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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

Teori merupakan seperangkat konsep atau konstruksi, definisi, dan 

proposisi yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sebagai 

hasil penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metode 

penulisan ilmiah tertentu untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang 

diamati/diteliti. Berbagai teori yang dipaparkan dalam kajian teori ini 

merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan 

pada bab sebelumnya dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam 

penelitian ini. Dalam deskripsi teori peneliti membahas tentang pertama 

kebijakan publik, kedua implementasi kebijakan publik, ketiga efektivitas 

implementasi kebijakan publik, keempat ketahanan pangan, dan kelima 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen penting 

dalam laju perkembangan suatu negara, sebagai respon dan intervensi 

dari masalah publik dan sebagai upaya pemerintah untuk 

memanajemen kehidupan bersama. Riant Nugroho (2012:30) 

mengemukakan bahwa semua negara menghadapi masalah yang 

relatif sama, yang membedakan adalah bagaimana respon pemerintah 

terhadap masalah tersebut, respon ini yang disebut sebagai kebijakan 
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publik. Kemampuan para aktor pemangku kebijakan untuk 

mengembangkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan-

kebijakan publik yang unggul akan menentukan keunggulan suatu 

negara baik saat ini maupun di masa depan. 

Beberapa tokoh ahli kebijakan mengemukan pendapatnya 

mengenai definisi dari kebijakan publik.Salah satu tokoh yang cukup 

terkenal dikalangan akademisi Indonesia ialah Willliam Dunn. Dunn 

(2003: 132) menjelaskan kebijakan publik sebagai pola 

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang 

saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak 

bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Thomas R. 

Dye yang dikutip oleh Riant Nugroho (2012:120) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang 

tidak dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil 

yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda. Young dan 

Quinn yang dikutip Edi Suharto (2010:44, mengemukakan beberapa 

konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan 
diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki 
kewenangan hukum, politis dan finansial untuk 
melakukannya. 

b. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau 
kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat. 

c. Kebijakan publik bukanlah sebuah keputusan tunggal 
melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau 
strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi 
kepentingan orang banyak. 
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d. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan 
kolektif untuk memecahkan masalah sosial, sebuah 
keputusn untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

e. Kebijakan publik berisi sebuah penyataan atau justifikasi 
terhadap langkah-langkah atau rencana yang telah 
dirumuskan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah 
atau beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 
 

Dari berbagai konsep kebijakan publik yang telah dikemukan 

diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu 

keputusan yang dibuat dan di implementasikan oleh pemerintah dari 

berbagai alternatif pilihan yang ada untuk bertindak atau tidak 

bertindak sebagai upaya merespon masalah sosial yang ada sehingga 

tercapai tujuan yang dicitakan.Secara sederhana kebijakan publik dapat 

dipahami sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama, sehingga 

menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas, bukan perorangan atau 

kelompok tertentu. 

Setiap kebijakan publik yang dibuat pastilah mempunyai tujuan 

dari dibentuknya kebijakan itu.Berdasarkan jenisnya, kebijakan publik 

memiliki berbagai macam tujuan. Riant Nugroho (2012: 138-141) 

mengemukakan tujuan-tujuan dari dibentuknya kebijakan publik, 

antara lain untuk menyerap sumberdaya, mendistribusikan 

sumberdaya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumberdaya, 

mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat negara, maupun 

memperkuat pasar. 

Sebagai sebuah proses, suatu kebijakan terdiri dari berbagai 

tahapan, para ahli mengemukakan berbagai versi terkait dengan 
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tahapan kebijakan. James E. Anderson, David W. Brandy dan Charles 

Bullock III yang dikutip Riant (2012:527) membagi proses kebijakan 

dalam lima tahapan, yakni: 

a. Agenda kebijakan, pada tahap agenda kebijakan dilakukan 

prioritas terhadap masalah-masalah serius yang hendak 

diselesaikan. 

b. Formulasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan pengembangan 

terhadap pilhan atau alternatif tindakan atau program untuk 

menyelesaikan masalah. 

c. Adopsi/penentuan kebijakan, mengembangkan salah satu 

alternatif yang telah disepakati, yang selanjutnya dilakukan 

pelegalan atau pengesahan. 

d. Implementasi kebijakan, pengaplikasian atau pelaksanaan 

kebijakan oleh pemerintah. 

e. Evaluasi kebijakan, melihat efektivitas kebijakan dalam 

penyelesaian masalah. 

Tahapan yang hampir sama juga dikemukaan oleh Thomas R. Dye 

dalam Riant (2012:529), Dye membagi tahapan kebijakan dalam enam 

fase yakni pertama identifikasi masalah (problem identification), kedua 

agenda setting, ketiga policy formulation, keempat policy legitimation, 

kelima policy implementation, keenam policy evaluation. 

