

upaya pemberdayaan masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan di perkotaan

yang sempit atau seadanya dikarenakan banyak dan berkembangnya industri dan
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perumahan yang ada di kota Gresik ini.  Hal ini dilakukan agar lingkungan

perkotaan menjadi indah, nyaman, udara yang bersih dan memiliki estetika yang

berkualitas. Selain itu masyarakat juga mendapatkan makanan yang sehat, dapat

menambah tingkat perekonomian mereka, mengurangi pengeluaran atau biaya

rumah tangga dengan melakukan program ini.

Berkaitan dengan program tersebut maka Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik ditunjuk

sebagai penanggungjawab utama dari pelaksanaan program urban farming ini.

Dalam hal ini Kepala Badan dan selaku Tim Pembina program yang berasal dari

struktur organisasi Badan Pelakasana Penyuluhan itu sendiri bertugas sebagai

pusat informasi terkait urban farming dan yang melaporkan tugas dan

wewenangnya langsung kepada Bupati Gresik. Sedangkan yang menjadi aktor

pelaksana program urban farming berasal dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis

program yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Gresik. Tim pelaksana inilah yang

nantinya akan menjalankan program di lapangan. Dan dalam unsur Tim Pelaksana

ini ada yang berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan itu sendiri.

Agar pelaksanaan program urban farming yang dibuat oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini berjalan secara

efektif maka adapun instansi yang terkait dengan program, yaitu:

1. Tim Pembina dan Tim Teknis (berasal dari Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan)

2. Tim Pelaksana dan Tim Teknis (berasal dari Badan Pelaksana

Penyuluhan diambil dari struktur jabatan “Fungsional Penyuluh”)

3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

4. TP PKK Kabupaten Gresik

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program urban farming ini

membahas mengenai prosedural tentang mekanisme implementasi yang terjadi.

Pembahasan struktur birokrasi disini mengenai standart operating procedure
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(SOP) yang menyangkut bagaimana mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan

program, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab

diantara para pelaku program yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan

program urban farming di Gresik. Mengenai mekanisme kerja pelaksanaan

program urban farming itu dapat dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak

Labat, sebagai berikut:

“Soal prosedur dan struktur organisasi pelaksanaan program ini
mengenai pemberdayaan dan pemanfaatan lahan ini ya para pelaksana
atau penyuluh kita itu bertanggungjawab pada saya. Saya disini kan
Kepala Badan jadi saya sebagai penanggung jawab utama untuk urban
farming ini. Yang nantinya saya melaporkan hasil kinerja kepada Bapak
Bupati”.33

“...selain itu dalam pelaksanaan ini juga kita berkoordinasi dengan
instansi lainnya mas, seperti dari Dinas Pertanian, terus dari PKK juga
ada, sama dari perusahaan melalui CSR. Dari pihak mereka jga mau
mendukung kok sampai pelaksanaannya, kan ini juga termasuk tugas
mereka dari keputusan bupati”.34

“...sebenarnya yang berperan utama itu ya kita, berdasarkan Perda itu
tadi, mulai dari penanggung jawab atas pembuatan program sampai
pelaksanaan program juga banyak dari kita. Tapi ya dalam
melaksanakannya kita juga menggandeng itu dari dinas lain dan
perusahaan”.35

Dari hasil uaraian wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa

struktur birokrasi yang terdapat dalam Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sangat jelas mekanisme dan sistem yang ada

didalamnya. Pembagian atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku

program juga jelas dan terorganisir. Koordinasi yang dijalin antara aktor utama

program dengan dinas-dinas lain yang terkait disini juga bagus dan disini terlihat

tidak adanya fragmentasi yang mengganggu, dimana Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian membutuhkan dinas lain untuk mengkoordinasikan

mengenai pembuatan program dan mekanisme implementasi program.

33 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
34 Ibid.
35 Ibid.
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III.1.2.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sumberdaya sosial ekonomi lingkungan masyarakat dalam hal ini juga

sangat berpengaruh dan mendukung atas keberhasilan pelaksanaan program.

Melihat kondisi yang ada dalam penelitian ini, maka lingkungan sosial

masyarakatlah yang menjadi perhatian utama dari peneliti. Dimana dapat dilihat

sejauh manakah masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam memberikan

dukungan terhadap implementasi program urban farming yang dilakukan oleh

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta

bagaimanakah respon para kelompok sasaran yang ada di lingkungan sekitar kota

Gresik ini dalam mendukung atau bahkan menolak adanya program ini.

Dalam pelaksanaan program urban farming ini diperlukan dukungan dan

partisipasi aktif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dan yang menjadi

kelompok sasaran disini adalah masyarakat di sekitar wilayah kota Gresik baik itu

perorangan (rumah tangga) maupun kelompok-kelompok. Dilihat dari tanggapan

kelompok sasaran terhadap program urban farming ini dapat dilihat dari hasil

wawancara berikut:

“...bisa saya katakan yah positif sekali mas, ya paling tidak dari apa yang
kita lakukan disana semisal budidaya apa gitu, minimal kan mereka
sudah mengurangi uang belanja rumah tangga itu kan. Jadi ya responnya
tinggi sekali mas”.36

“...oh ya responnya bagus mas, kayak ada sekarang itu sampai
masyarakat swadaya mengembangkan sendiri. Jadi bantuan itu kan cuma
pancingan saja”.37

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa respon atau

dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran itu positif dan banyak yang

ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program urban farming.

Hal ini juga terdapat dari petikan wawancara berikut:

36 Wawancara dengan Bapak Agus selaku Sekretariat Umum Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 15 Maret 2016.
37 Wawancara dengan Mas Husni selaku Fungsional Penyuluh Pertanian di BP4K Kabupaten
Gresik tanggal 7 Maret 2016.
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“...di beberapa desa ini ternyata cukup bagus respon dari petani atau
masyarakat di kota itu. Ini ada yang disamping pemanfaatan limbah
pabrik itu, dan ada yang bekas dari kaleng dan sebagainya ternyata itu
bisa dipakai untuk ditanami sayuran. Nah ini akan menghasilkan untuk
tambahan keluarga”.38

“...cuman biasanya kalau di perkotaan itu masyarakatnya susah, jadi
butuh ketekunan, ketelatenan, kalau kita ini gak sabar yah mungkin
sudah satu kali selesai. Karena mereka juga waktunya nggak ada, kadang
harus kerja, ke pabrik, ngurus keluarga, jadi kita yang harus mengikuti
mereka itu. Jadi tidak seperti di desa kalau mengumpulkan warganya”.39

Informasi mengenai dukungan kelompok sasaran juga diberikan oleh

Mas Agung selaku ketua dalam kelompok kerja yang dibina oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan, berikut petikan wawancaranya:

“menurut saya sih program ini memang bagus ya mas, bisa
memanfaatkan lahan yang sempit untuk ditanami sayuran dan buah. Dulu
kan awalnya dari Bapeluh sama PKK itu melakukan sosialisasi disini,
kita diberi pemahaman dulu mengenai program ini, ya tentang
programnya, maksud dan tujuannya, terus respon masyarakat sini
lumayan banyak sampai kita ada yang membentuk kelompok kerja,
setelah sosialisasi itu ada kayak pelatihan, disitu kita dilatih agar lebih
memahami bagaimana caranya bisa memanfaatkan lahan, dan bisa
melakukan budidaya. Nah setelah itu kita melakukan praktek di lahan
yang sudah ditentukan. Yah lama kelamaan semakin banyak juga dari
warga yang ikut. Jadi menurutku sih respon dari masyarakat yah bagus
itu mas”.40

Dari petikan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa respon dari

masyarakat cukup bagus, dengan adanya penjelasan dan pemahaman lebih

mengenai program yang akan dijalankan ini dapat membuat partisipasi

masyarakat bertambah karena dengan hal itu masyarakat dapat menilai bahwa

program yang dibuat tersebut memang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat itu

sendiri. Meskipun di dalamnya terdapat sedikit kendala mengenai kesusahan

dalam mengumpulkan warga pada saat sosialisasi program.

38 Wawancara dengan Bapak Labat selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
perikanan dan Kehutanan tanggal 7 Maret 2016.
39 Ibid.
40 Wawancara dengan Mas Agung selaku Ketua Kelompok Kerja Binaan Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tanggal 21 Maret 2016.
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III.2. Interpretasi Teoritik

Dalam sub bab ini peneliti akan menginterpretasikan data yang sudah

disajikan pada sub bab sebelumnya. Untuk menganalisis data ini akan mengacu

pada teori-teori yang ada pada kerangka pemikiran teoritik dalam bab sebelumnya

tanpa mengesampingkan adanya temuan lain diluar kerangka pemikiran.

