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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mendefinisikan Negara sebuah tugas yang teramat sulit. Hal ini sebagai 

dikarenakan hakikat hubungannya yang bersifat problematis dengan masyarakat 

sipil, dan sebagaian lagi karena arti pentingnya yang tidak diragukan lagi dalam 

teori politik dan sosial (Faulks, 2012). 1 Negara adalah suatu organisasi dalam 

suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh 

rakyatnya (Budiardjo, 2015).2 Jika kita memaknai Negara maka kita akan 

menjumpai elemen-elemen pembantu Negara di dalamnya, seperti halnya 

pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah dianggap sebagai salah satu aktor utama 

dalam Negara. 

Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan yaitu menyatakan bahwa 

masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan 

kebudayaan. (Soekanto & Sulistyowati, 2014)3 Terlepas dari semua itu maka kita 

menjumpai dan mengenal Negara sebagai indikator pembantu pelaksanaan politik. 

Maka salah satu tujuan terbesar suatu Negara adalah mensejahterakan 

masyarakatnya dengan berbagai aspek kebijakan pemerintah. Negara dan 

 
1 Sosiologi Politik Pengantar Kritis, Keith Faulks (Hal. 33) 
2 Edisi Revisi dasar-Dasar Ilmu Politik, Prof Miriam Budiardjo (Hal: 17) 
3 Sosiologi Suatu Pengantar, Prof. Dr. Soejono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A (Hal: 

21) 
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kesejahteraan merupakan salah satu konteks yang tidak dapat dipisahkan. Negara 

merupakan salah satu unsur didalam suatu pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan pemerintah telah menerapkan pembanguan Nasional 

dengan menyusun strategi pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan serta memperbesar lapangan 

pekerjaan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang 

kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. 

Pembangunan nasional di Indonesia, misalnya merupakan suatu proses perubahan 

yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang 

dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun 

masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2014).4 

Sedangkan hubungan pemerintah dengan masyarakat bukan hanya sebagai  

“pemerintah sebagai pemimpin masyarakat” dan “masyarakat sebagai dipimpin 

oleh pemerintah”. Namun lebih dari sekedar itu, pemerintah dan masyarakat harus 

melakukan kerja sama untuk menyukseskan program pemerintah demi 

kesejahteraan masyarakat  secara umum. 

Permasalahan-permasalahan itu muncul tidak luput dari para pemegang 

kekuasaan. Baik itu permasalahan exteren ataupun permasalahan internal. 

Permasalahan-permasalahan itu muncul dari seorang penguasa yang ingin 

berperan penting dalam tetenan pemerintahan. Untuk meminimalisir 

permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah dan masyarakat harus dapat 

bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila 

 
4 Sosiologi Suatu Pengantar, Prof. Dr. Soejono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, M.A (Hal: 

358) 
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pelaksanaan program pemerintah tersebut dapat terlaksana maka akan terjadinya 

hubungan sosial antara  pemerintah dengan masyarakat. 

Hubungan sosial tersebut salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian yang 

di programkan oleh Pemerintah Kota Banjar untuk petani beras di Purwaharja. 

Program Revitalisasi Pertanian merupakan salah satu program yang diciptakan 

pemerintah dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup 

dan kemandirian petani serta mendukung swasembada pangan. 

Program Revitalisasi Pertanian ini salah satu program yang di buat oleh 

Pemerintah Kota Banjar yang merupakan program lanjutan dari Kementerian 

Pertanian melalui  Program Digitalisasi Pertanian. Program Kementerian 

Pertanian tersebut diatur “dalam UUD 1945 Pasal 33”. 

Salah satu tantangan dalam pembangunan pertanian adalah adanya 

kecenderungan menurunnya produktivitas lahan. Disisi lain sumberdaya alam 

terus menurun sehingga perlu diupayakan untuk tetap menjaga kelestariannya. 

Demikian pula dalam usaha tani padi agar usaha tani padi dapat berkelanjutan, 

maka teknologi yang ditetapkan harus memperhatikan faktor lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, sehingga agribisnis padi dapat 

terlanjutkan (Budidaya Tanaman Padi, 2009).5 

Sebelum membahas lebih lanjut, bahwasannya petani di Kota Banjar 

memilik kelompok yang sering disebut “Kelompok Tani”. Kelompok Tani ini ada 

disetiap wilayah atau kecamatan di Kota Banjar . Kelompok Tani merupakan 

kumpulan petani untuk menjalin komunikasi antar para petani. Kelompok Tani ini 

 
5 Budidaya Tanaman Padi. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Aceh Bekerja 

Sama Dengan Balai Pengkaji Teknologi Pertanian NAD 2009. Diakses melalui: Jurnal. 
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di atur Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 

67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. 

Sedangkan kesejahteraan sosial terdapat atau diatur dalam UUD 1945, Pasal 

33 ayat 1 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat 2 

yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebasar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Dan Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar aatas demokrasi ekonomi dengan prinsep kebersamaan, 

efisiensi berkeadailan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Sesampainya program Revitalisasi Pertanian di petani, tidak seluruh 

program Revitalisasi Pertanian dapat terlaksanakan. Karena petani juga harus 

menyesuaikan standar program Revitalisasi pemerintah dan menyesuaikan dengan 

keadaan di lapangan. Program Revitalisasi Pertanian tersebut disaring kembali 

bersama Kelompok Tani, untuk setiap standar yang telah ditetapkan pemerintah 

agar relavan sesuai dengan keadaan petani. 