III.2.1. Pelaksanaan Program Urban Farming

III.2.1.1. Program Urban Farming

Kebijakan publik merupakan sikap dan tindakan apapun yang dilakukan

oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam menyikapi suatu

permasalahan yang sedang terjadi. Dimana sikap dan tindakan tersebut digunakan

untuk mencapai tujuan, sasaran, nilai dan praktek yang terorganisir demi

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anderson bahwa kebijakan

adalah setiap tindakan yang dirumuskan dan dikembangkan oleh badan-badan dan

pejabat-pejabat pemerintahan, sehingga setiap perumusan program yang

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintahan dapat disebut sebuah

program, maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya program tidak hanya

dibuat oleh Lembaga/Badan Negara tertinggi saja, melainkan juga oleh segenap

badan dan pejabat yang berwenang diseluruh tingkatan struktur pemerintahan baik

pusat maupun pemerintahan daerah.

Dalam suatu program mempunyai serangkaian keputusan yang saling

berkaitan dan berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya

dalam situasi tertentu. Dengan ini dapat dipahami bahwa program sulit untuk

dirumuskan dalam makna tunggal, karena untuk mengidentifikasi konsep program

sebagai suatu gejala yang khas dan kompleks itu tergantung pada permasalahan

yang sedang terjadi. Jadi sebuah konsep program dapat dikonversikan dengan

baik melihat kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana

program itu dapat mengatasi masalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
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Dalam permasalahan penelitian ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa

adanya kesenjangan atau perbedaan proporsi lahan yang ada di pedesaan dengan

perkotaan. Langsung menuju pada fokus dan lokus permasalahan yang terjadi di

daerah Gresik ini bahwa proporsi lahan di perkotaan lebih besar dibanding dengan

pedesaan yang mengakibatkan banyaknya konversi lahan pertanian ke non

pertanian yang tak terkendali. Dengan perkembangan dan pertumbuhan kota di

bidang industri, perumahan dan lainnya ini mengakibatkan terganggunya keadaan

ketahanan pangan di daerah Gresik. Selain itu permasalahan lain yang muncul

dari konversi lahan ini yaitu kebutuhan akan udara bersih dan kenyamanan dalam

lingkungan hidup juga akan berkurang.

Dalam penelitian ini, sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah

Kabupaten Gresik adalah membuat program mengenai penyuluhan di bidang

pertanian, perikanan dan perkebunan. Sebagai lembaga yang berwenang di

daerah, pemerintah Kabupaten Gresik khususnya yang menangani masalah bidang

pertanian adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan untuk mengembangkan program dari pemerintah daerah tadi dibuatlah

program Urban farming ini demi mengatasi permasalahan yang terjadi. Disini

membuktikan bahwa program itu dapat dikembangkan oleh badan-badan atau

pejabat pemerintahan, bukan hanya lembaga negara tertinggi saja melainkan

seluruh tingkatan struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Urban farming dalam pengertiannya menurut FAO dan CAST

merupakan suatu aktivitas yang kompleks untuk memproduksi, memproses,

memasarkan, mendistribusikan dan mengkonsumsi tanaman pangan dengan

memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar kota maupun di pinggiran kota

dengan menerapkan metode produksi intensif, dengan menggunakan sumber daya

alami yang ada untuk menghasilkan tanaman pangan yang beragam. Dalam urban

farming juga banyak manfaat yang bisa diambil oleh pelakunya, diantaranya yaitu

manfaat ekonomi, bisnis, kewirausahaan, remediasi, rekreasi, kesehatan bagi diri

sendiri, kesehatan bagi masyarakat, keindahan lingkungan dan penghijauan.
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Urban farming yang dilakukan di sekitar wilayah perkotaan memang

agak terlihat aneh, karena banyak diketahui bahwa perkotaan merupakan pusat

dari perindustrian, kantor wilayah administratif dan pusat aktivitas masyarakat.

Namun dengan urban farming ini akan bermanfaat untuk kebanyakan orang

miskin di perkotaan, karena masyarakat di sekitar kota tidak selalu bisa hidup

tercukupi dan sejahtera. Setiap jengkal lahan kosong yang ada di perkotaan

mampu dimanfaatkan untuk menghidupi masyarakat yang kurang mampu dan

bisa memberi tambahan penghasilan. Urban farming juga dapat meningkatkan

ketahanan pangan di suatu daerah, perluasan bidang ekonomi, efisiensi energi,

peningkatan ketersediaan dan kualitas pangan, meningkatkan kesejahteraan,

keadilan, kebersamaan, kenyamanan, kualitas hidup dan kelestarian lingkungan

hidup bagi masyarakat.

Dalam program Urban farming yang dibuat oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Gresik ini, diawali

dengan melihat kondisi permasalahan perubahan proporsi dari rural ke urban yang

berkembang dengan cepat di daerah Gresik. Adanya pergeseran di bidang

pertanian yang berada di pedesaan yang membuat semakin menurunnya jumlah

petani-petani dan pendapatan daerah dari sektor tersebut. Kemudian dibuatlah

program urban farming ini dengan tujuan yaitu proses pemberdayaan masyarakat

kota dan pemanfaatan lahan yang ada di sekitar perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan program

urban farming ini dapat meningkatkan pendapatan dan nilai ekonomis

masyarakat, kenyamanan dan kualitas lingkungan kota serta meningkatnya

estetika perkotaan. Sehingga fakta ini menunjukkan bahwa memang program

yang dibuat oleh badan pemerintahan di Kabupaten Gresik ini mampu menyikapi

dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Penentuan maksud dan tujuan program

urban farming yang ingin dicapai juga dilakukan dengan baik, telah sesuai dengan

apa yang dirumuskan dalam program. Dimana program urban farming ini

menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat di perkotaan.
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III.2.1.2. Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik

Implementasi Program adalah pelaksanaan program dan penggunaan

strategi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi dan pribadi dalam hal ini

masyarakat dalam menjalankan proses setelah program itu dirumuskan. Disini

akan terlihat apakah program tersebut menghasilkan output seperti tujuan dan

sasaran yang dikehendaki sebelumnya. Karena suatu program yang telah

dirumuskan harus ditunjang dengan  adanya pelaksanaan program. Kalau tidak

ada implementasi, maka program tersebut hanya akan berupa impian atau rencana

saja tanpa suatu realisasi. Menurut Sabatier dan Mazmanian dalam mempelajari

masalah implementasi program berarti berusaha untuk memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni

peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan

program, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun juga usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Menurut Van Horn dan Van Meter implementasi kebijakan meliputi

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau

kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah

terlebih dahulu ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk

mentransformasikan keputusan program ke tahap operasional dan usaha untuk

mencapai perubahan besar maupun kecil. Pada dasarnya pelaksanaan program

memuat suatu proses tindakan administrasi dan politik. Proses administrasi dapat

ditunjukkan melalui bagaimana peran dari para aktor baik internal atau eksternal

yang terlibat dalam program untuk menciptakan suatu sistem, struktur, prosedur

dan aturan-aturan untuk melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan.

Para aktor program yang terlibat juga harus mampu memiliki peran serta untuk

menentukan alternatif yang harus diambil dan dapat digunakan dalam mencapai

tujuan program yang telah ditetapkan.

Pada program urban farming yang dirumuskan oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, seperti yang
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telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik masing-masing aktor merupakan

elemen kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Langkah awal dapat ditunjukkan dengan penentuan bagaimana dan siapa saja

aktor yang terlibat dalam program urban farming ini. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa aktor yang terlibat disini yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan itu sendiri sebagai aktor utama pelaksana

program. Kemudian menggandeng dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan, TP PKK Kabupaten Gresik dan dinas lain yang terkait.

Selanjutnya, pemilihan aktor dari sektor privat ditentukan atau dipilih

dari perusahaan-perusahaan di daerah Gresik dengan memanfaatkan adanya CSR.

Dari hasil tersebut, di dapat aktor yang terlibat dengan pelaksanaan program

urban farming telah lengkap, terdiri dari aktor pemerintahan dan juga aktor swasta

perusahaan serta tentunya aktor kelompok sasaran program. Hasil penelitian juga

menunjukkan tidak adanya aktor yang belum mengenal satu sama lain dan seluruh

aktor juga telah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan program, karena

negosiasi yang dilakukan oleh aktor utama telah memperlihatkan dan memberikan

penjelasan mengenai hal tersebut sesuai dengan proposal program.

Sedangkan, dalam proses pelaksanaan program urban farming

dibutuhkan adanya sistem, tahapan, struktur, prosedur dan aturan-aturan dalam

melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan. Proses seperti inilah yang

disebut sebagai usaha-usaha dalam mengadministrasikan atau menimbulkan

akibat dan dampak nyata bagi masyarakat atau kelompok sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam

mengimplementasikan program, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan membuat beberapa tahapan sistematis dalam

melaksanakan program. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan pelaksanaan

program, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan program, dan

pelaksanaan program. Beberapa tahapan tersebut ditunjang dengan adanya

monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat
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keberhasilan program. Dalam tahapan persiapan, disini Badan Pelaksana

Penyuluhan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan PKK Kabupaten

Gresik mengenai penentuan kelompok sasaran program. Kemudian pada tahapan

kedua, yaitu Sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan

program kepada masyarakat. Ketiga yaitu tahapan perencanaan program, yang

dilakukan dengan perencanaan bangun pemanfaatan lahan serta membuat jadwal

perencanaan program urban farming. Terakhir yaitu Pelaksanaan program, yang

dilakukan dengan pembentukan penguatan kelompok masyarakat, pendampingan

teknis di lapangan, pelatihan terhadap kelompok sasaran sampai pada monitoring

dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah menunjukkan bahwa dalam

pelaksanaan program urban farming ini, dilakukan berdasarkan sistem, prosedur

dan aturan-aturan yang mengatur setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh para

aktor program. Dan aktor pelaksana program utama disini telah diketahui adalah

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Gresik.

Proses pelaksanaan program juga membutuhkan peran dari masyarakat

atau kelompok sasaran untuk menjalankannya. Disini dibutuhkan masyarakat

yang mampu mentransformasikan informasi yang didapat dari aktor pemerintahan

mengenai program yang telah dirumuskan untuk diimplementasikan. Kelompok

sasaran inilah yang nantinya akan melakukan aktivitas secara kompleks untuk

memproduksi, memproses, memasarkan, mendistribusikan atau mengkonsumsi

hasil kegiatan urban farming. Ini dikarenakan masyarakat sebagai target tujuan

pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang kosong di kota.

Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan urban farming di lapangan dilakukan

secara penuh oleh masyarakat itu sendiri sebagai kelompok sasaran, karena

manfaat dan keuntungan hasilnya juga mereka yang merasakan.

Dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat secara

penuh melakukan kegiatan urban farming mulai dari proses produksi sampai
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memanen, kemudian ada hasil panen yang dipasarkan atau didistribusikan dan ada

juga yang dikonsumsi untuk diri sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari

program urban farming sebagai pengembangan nilai ekonomis masyarakat.

Adapun selama proses tersebut berjalan masyarakat didampingi oleh tim penyuluh

dari Badan Pelaksana Penyuluhan yang melakukan pembinaan dan pelatihan

secara intensif. Sehingga fakta ini menunjukkan bahwa tujuan program urban

farming ini tepat sasaran dan implementasi program berjalan dengan baik dan

efisien. Walaupun tujuan program urban farming ini tepat dan berjalan dengan

baik, namun dapat dilihat disini tujuan program yang masih bisa dicapai hanya

dalam skala kecil atau perubahan pada masyarakat kota belum terlalu besar

dampaknya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang valid mengenai

bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya program, apakah terdapat

perubahan besar dalam segi ekonomi pendapatan masyarakat kota maupun

lingkungan perkotaan di Gresik setelah adanya urban farming.

III.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksaanaan Program Urban

Farming di Kabupaten Gresik

III.2.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seorang

pembuat program kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang

berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara

pembuat dan pelaksana program mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran dari

program yang akan dilaksanakan. Informasi program ini disampaian kepada para

pelaksana program agar mereka dapat mengetahui arti, maksud, tujuan dan arah

program serta kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga dapat

mempersiapkan dan merencanakan program agar dapat diimplementasikan dengan

benar sesuai tujuan yang diharapkan. Komunikasi implementasi program ini

dibagi dalam berbagai macam dimensi penilaian.
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III.2.2.1.1. Transformasi (Transmission)

Pada dimensi transmisi ini program publik menghendaki agar informasi

tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana program atau implementor saja,

namun juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran program dan pihak lain

yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

program tersebut. Dalam penelitian ini, dimensi transmisi dalam komunikasi akan

harus disampaikan oleh pembuat program Urban farming kepada para pelaksana

program yang ada di lapangan dan juga masyarakat Gresik yang menjadi

kelompok sasaran program. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan yang menjadi aktor pembuat program akan memberikan informasi

kepada implementor program terutama unit pelaksana teknis di lapangan dan

masyarakat sekitar yang menjadi target groups.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan

program urban farming ini pusat informasi dipegang oleh jabatan teknis di Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang menjadi stakeholder utama pembuat

program. Dan untuk mendukung lancaranya arus informasi dari pembuat program

kepada kelompok sasaran,  maka informasi dijelaskan kepada para pelaksana

program yang disini juga berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan namun

diambil dari jabatan fungsionalnya sebagai tim penyuluh di lapangan yang dibantu

oleh dinas terkait dan juga TP PKK Gresik. Kemudian untuk menjelaskan

program ini kepada kelompok sasaran, para pelaksana atau tim penyuluh dan tim

PKK melakukan proses sosialisasi program, yang mengharapkan kelompok

sasaran dapat mengetahui maksud dan tujuan program sehingga imlementasi

dapat berjalan efektif.

Komunikasi instansi secara internal maupun eksternal yang terkait dan

antara instansi dengan sektor privat yang terlibat baik secara langsung maupun

tidak langsung juga berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

pelaporan atas hasil program setiap usai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian kepada sektor privat atau perusahaan
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yang membantu melalui adanya CSR. Sehingga proses transformasi program yang

dilakukan baik secara horizontal antar pelaksana program yang terkait ataupun

vertikal antar instansi pemerintahan dan kelompok sasaran yang dilakukan lewat

tim penyuluh pertanian telah berlangsung dengan cukup baik dan efektif dalam

membantu kelancaran program.

III.2.2.1.2. Kejelasan (Clarity)

Pada dimensi kejelasan ini menghendaki bahwa agar program yang

ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang

terikat langsung maupun tidak langsung terhadap program tersebut dapat diterima

dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui dan memahami apa yang

menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program tersebut. Jika

tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan

dilakukan agar tujuan program dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam

konteks penelitian ini, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan sebagai pembuat program harus menjelaskan secara detail dan rinci

mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran serta tahapan program Urban farming

yang akan dilakukan kepada para implementor program dan masyarakat sekitar

yang menjadi kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya proses komunikasi

yang berjalan secara intensif. Komunikasi yang dimulai dari penjelasan program

oleh Kepala Badan beserta jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada para tim penyuluh pertanian sebagai

pelaksana program yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yang

hanya mampu memahami dan mengetahui informasi terkait program urban

farming dengan baik. Para pelaksana program ini yang mengetahui proses awal

perencanaan program, pembuatan strategi yang tepat untuk dijalankan sampai

pada penerapan program di lapangan.

Adanya pemilihan pelaksana program yang ditentukan oleh pembuat

program ini secara tidak langsung mengharapkan kualitas dari aktor pelaksana

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



III-41

program mampu memahami dan mentrasnformasikan maksud dan tujuan program

kepada kelompok sasaran dengan jelas dan sesuai dengan perencanaan awal dari

terbentuknya program urban farming ini.

Adapun temuan lain dari kejelasan program yang ditransformasikan

kepada kelompok sasaran ini dilakukan dimulai dengan tahapan sosialisasi kepada

masyarakat. Para pelaksana mencoba memadukan gerak langkah dan persepsi

mengenai arti, maksud dan tujuan program urban farming agar dapat diterima

oleh masyarakat. Kemudian pada tahapan pelaksanaan program, barulah dapat

dikatakan komunikasi terjalin secara intensif, dimana tim penyuluh pertanian yang

ditugaskan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dapat memberikan

penjelasan lebih lanjut dan tentunya langsung menerapkan dalam praktek di

lapangan.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada

kelompok sasaran juga menjadikan proses komunikasi dan koordinasi berjalan

tanpa adanya hambatan atau ketidaktahuan mengenai kejelasan program.