Jika dilihat dari hasil yang ada dilapangan maka dapat dilihat. Kota Banjar 

yang memiliki lahan sawah seluas 2.364 Ha, yang tersebar di 4 kecamatan  

merupakan potensi besar untuk menjadi penopang program ketersediaan pangan 

di Kota Banjar, oleh karena itu guna memaksimalkan produksi padi di Kota 

Banjar harus didukung salah satunya oleh tersedianya benih bermutu yang 

bersertifikat. UPTD Balai Benih dan Bibit memiliki kegiatan Pengembangan 
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Perbenihan/Perbibitan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 

Anggaran 2017 untuk memberikan solusi ketersediaan benih padi di Kota Banjar. 

Maksud kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan benih di Kota Banjar dan 

wilayah sekitar Banjar Masa Tanam 2017. Adapun tujuannya adalah : 

• Terpenuhinya kebutuhan benih padi bersertifikat untuk wilayah Kota Banjar 

dan wilayah sekitar Kota Banjar. 

• Meningkatnya produksi benih padi bersertifikat di Balai Benih Padi. 

Target sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya 

kebutuhan benih padi untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya serta tercapainya 

target Pendapatan Asli Daerah (PAD).mAdapun spesifikasi untuk pengadaan pada 

kegiatan ini yaitu, Obat-obatan Pertanian : 

• Insektisida (bentuk liquid, racun kontak). 

• Fungisida (Bentuk liquid, racun kontak). 

Bahan Kimia/Pupuk : 

• Urea (pupuk urea bersubsidi). 

• NPK (pupuk NPK bersubsidi). 

Calon Benih Padi : 

• Padi (Gabah Kering Panen)Spesifikasi : 

1. Berasal dari Penangkar Mitra UPTD Balai Benih. 

2. Kadar air 23-25%. 

3. Butir Hijau Maksimum 5%. 

4. Kotoran maksimum 8%5. 

• Tidak terendam air dan tidak berlumpur. 
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• Benih Sumber Padi PenangkaranBenih Sumber berasal dari balai besar atau 

produsen benih yang resmi. 

• Spesifikasi : Kelas Benih First Seed (FS) atau Benih Dasar. 

• Kemasan Benih Karung (Karung Eks Pakan atau Baru kapasitas 50 kg benih 

padi). 

• Plastik (Plastik kemasan warna merah muda isi 40 lbr per kg). 

• Bahan Bakar Genset : Solar nonsubsidi (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Banjar, 2017).6 

Dari data diatas pemerintah dalam melakukan program reviltalisasi 

pertanian, sudah menyediakan berbagai fasilitas terhadap petani dalam 

mengupayakan program revitalisasi pertanian. Dalam pembangunan berbasis 

pemberdayaan masyarakat, pemerintah merupakan pemilik program, fasilitator 

dan pengawas jalannya program di masyarakat. Sedangkan masyarakat tidak 

hanya sebagai penerima program pemerintah dalam hal pembangunan, akan tetapi 

masyarakat memposisikannya sebagai perancang serta penggagas setiap jalan 

keluar dari setiap permasalahan. 

Dengan demikian, didalam Revitalisasi Pertanian tidak hanya pemerintah 

saja berwenang, tetapi masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengatur 

penyelenggaraan Revitalisasi Pertanian. Masing-masing pihak saling 

membutuhkan dan saling memiliki kemampuan untuk mempengaruhi program 

Revitalisasi Pertanian dan pelaksanaanya serta peraturannya di buat untuk saling 

berkesinambungan. Maka hasil dari program pemerintah itu, seperti yang telah 

 
6 https://banjarkota.go.id/umum/informasi-kegiatan-dinas-ketahanan-pangan-pertanian-dan-

perikanan-kota-banjar-2017-2/ 

https://banjarkota.go.id/umum/informasi-kegiatan-dinas-ketahanan-pangan-pertanian-dan-perikanan-kota-banjar-2017-2/
https://banjarkota.go.id/umum/informasi-kegiatan-dinas-ketahanan-pangan-pertanian-dan-perikanan-kota-banjar-2017-2/
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dijelaskan diatas yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat khusunya 

petani beras di Purwaharja. Peneliti dapat mengkaji program Revitalisasi 

Pertanian dari hasil evaluasi program tersebut. Evaluasi adalah kegitn untuk 

menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2013).7 

Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui outcome, dan dampak 

suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu lama, misalnya, dalam jangka 

waktu 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab jika evaluasi 

dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijkan belum 

tampak. Semakin strategis suatu kebijakan maka dibutuhkan waktu lama untuk 

melakukan evaluasi kebijkan tersebut (Subarsono, 2013).8 

Maka dari itu peniliti sangat menarik untuk melakukan penelitain ini dilihat 

dari pemerintah sebagai aktor utama “pembuat kebijakan” dan masyarakat sebagai 

“orang” yang mendapat fasilitas dari pemerintah, fasilitas tersebut berupa 

“kesejahteraan”. Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji kebijakan 

tersebut melalui evaluasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan 

menimbang waktu, kemampun peneliti maka pelaksanaan penelitian mengambil 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

 
7 Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. Ag. Subarsono, M,Si., MA (Hal: 

119) 
8 Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Drs. Ag. Subarsono, M,Si., MA (Hal: 

119) 
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Bagaimana analisis program revitalisasi pertanian dalam upaya kesejahteraan 

petani beras di Purwaharja Kota Banjar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini  dibuat adalah  untuk dapat menjawab beberapa hal, 

yaitu: Untuk mendeskripsikan pencapaian  Program Revitalisasi Pertanian melalui 

Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

D. Manfaat Penelitian  

Mengingat penelitian tentu saja akan membawa manfaat bagi pembaca serta 

menulis, maka beberapa manfaat yang bisa diperoleh : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Politik serta menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kebijakan. 

b. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah 

khususnya Dinas Pertanian Kota Banjar dalam Program Revitalisasi 

Pertanian. 

 

 

 