Sehingga dapat dikatakan kejelasan komunikasi yang diperoleh oleh para aktor

program yang terlibat ini cukup baik.

III.2.2.1.3. Konsistensi (Consistency)

Pada dimensi konsistensi ini menghendaki agar informasi atas program

publik yang ada mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran ini konsisten atau

tidak berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena jika terjadi inkonsistensi informasi

program yang diberikan kepada pelaksana program maupun kelompok sasaran

maka akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, diharapkan Badan Pelaksanaan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan mentransformasikan program kepada pelaksana dan kelompok

sasaran tetap pada perumusan awal. Tidak adanya inkonsistensi atau kebingungan

yang terjadi sebelum program akan diimplementasikan atau saat implementasi

program berlangsung.
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Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa program urban farming ini

telah berjalan selama tiga tahun dan mengenai maksud, tujuan dan output yang

ingin dicapai dari program ini masihlah tetap seperti pada saat perumusan

program, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat kota dan pemanfaatan lahan

kosong yang ada di sekitar perkotaan. Namun disini dapat dilihat adanya

perkembangan mengenai sasaran program yang dulunya masih hanya untuk

kelompok-kelompok masyarakat dan PKK, tapi sekarang juga bisa untuk pribadi

atau perorangan rumah tangga dan tentunya mereka juga akan mendapatkan

pembinaan dan pendampingan yang sama seperti kelompok-kelompok.

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi komunikasi program yang

terjadi selama pengimplementasian program urban farming ini tidak mengalami

perubahan serta tetap konsisten dan efektif.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan program

urban farming ini berjalan dengan baik dan efektif dalam tahapan tertentu. Namun

juga terdapat beberapa hambatan yang ditunjukkan dalam tahapan program yang

juga membutuhkan adanya komunikasi yang berjalan baik didalamnya. Dimana

dalam tahapan monitoring dan evaluasi program, masih kurang

terkomunikasikannya evaluasi atas pencapaian hasil program urban farming yang

telah diimplementasikan. Komunikasi yang ditunjukkan disini, aktor pembuat

program tidak memiliki data pencapaian hasil program secara keseluruhan dan

masyarakat sebagai kelompok sasaran juga banyak yang tidak memberikannya,

dengan alasan bahwa ini program pemberdayaan masyarakat jadi keputusan ada di

tangan mereka. Hal ini dikarenakan kurangnya monitoring dari pelaksana

program, yang seharusanya data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi

perkembangan program urban farming dan keberlanjutannya.

Melihat berbagai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses

komunikasi program urban farming ini telah terbentuk dengan baik namun masih

belum efektif.
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III.2.2.2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam

keefektifan pelaksanaan program. Karena walaupun sebagus apapun suatu

program itu dibuat tapi tidak didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai

tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan

pendapat dari George C. Edward III yang menegaskan dan meyakini bahwa faktor

sumberdaya ini sangat signifikan terhadap proses pelaksanaan program tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa macam sumberdaya yang mendukung

program Urban farming.

III.2.2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi

keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan program. Sumberdaya manusia ini

harus tercukupi secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keahlian). Karena

efektivitas pelaksanaan program itu tergantung pada sumberdaya manusia atau

aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan program. Meskipun pelaksanaan

program telah jelas dan program yang ditransformasikan juga tepat, namun jika

sumberdaya manusia yang terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas maka

tidak akan berjalan efektif seperti apa yang diharapkan.

Sumberdaya manusia juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, pelaku program tidak hanya cukup mengetahui informasi

mengenai cara melaksanakan program tersebut saja, tapi juga harus mengetahui

arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan

pengaturan yang berlaku.

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program Urban

farming ini adalah dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan yang bertanggungjawab pada program tersebut, lalu yang memahami

informasi pelaksanaan di lapangan yaitu tim penyuluh atau pendamping dari

Badan Pelaksana Penyuluahan itu sendiri. Selain itu, pihak lain yang terlibat baik

secara langsung maupun tidak langsung yaitu dari TP PKK dan Dinas Pertanian,

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



III-44

adapula dari sektor privat perusahaan seperti Petrokimia, Pertamina dan PJB

melalui CSR yang diberikan. Setiap sumberdaya atau aktor tersebut telah

mengetahui peran dan tugasnya sendiri-sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana program atau

sumberdaya manusia secara kualitas dari segi keahlian dan kemampuan cukup

baik, dengan adanya pemilihan para pelaksana penyuluh pertanian sebagai

pendamping kelompok sasaran di masyarakat yang diseleksi dan dipilih sesuai

kriteria yang ditentukan. Secara kualitas para pelaksana ini mampu menguasai

teknik pemberdayaan masyarakat, memiliki pemahaman mengenai program urban

farming, dan mampu berkoordinasi secara horizontal maupun vertikal dengan

dinas lain yang terkait serta sektor privat perusahaan. Para tim penyuluh pertanian

ini juga sebelumnya telah menjalani pelatihan terkait dengan program urban

farming, sehingga tidak dapat diragukan kualitas maupun keahlian mereka.

Adapun temuan lain yang menunjukkan bahwa ketersediaan atau

kecukupan aktor pelaksana program atau sumberdaya manusia dari Badan

Pelaksana Penyuluhan ini terutama yang bertindak sebagai penyuluh pertanian di

lapangan masih kurang memadai. Hal ini terjadi di hampir semua tim penyuluh

pertanian yang ditempatkan di beberapa titik binaan atau kelompok kerja

masyarakat.

Berdasarkan SK Menteri dan Undang-Undang mengenai tim penyuluh

atau pendamping itu seharusnya setiap desa atau kelurahan atau titik kelompok

kerja masyarakat diisi oleh satu orang penyuluh. Namun dengan kendala

terbatasnya SDM yang terjadi di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Kabupaten Gresik maka setiap orang penyuluh bisa ditempatkan untuk empat

sampai lima desa. Meskipun secara kualitas dari Badan Pelaksana Penyuluhan

masih mampu untuk mengatasi masalah pendampingan atau penyuluhan di

lapangan, namun dengan terbatasnya sumberdaya manusia, pelaksanaan program

yang dilakukan menjadi kurang maksimal dalam proses pembinaan dan
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pelaksanaannya dan tentunya berdampak pada kurang efektifnya implementasi

dan berpengaruh juga  terhadap tujuan dari program.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ketersediaan sumberdaya

manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program urban farming ini masih

kurang memadai dari segi kuantitas atau kecukupan sumberdaya, meskipun secara

kualitas atau keahlian sumberdaya masih mampu. Namun dengan kurangnya

kuantitas ini dapat mempengaruhi efektifitas implementasi dan tujuan yang ingin

dicapai program ini.

III.2.2.2.2. Sumberdaya Anggaran (Dana)

Selain sumberdaya manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi

efektifitas pelaksanaan program adalah sumberdaya dana yang diperlukan untuk

biaya operasionalisasi pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran yang tersedia

dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga

terbatas. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang optimalnya tugas dan fungsi

para pelaku program, karena mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan

yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan kegagalan program.

Berdasarkan hasil penelitian, telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan

program urban farming ini sumber dana utama berasal dari APBD Kabupaten

Gresik. Dana tersebut oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan dipergunakan sebagai dana pembinaan kepada para aktor pelaksana

dan juga kelompok sasaran, serta pelatihan bagi masyarakat kelompok sasaran.

Adapun temuan hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa sumberdaya

dana lain muncul berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian itu sendir

dan ada pula yang berasal dari bantuan CSR perusahaan PJB dan Pertamina yang

membantu berupa dana atau uang. Sumberdaya dana tersebut yang nantinya akan

dipergunakan untuk modal dalam melaksanakan budidaya dan pemeliharaan

tanaman maupun buah-buahan oleh kelompok sasaran.
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Berdasarkan uraian sumber dana tersebut dapat diinterpretasikan bahwa

ketersediaan anggaran atau dana dalam pelaksanaan program urban farming

sudah memadai dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan program. Penggunaan

dana untuk operasionalisasi program, pembinaan dan penyuluhan. Dana yang ada

tidak diberikan dalam bentuk bantuan secara bergulir, hal tesebut karena dapat

menyebabkan masalah baru jika pelaksanaan pembagian dana kepada kelompok

sasaran tidak dapat terorganisir dengan baik.

III.2.2.2.3. Sumberdaya Peralatan (Fasilitas)

Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk

operasionalisasi pelaksanaan program yang dapat berupa gedung, tanah, dan

sarana lainnya yang berhubungan dengan program tersebut dan memberikan

pelayanan dalam implementasi program. Menurut George Edwards III, dengan

terbatasnya jumlah fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan

program, maka akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan. Karena dengan

terbatasnya fasilitas ini, akan terjadi kesulitan dalam mencari informasi yang

akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya dan akan merugikan pelaksanaan

akuntabilitas.

Dalam penelitian ini, fasilitas yang dimaksud dalam pengimplementasian

program urban farming yang dibutuhkan seperti tersedianya lahan kosong,

bantuan bibit tanaman, pupuk dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan

urban farming.

Berdasarkan tujuan program urban farming ini yaitu pemanfaatan lahan

kosong yang ada di perkotaan, tentu saja fasilitas utama yang dibutuhkan disini

adalah lahan kosong atau lahan sempit seadanya.

Adapun temuan lain, menunjukkan bahwa sumberdaya fasilitas lain

berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Gresik serta dari bantuan CSR oleh

perusahaan Petrokimia. Bantuan yang diberikan oleh Petrokimia sebagai sektor

privat ini melalui CSR yang berupa pupuk dan juga bibit-bibit tanaman yang
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digunakan kelompok sasaran dalam melakukan pembudidayaan. Fasilitas lain

diberikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

dari anggaran mereka untuk fasilitas seperti polybag atau karung, dan penyediaan

peralatan untuk bercocok tanam. Selain itu terdapat juga fasilitas yang disediakan

sendiri oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan memanfaatkan limbah

atau barang yang sudah tidak dipakai lagi.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai sumberdaya fasilitas diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan

program urban farming ini telah memadai dan berpengaruh untuk operasionalisasi

pelaksanaan program.

III.2.2.2.4. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya informasi merupakan faktor yang penting dalam

pelaksanaan program. Dimana informasi yang relevan dan cukup tentang arah,

maksud dan tujuan suatu program dapat mengurangi kesalahan para pelaksana

dalam menginterpretasikan cara terbaik dalam melaksanakan program tersebut.

Informasi juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam

implementasi agar mereka mau menjalankan dan mematuhi tugas dan

tanggungjawabnya. Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang

berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program. Kewenangan diperlukan

untuk menjamin dan meyakinkan bahwa program yang akan dilakukan sesuai

dengan yang dikehendaki oleh semua pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sumberdaya informasi

mengenai program urban farming pada awalnya dimiliki oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang merumuskan mengenai

program ini. Jadi stakeholder utama atau policy maker disini adalah dari Badan

Pelaksana Penyuluhan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui

pemanfaatan lahan kosong di perkotaan sebagai akibat menurunnya petani di

pedesaan dan berkembangnya industri di perkotaan.
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Kemudian informasi tersebut diturunkan kepada pemangku jabatan

fungsional penyuluh pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai pelaksana

program agar dapat diimplementasikan. Informasi diberikan secara mendetail

mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran program serta tahapan yang akan

dilakukan. Untuk masalah kewenangan aparat pelaksana program urban farming

ini sudah dilakukan dengan baik dan dibagi sesuai bidangnya. Badan Pelaksana

Penyuluhan sebagai aktor utama program dan diikuti oleh Dinas Pertanian dan TP

PKK yang membantu dalam pendampingan dan penyuluhan di lapangan. Serta

sektor privat perusahaan membantu dalam bentuk CSR berupa dana dan fasilitas.

Melihat berbagai uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

sumberdaya informasi dan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan

program urban farming ini cukup baik dan relevan dengan apa yang dicapai.

III.2.2.3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku

program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan

yang ingin dicapai dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku

program yang manakala tidak hanya menguntungkan organisasi namun juga diri

sendiri. Setiap pelaku program akan mengetahui bahwa program tersebut akan

menguntungkan organisasi dan dirinya, ketika seseorang cukup akan pengetahuan

dan sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan

pemahaman program akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh atau

bahkan menolak terhadap program. Sikap seperti inilah yang akan memunculkan

disposisi pada para pelaku program.

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat tiga macam elemen respons

yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu

program, yaitu: Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap program;

Arah respon para pelaku program; dan Intensitas terhadap program. Ketiga

elemen ini akan dijelaskan bersamaan dengan hasil penemuan yang ada di

lapangan.
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dari para

pelaksana program urban farming ini menerima apa yang menjadi keputusan dari

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk membuat program seperti

ini. Karena dinilai dengan program urban farming ini dapat mengatasi

permasalahan lingkungan yang terjadi di Gresik dan mampu meningkatkan nilai

ekonomis masyarakat kota.

Para pelaksana program disini juga tidak hanya sekedar menerima

program tersebut, namun dalam faktanya mereka sebagai aktor utama dalam

menjalankan program ini memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi. Hal ini

ditunjukkan dengan kemauan dalam menjalankan program dengan melakukan

pendampingan dan penyuluhan terhadap kelompok sasaran. Selain itu para aktor

pelaksana juga mengetahui dan memahami secara mendalam tentang standar

umum maksud dan tujuan program, mereka juga mengetahui arah disposisi yang

akan diimplementasikan.

Sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam program urban farming ini

cukup baik. Mereka paham dan mengetahui bahwa program ini merupakan

pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong yang ditujukan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lingkungan perkotaan

yang indah, bersih dan nyaman. Pemahaman tersebut secara tidak langsung

mengarahkan pada respon mereka yang mendukung pelaksanaan program

tersebut, yang ditunjukkan dengan dukungan, kesediaan dan kemampuan untuk

selalu melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait

untuk mencapai kesatuan gerak langkah dan keefektifan program.

Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diinterpretasikan

bahwa disposisi atau sikap para pelaksana program disini menunjukkan tanggapan

yang positif dan baik mengenai program urban farming. Dan hal ini juga

didukung dengan respon mereka dalam melaksanakan program untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.
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III.2.2.4. Struktur Birokrasi

Peranan lembaga atau institusi sebagai birokrasi pelaksana dalam proses

pelaksanaan program memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu

program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan

program tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi. Struktur birokrasi

dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat George C. Edward III, dimana

menurut Edward, struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu standart

operating procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan

program atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses

pelaksana kebijaksanaan. Dalam SOP ini perlu dihindari munculnya

“fragmentation” yang sering terjadi dalam suatu organisasi-organisasi, namun hal

ini bisa diatasi melalui mekanisme koordinasi.

Keberhasilan pelaksanaan program yang kompleks membutuhkan adanya

kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi

dapat merintangi koordinasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang

kompleks. Demikian pula jika tidak jelasnya standart operating procedure (SOP),

baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan program,

pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab diantara para

pelaku dan tidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan

lainnya, maka ikut pula menentukan kegagalan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam program urban

farming ini diatur dalam Perda kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang didalamnya menjelaskan

mengenai struktur organisasi, ketentuan dan tugas yang diemban oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam pasal 42(A)

Perda tersebut juga menyebutkan mengenai pelaksanaan tugas dalam membantu

Bupati untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Selain dari Perda tersebut, juga disebutkan dalam Perbup Nomor 10

Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana
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Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Maka dalam upaya

menindaklanjuti program atau Perda tersebut serta melanjutkan SOP yang

mengatur maka Badan Pelaksana Penyuluhan ini membuat program urban

farming dan menunjuk aparat pelaksana program yang mendukung dan

mengimplementasikan program ini.

Dalam struktur birokrasi yang tersusun dan terorganisir berdasarkan

mekanisme dan sistem organisasi program urban farming, maka yang menjadi

penanggungjawab utama dari pelaksanaan program adalah Kepala Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

Kepala Badan dan bagian Tim Pembina program dalam hal ini adalah sebagai

pusat informasi dan koordinator dalam pelaksanaan program urban farming.

Sedangkan Tim Pelaksana dan Teknis program berperan dan bertugas sebagai

pelaksana program dan melakukan pendampingan terhadap kelompok sasaran di

lapangan. Tim Pelaksana dan Teknis ini ditunjuk langsung oleh Kepala Badan.

Selain itu, aparat pelaksana program yang membantu di lapangan juga ada yang

berasal dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta TP PKK

Kabupaten Gresik.

Dari hasil temuan lain di lapangan, dapat diinterpretasikan bahwa

struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaan program urban farming ini sangat

jelas mekanisme dan sistemnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap aktor

yang terlibat juga jelas dan terorganisir rapi. Dimana adanya struktur yang bersifat

horizontal dan vertikal. Sehingga pelaksanaan dan pengawasan program berjalan

dengan baik, diikuti dengan tanggungjawab yang harus dipegang. Selain itu peran

aparat pelaksana di lapangan seperti tim penyuluh sudah relatif cukup baik, akrena

telah melakukan proses pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat

sebagai kelompok sasaran. Namun kendala yang sedikit terjadi disini yaitu

tanggungjawab pelaksana program kepada pembuat program kurang baik, dimana

mengenai data pencapaian hasil program dalam tahapan evaluasi kurang lengkap,

sehingga mengalami kebingungan dalam menetapkan perkembangan yang terjadi

dan keberlanjutan program urban farming ini.
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III.2.2.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada variabel ini mencakup sumberdaya sosial ekonomi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Melihat kondisi dalam

penelitian ini, maka sejauh manakah masyarakat sekitar yang menjadi kelompok

sasaran dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan program serta bagaimana

karakteristik para kelompok sasaran yang ada di lingkungan sekitar ini apakah

mendukung atau menolak. Dalam hal ini pelaksanaan program dapat dilihat dari

sudut pandang kelompok sasaran.

Dukungan kelompok sasaran meliputi dua hal, yaitu penolakan dan

dukungan. Dukungan kelompok sasaran akan merosot jika suatu program

membebankan ongkos pada mereka, hal ini karena dukungan masyarakat pada

suatu program berkorelasi dengan sumber keuangan ataupun posisi startegis

dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Faktor lain yang mempengaruhi

dukungan kelompok sasaran adalah manfaat kolektif program, dimana dukungan

akan meningkat bila manfaat program dapat dinikmati langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan

bahwa respon dan dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran itu positif

dan banyak yang ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program urban

farming didaerahnya. Karena jika dilihat memang program urban farming ini

sangat menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, apalagi mereka tidak

dibebankan dalam hal biaya produksi atau prosesnya. Masyarakat hanya

dibebankan dalam hal waktu dan mungkin pekerjaan utama mereka. Namun,

program ini benar-benar menguntungkan bagi masyarakat, mereka akan dapat

tambahan pendapatan rumah tangga jika memasarkan hasil panennya atau juga

mengurangi biaya belanja sehari-hari mereka jika ingin mengkonsumsi hasil

budidayanya.

Respon masyarakat sampai sekarang sudah sampai pada pengembangan

sendiri program urban farming. Jadi sebagian masyarakat swadaya sudah mampu

mengembangkan program yang sebelumnya dibina oleh pemerintah, dengan
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menambah jumlah komoditi tanaman yang dibudidaya, menambah luas lahan

sehingga dapat ditanami lebih banyak lagi jumlah tanaman, ada yang

mengembangkan dari proses produksi, perawatan, pemasaran dan pendistribusian

sampai pada proses pengolahannya. Selain itu juga ada yang memanfaatkan

limbah pabrik dan barang bekas untuk dijadikan sebuah tempat untuk melakukan

budidaya sayuran atau buah-buahan.

Dukungan kelompok sasaran juga ditunjukan dengan banyaknya respon

dari masyarakat yang menerima program urban farming ini, yang ditunjukkan

dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelatihan program urban farming

dan juga dalam kunjungan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk

melaksanakan pembinaan dan pendampingan program. Meskipun sebenarnya

dalam tahapan awal proses sosialisasi sedikit mengalami kendala dalam

mengumpulkan dan mengajak masyarakat agar mau mendengarkan penjelasan

dari pelaksana program.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa dukungan kelompok sasaran sangat baik. Walaupun ada kendala di awal

tahapan sosialisasi program urban farming. Namun dengan ketekunan,

ketelatenan dan kesabaran dari aparat pelaksana program, pelaksanaan program

urban farming dapat tetap berjalan dan berkembang hingga sekarang.
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BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini akan disajikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian

dan saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian ini.

IV.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan program Urban Farming yang dilakukan oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Gresik ini telah

berjalan cukup baik namun belum efektif. Hal ini terlihat dari proses atau tahapan

dalam pelaksanaan secara keseluruhan, yaitu meskipun telah berjalan dan

berdampak positif dalam pelaksanaannya, namun terdapat beberapa proses yang

belum maksimal. Pelaksanaan program urban farming yang dilaksanakan ini

meliputi proses persiapan program, sosialisasi kepada masyarakat sebagai

kelompok sasaran, perencanaan program, pelaksanaan program urban farming

serta monitoring dan evaluasi program.

Di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

usulan mengenai program urban farming muncul karena melihat kondisi wilayah

perkotaan di Gresik yang semakin berkembang dengan dunia perindustriannya,

banyak perubahan lahan yang dulunya adalah lahan pertanian, sawah dan

perikanan yang kemudian berubah menjadi lahan industri, perumahan, dan

bangunan lainnya (non pertanian). Disini terlihat adanya permasalahan proporsi

dari rural (desa) ke urban (kota) yang lebih besar dan mengakibatkan konversi

lahan yang tidak terkendali. Dengan semakin tumbuh dan bergesernya lahan

pertanian, tentu hal ini dapat mengganggu bagi keadaan ketahanan pangan di

masa depan. Untuk itulah dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengatasi

masalah ini. Selain itu, kesadaran akan kebutuhan akan udara bersih, lingkungan
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yang nyaman dan indah menjadi salah satu alasan munculnya keputusan program

urban farming ini.

Dengan adanya program urban farming ini melalui pemberdayaan

masyarakat kota dengan pemanfaatan lahan kosong yang terdapat di sekitar

wilayah Gresik, didapatkan adanya langkah kemandirian dari masyarakat untuk

dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain itu, pengembangan ekonomi

masyarakat kota menjadi tujuan lain yang dicapai oleh pemerintah. Dimana

masyarakat dapat mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari dan atau mendapat

tambahan pendapatan dari program urban farming ini. Dari hasil penelitian yang

didapatkan, program urban farming yang dilakukan oleh pemerintah ini semakin

berkembang tiap tahunnya dengan hasil output yang didapatkan dan menghasilkan

dampak yang baik bagi kelanjutan program.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa dalam

pelaksanaan program yang dilakukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan dibantu oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Gresik, TP PKK Kabupaten Gresik serta dari bantuan CSR

perusahaan seperti PJB, Petrokimia dan Pertamina. Alokasi pelaksanaan program

diambil dari APBD Kabupaten Gresik yang diberikan untuk Urban farming, serta

dari badan lembaga dan perusahaan.

Dalam proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pelaksana

kebijakan yakni dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Gresik ini, melakukan perencanaan pelaksanaan yang

didasarkan atas sistem, prosedur dan aturan-aturan yang sesuai dengan tujuan

yang benar-benar kongkrit dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga

disini menghasilkan proses implementasi yang berjalan secara profesional, efektif

dan efisien. Namun disini juga masih terdapat kendala mengenai proses

monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan.

Dimana dalam tahapan ini tidak adanya data maupun laporan yang valid terkait

perkembangan program urban farming, diketahui bahwa untuk perkembangannya
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hanya masyarakat dan pelaksana di lapangan saja yang mengetahui. Jadi tidak ada

evaluasi terkait perkembangan program yang telah berjalan dan tidak diketahui

perkembangan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya kebijakan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Urban Farming

di Kabupaten Gresik

2.1. Komunikasi

Faktor komunikasi memegang peran penting dalam setiap tahapan

pelaksanaan program urban farming, karena dengan komunikasi yang baik antara

para pelaksana dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran akan mendapat

pemahaman yang jelas terkait kebijakan dan akan mudah dalam pelaksanaannya.

Disini komunikasi dibagi dalam beberapa dimensi penilaian, diantaranya

Transformasi, Kejelasan dan Konsistensi.

Dalam dimensi transformasi ini, berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa pelaksanaan program urban farming ini pusat informasi dipegang oleh

jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang menjadi

stakeholder utama pembuat program. Dan untuk mendukung lancaranya arus

informasi dari pembuat program kepada kelompok sasaran, maka informasi

disampaikan kepada jabatan fungsional Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai tim

penyuluh di lapangan yang dibantu oleh dinas terkait dan juga TP PKK Gresik.

Kemudian untuk menjelaskan program ini kepada kelompok sasaran, para

pelaksana atau tim penyuluh dan tim PKK melakukan proses sosialisasi program.

Dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh kelompok sasaran yang tergabung

sebagai Pokja maupun juga individu dengan didampingi dan dibina oleh

pelaksana di lapangan. Komunikasi instansi secara internal maupun eksternal

yang terkait dan antara instansi dengan sektor privat yang terlibat baik secara

langsung maupun tidak langsung juga berjalan cukup baik.

Pada dimensi kejelasan, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan

bahwa para pelaksana program dipilih oleh stakeholder utama berdasarkan kriteria

yang ditentukan, jadi secara tidak langsung mengharapkan kualitas dari aktor
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pelaksana yang mampu memahami dan mentransformasikan maksud dan tujuan

program dengan jelas. Para pelaksana program disini memadukan gerak langkah

dan persepsi mengenai arti, maksud dan tujuan program urban farming agar dapat

diterima oleh masyarakat. Kemudian pada tahapan pelaksanaan program,

komunikasi berjalan secara intensif, dimana tim penyuluh pertanian yang

ditugaskan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat memberikan

penjelasan lebih lanjut dan langsung menerapkannya dalam praktek di lapangan.

Dalam dimensi konsistensi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

program urban farming ini telah berjalan selama tiga tahun dan mengenai

maksud, tujuan dan output yang ingin dicapai dari program ini tetap sama seperti

pada saat perumusan program, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat kota

dan pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekitar perkotaan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa konsistensi komunikasi kebijakan yang terjadi selama

pengimplementasian program urban farming ini tidak mengalami perubahan serta

tetap konsisten dan efektif.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan program

urban farming ini berjalan dengan baik dan efektif dalam tahapan tertentu. Namun

masih terdapat hambatan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan, dimana aktor

pembuat program tidak memiliki data pencapaian hasil program secara

keseluruhan, sehingga menunjukkan masih kurang terkomunikasikannya evaluasi

atas pencapaian hasil program urban farming yang telah diimplementasikan.

2.2. Sumberdaya

Berdasarkan jenis-jenisnya, sumberdaya dalam pelaksanaan program

urban farming di Kabupaten Gresik ini dibagi dalam sumberdaya manusia,

anggaran, fasilitas serta informasi dan kewenangan.

Dalam sumberdaya manusia, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

bahwa aktor pelaksana program secara kualitas dari segi keahlian dan kemampuan

cukup baik, dengan adanya seleksi, pemilihan dan pelatihan sesuai kriteria yang

ditentukan. Secara kualitas para pelaksana ini mampu menguasai teknik
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pemberdayaan masyarakat, memiliki pemahaman mengenai program urban

farming, dan mampu berkoordinasi secara horizontal maupun vertikal dengan

dinas lain yang terkait serta sektor privat perusahaan. Namun, secara kuantitas

ketersediaan atau kecukupan aktor pelaksana program atau sumberdaya manusia

dari Badan Pelaksana Penyuluhan ini terutama yang bertindak sebagai penyuluh

pertanian di lapangan masih kurang memadai. Dimana berdasarkan SK Menteri

dan Undang-undang, menyebutkan bahwa setiap desa atau kelurahan atau tiap

kelompok masyarakat harus diisi oleh satu orang penyuluh. Namun dengan

keterbatasan dari tim penyuluh di Gresik maka satu orang penyuluh ditempatkan

untuk empat sampai lima desa. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

ketersediaan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program urban

farming ini masih kurang memadai dari segi kuantitas atau kecukupan

sumberdaya, meskipun secara kualitas atau keahlian sumberdaya masih mampu.

Namun dengan kurangnya kuantitas ini dapat mempengaruhi efektifitas program

dan tujuan yang ingin dicapai kebijakan ini.

Mengenai sumberdaya anggaran atau dana, berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa sumber dana utama berasal dari APBD Kabupaten Gresik. Dana

tersebut digunakan untuk dana pembinaan dan pelatihan kepada para aktor

pelaksana dan kelompok sasaran. Adapun sumber dana lain berasal dari bantuan

CSR oleh PJB dan Pertamina, dana tersebut dipergunakan untuk modal dalam

pelaksanaan program dalam hal ini melakukan budidaya dan pemeliharaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dana sudah memadai

dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan program

Dalam sumberdaya fasilitas, yang dibutuhkan disini adalah tersedianya

lahan kosong, bibit tanaman, pupuk dan sebagainya. Sumberdaya fasilitas berasal

dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan

anggota tim penggerak PKK Kabupaten Gresik, serta berasal dari bantuan CSR

oleh Petrokimia. Bantuan yang diberikan oleh Petrokimia berupa pupuk dan juga

bibit-bibit tanaman untuk melakukan budidaya. Sedangkan dari Badan Pelakana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berasal dari anggaran
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mereka untuk pelaksanaan urban farming ini dikeluarkan untuk penyediaan

peralatan bercocok tanam, seperti polybag atau karung dan lainnya. Sehingga

mengenai ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam membantu pelaksanaan

program urban farming ini sudah memadai dan membantu untuk operasionalisasi

pelaksanaan program.

Dalam sumberdaya informasi dan kewenangan, berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya informasi mengenai program urban

farming pada awalnya dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sebagai stakeholder utama atau policy maker disini

untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong di

perkotaan. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pemangku jabatan

fungsional penyuluh pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai pelaksana

program agar dapat diimplementasikan. Untuk masalah kewenangan, aparat

pelaksana kebijakan urban farming ini sudah dilakukan dengan baik dan dibagi

sesuai bidangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumberdaya informasi dan

kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan program urban farming ini cukup

baik dan relevan dengan apa yang dicapai.

2.3. Disposisi

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

pemahaman aparat pelaksana program urban farming sudah baik. Dari petikan

yang telah disampaikan sebelumnya, para pelaksana program mengetahui bahwa

tujuan program urban farming ini adalah pemberdayaan masyarakat kota dengan

memanfaatkan lahan kosong yang ada di perkotaan. Pemahaman terhadap

kebijakan tersebut secara tidak langsung mengarahkan respon para pelaksana

untuk mendukung dan menerima program urban farming ini, hal tersebut

ditunjukkan dengan kemauan, ketersediaan dan kemampuan untuk melaksanakan

program dengan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keberhasilan dan

pencapaian tujuan program.

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ... MUHAMMAD NURI SHOBRY

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



IV-7

Para pelaksana program sebagai aktor utama dalam menjalankan

program, mereka menunjukkan kemauan dalam menjalankan program dengan

melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap kelompok sasaran. Selain itu

para aktor pelaksana juga mengetahui dan memahami secara mendalam tentang

standar umum maksud dan tujuan kebijakan, mereka juga mengetahui arah

disposisi yang akan diimplementasikan. Sehingga dari beberapa penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana program urban farming ini

menunjukkan tanggapan yang baik dan positif dengan didukung oleh respon

dalam pelaksanaan program demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

2.4. Struktur Birokrasi

Selain Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Gresik, dalam pelaksanaan program urban farming juga melibatkan

lembaga lain dan sektor privat dalam membantu pelaksanaannya. Dari hasil

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa instansi-instansi yang terkait dalam

pelaksanaan kebijakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan

TP PKK Kabupaten Gresik. Selin itu dari sektor privat terdapat perusahaan PJB,

Petrokimia dan Pertamina.

Dalam struktur birokrasi yang tersusun dan terorganisir berdasarkan

mekanisme dan sistem organisasi program urban farming, maka yang menjadi

penanggungjawab utama dari pelaksanaan program adalah Kepala Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

Kepala Badan dan bagian Tim Pembina program dalam hal ini adalah sebagai

pusat informasi dan koordinator dalam pelaksanaan program urban farming.

Sedangkan Tim Pelaksana dan Teknis program berperan dan bertugas sebagai

pelaksana program dan melakukan pendampingan terhadap kelompok sasaran di

lapangan. Tim Pelaksana dan Teknis ini ditunjuk langsung oleh Kepala Badan.

Selain itu, aparat pelaksana program yang membantu di lapangan juga ada yang

berasal dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta TP PKK

Kabupaten Gresik.
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Adapun mekanisme yang terjadi dalam program urban farming ini yaitu

dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai

aktor  utama program, dimulai dari tim pelaksana atau penyuluh program yang

bertanggungjawab kepada tim pembina atau Kepala Badan yang ada di Badan

Pelaksana Penyuluhan, kemudian dari Kepala Badan dan tim pembina akan

dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa program urban

farming ini diatur dalam Perda kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang didalamnya menjelaskan

mengenai struktur organisasi, ketentuan dan tugas yang diemban oleh Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam pasal 42(A)

Perda tersebut juga menyebutkan mengenai pelaksanaan tugas dalam membantu

Bupati untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Serta dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata

kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Berdasarkan beberapa penejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaan program urban farming ini sangat

jelas mekanisme dan sistemnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap aktor

yang terlibat juga jelas dan terorganisir rapi. Sehingga pelaksanaan dan

pengawasan program berjalan dengan baik, diikuti dengan tanggungjawab

masing-masing aktor. Namun terdapat sedikit kendala yaitu tanggungjawab

pelaksana program kepada pembuat kebijakan kurang baik, dimana mengenai data

pencapaian hasil program dalam tahapan evaluasi kurang lengkap, sehingga

mengalami kebingungan dalam menetapkan perkembangan yang terjadi dan

keberlanjutan program urban farming ini.

2.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa respon dan dukungan

dari masyarakat sebagai kelompok sasaran sangat positif dan banyak yang ikut

serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program urban farming di kelompok
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maupun daerahnya. Karena jika dilihat memang program urban farming ini sangat

menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, apalagi mereka tidak dibebankan

dalam hal biaya produksi atau prosesnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin

berkembangnya pelaksanaan urban farming di daerah-daerah dan semakin

banyaknya minat dari masyarakat yang ingin mengikuti program ini. Selain itu

juga banyak masyarakat swadaya yang ingin mengembangkan sendiri budidaya

yang telah dikemabangkan sebelumnya.

Dukungan kelompok sasaran juga yang menerima program urban

farming ini, ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelatihan

program urban farming dan juga dalam kunjungan oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan

program. Masyarakat disini mendapatkan banyak ilmu baru mengenai cara

bercocok tanam modern, mulai dari memproduksi, merawat, memasarkan,

mendistribusikan sampai mengolah hasil budidaya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa dukungan kelompok sasaran sangat baik. Meskipun pada awalnya terdapat

sedikit kendala yang dialami oleh para pelaksana program dalam mengumpulkan

dan mengajak masyarakat untuk mensosialisasikan program urban farming ini.

IV.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran

pada pelaksanaan program urban farming di Kabupaten Gresik, antara lain:

1. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

mengenai sumberdaya yang ada seharusnya lebih ditingkatkan lagi secara

kuantitas dan kualitas, agar dalam pelaksanaannya lebih efektif untuk

program Urban farming.

2. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

perlunya komunikasi yang terjalin antar aktor pelaksana dan pembuat

program agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman dan miss

communication diantara struktur organisasi dalam Urban farming.
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3. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

perlunya laporan hasil perkembangan program Urban farming terkait data

pencapaian program yang valid, untuk dapat mengetahui seberapa jauh

perkembangan yang sudah dicapai setelah adanya kebijakan Urban farming

agar dapat menentukan keberlanjutan program.

4. Kepada peneliti selanjutnya, sebagai perkembangan dan kesempurnaan

penelitian pelaksanaan program terutama di bidang Urban farming, maka

peneliti selanjutnya dapat melakukan pendalaman penelitian dengan fokus

pada satu atau beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

dan kemudian dikaji secara mendalam dan mencari faktor dominan yang

mengakibatkan pelaksanaan program itu berhasil atau gagal, karena pada

dasarnya pelaksanaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalamnya.
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Lampiran: Daftar Instrumen/Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Daftar pertanyaan ini merupakan instrumen untuk menggali informasi

dari para informan mengenai “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM URBAN FARMING DI

GRESIK”.

Pedoman/Instrumen Wawancara Untuk Para Pembuat dan Pelaksana

Program Urban Farming di Kabupaten Gresik.

Nama :

Jabatan :

1) Bagaimana proses awal terbentuknya Program Urban Farming di Gresik?

2) Apa yang menjadi landasan hukum kebijakan Urban Farming?

3) Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Dinas dengan pelaksana

program dan peserta program?

4) Bagaimana sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam program Urban Farming?

(mengenai staff, fasilitas, dsb)

5) Bagaimana disposisi atau sikap dari pelaksana program Urban Farming?
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6) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di Badan Pelaksana penyuluhan

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang menangani program Urban

Farming?

7) Bagaimana dukungan dari masyarakat (lingkungan ekonomi, sosial dan

politik) Kabupaten Gresik terhadap program Urban Farming?

8) Bagaimana respon masyarakat terhadap program Urban Farming?

9) Bagaimana perbedaan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah adanya

program Urban Farming?

10) Hasil apakah yang diharapkan dari program Urban Farming?
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Pedoman/Instrumen Wawancara Untuk Kelompok Sasaran Program Urban

Farming di Kabupaten Gresik.

Nama :

1) Apa anda mengetahui tentang program Urban Farming? Apa yang anda

ketahui? Bagaimanakah menurut anda program tersebut?

2) Apa anda terlibat dalam pelaksanaan program Urban Farming? Mengapa?

3) Apa saja kegiatan dari program Urban Farming di Kabupaten Gresik yang

anda ketahui? Bagaimana menurut anda?

4) Bagaimana peran instansi Kecamatan dan Kabupaten terhadap program

Urban Farming yang anda ketahui?

5) Bagaimana manfaat yang dapat diperoeh dari program Urban Farming bagi

anda dan keluarga?

6) Bagaimanakah sikap para pelaksana menurut anda?

7) Bagaimanakah garis komando dari para pelaksana yang anda ketahui?

(struktur birokrasi)

8) Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak pelaksana kepada warga

Kabupaten Gresik?
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9) Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pihak pelaksana yang anda ketahui?

10) Bagaimanakah respon dari masyarakat terhadap program Urban Farming?
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DOKUMENTASI
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PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERBAIKAN SKRIPSI

Nama / NIM : Muhammad Nuri Shobry

Judul Skripsi : Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan

Program Urban Farming di Kabupaten Gresik.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.

Tanggal Ujian : 16 November 2016 (09.30-11.30)

Tim Penguji : 1. Eko Supeno, Drs., M.Si.

2. Roestoto Hartojo P., Drs., SU.

3. Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com.

Saran/Kritik Penguji Perbaikan yang
Telah Dilakukan

Tanda Tangan
Persetujuan

Eko Supeno, Drs., M.Si.

1. Perbaikan saran penelitian yang
relevan dan jelas.

2. Perbaikan regulasi hukum tentang
urban farming yang lengkap dan
jelas.

3. Perbaikan permasalahan
penelitian, mengenai urgensi dari
penelitian.

4. Tambahkan data program urban
farming, mengenai produknya

Saran telah
diperbaiki sesuai
dengan
kesimpulan.

Regulasi hukum
tentang program
telah dilengkapi.

Permasalahan
penelitian telah
diperinci.

Data tentang
program telah
dilampirkan.
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Saran/Kritik Penguji Perbaikan yang
Telah Dilakukan

Tanda Tangan
Persetujuan

Roestoto Hartojo P., Drs., SU.

1. Perbaikan penggunaan bahasa
asing yang benar.

2. Rapikan daftar isi dan
pengecekan daftar pustaka.

3. Perbaikan produk hukum
kebijakan atau program? Harus
lengkap.

4. Ketertarikan atas permasalahan
urban farming.

5. Perbaikan dalam data yang
dibutuhkan.

6. Perbaikan saran yang relevan
dengan permasalahan.

Penggunaan bahasa
asing telah
dibenarkan.

Daftar isi dan
daftar pustaka telah
diteliti dan
diperbaiki.

Landasan hukum
program telah
dilampirkan.

Permasalahan telah
dijelaskan.

Data yang
dibutuhkan telah
diperbaiki.

Saran telah
diperbaiki sesuai
ketentuan.

Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs.,
M.Com.

1. Perbaikan kata pengantar, yaitu
mengantarkan pembaca terhadap
apa isi skripsi.

2. Abstrak hanya memakai bahasa
inggris saja.

3. Perbaikan LBM, permasalahan
yang muncul tentang konversi
lahan.

4. Perbaikan konsep urban farming,
disertai dengan SK.

5. Tambahkan dokumentasi hasil
observasi berupa foto

Kata pengantar
telah diperbaiki
sesuai ketentuan.

Abstrak hanya
bahasa inggris.

LBM telah
dipertajam tentang
permasalahannya.

Konsep urban
farming telah
lengkap beserta
SK.

Dokumentasi hasil
observasi telah
ditambahkan.
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