Secara sederhana terdapat tiga kegiatan utama dalam kebijakan 

publik yakni pertama perumusan kebijakan, kedua implementasi/ 
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pelaksanaan kebijakan, ketiga evaluasi kebijakan.pemilihan isu 

kebijakan yang berupa masalah yang ingin diselesaikan atau adanya 

tujuan yang hendak dicapai hendaknya dipertimbangkan dengan cukup 

matang. Riant Nugroho (2012:185) mengemukakan bahwa isu 

kebijakan haruslah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, 

menyangkut banyak orang atau keselamatan bersama, (biasanya) 

berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang dan 

memang harus diselesaikan serta menjadi agenda politik untuk 

diselesaikan.Dari isu kebijakan itulah pemerintah merumuskan 

kebijakan publik, yang dilanjutkan dengan implementasi dan setelah 

dilakukan implementasi dalam kurun waktu tertentu dilakukan 

evaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah mampu 

menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Implementasi/pelaksanaan kebijakan merupakan suatu 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah disahkannya suatu kebijakan 

untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.Riant Nugroho 

(2012:674) membagi langkah pelaksanaan kebijakan publik menjadi 

dua pilihan, yaitu kebijakan langsung dilaksanakan dalam bentuk 

program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi pada saat ini bukan termasuk dalam sebuah program yang 

langsung diturunkan dari sebuah kebijakan (undang-undang).Tahun 

1996 pemerintah mengesahkan UU No. 7 tentang Pangan yang 
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sebagian dari isinya mengatur tentang ketahanan pangan.Kemudian 

pada tahun 2002, muncul kebijakan penjelas berupa Peraturan 

Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.Salah satu 

pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut dalam rangka pencegahan masalah pangan 

dengan melakukan pemantauan dan analisis ketersediaan pangan 

ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non 

departemen sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Baru 

tahun 2010 Menteri Pertanian menetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian No.43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

masalah pangan, dengan cara memantau kondisi pangan dan gizi 

secara berkala. 

2. Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa 

implementasi kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan kebijakan.Pencapaian tujuan tentu berkenaan dengan 

efektivitas.Merunut kembali pada definisi efektivitas, Dunn (2003: 

429) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah 

suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau 

mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.Leon C. Megginson yang 

dikutip G. Simon Devung (1988, 25), menjelaskan efektivitas sebagai 

kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau menyelesaikan 
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sesuatu dengan baik.Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling 

tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran 

tersebut.Soewarno Handayaningrat (1990: 16) mengutip Definisi 

efektivitas yang dikemukakan H. Emerson, yang menyebutkan bahwa 

efektivitas ialah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran 

terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan 

sebelumnya.Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan 

sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan 

yang diharapkan. Riant (2012: 707-710) mengemukakan bahwa 

terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan 

implementasi kebijakan. 

a. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana 

kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang 

memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah 

kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah 

yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh 

lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) 

yang sesuai dengan karakter kebijakan. 

b. Tepat pelaksananya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi 

implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan 
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masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat 

monopoli. 

c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan 

yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan 

dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi 

siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi 

implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui 

implementasi kebijakan sebelumnya. 

d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi 

lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi 

diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan 

lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan 

yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan 

implementasi kebijakan. 

e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses. Yaitu Policy Acceptance, 

publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah 

memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy 

adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan 

pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus 

dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan 

atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi 

pelaksana kebijakan. 
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Riant (2012: 710) juga menambahkan bahwa kelima tepat tersebut 

masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan 

politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis. 

3. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

Food and Nutrition Surveillance System atau di Indonesia lebih 

dikenal sebagai Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan 

suatu mekanisme dengan menggunakan informasi yang berkaitan 

dengan situasi pangan dan gizi melalui pemantauan yang ketat dan 

terus menerus terhadap status gizi penduduk, digunakan sebagai dasar 

diputuskannya suatu tindakan/kebijakan (WHO, 1988). Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan suatu sistem yang 

berkelanjutan untuk menghasilkan informasi untuk saat ini dan masa 

depan, tentang distribusi dan penyebab gizi buruk pada suatu 

penduduk yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

formulasi kebijakan, perencanaan program, manajemen dan evaluasi 

(UN, 1975). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Merupakan 

serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan 

dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, 

dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi (Deptan, 2013). 

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan suatu proses pemantauan 

terhadap kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian 
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kerawanan pangan dan gizi, yang selanjutnya dilakukan intervensi 

atau tindakan. 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi mulai diperkenalkan 

dalam World Food Conference yang dilakukan oleh United Nation 

pada tahun 1974 (J. Shoham, 2001).Di Indonesia konsep Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi mulai dikembangkan pada tahun 1979 

dengan proyek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, 

Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Boyolali dengan dukungan 

dari USAID dan Cornell University Amerika Serikat. Kegiatan SKPG 

ini adalah mengamati situasi pangan dan gizi penduduk secara terus 

menerus guna merencanakan dan melakukan tindakan pencegahan 

serta penanggulangan pada saat yang tepat. Dari proyek penelitian dan 

pengembangan tersebut dihasilkan Sistem Isyarat Dini untuk 

Intervensi (SIDI). Beberapa indikator telah diuji dan dikembangkan 

hingga saat ini yakni indikator pertanian, persediaan, dan perubahan 

konsumsi pangan penduduk (Suhardjo, 2005: 83). 

Pelaksanaan SKPG saat ini mengacu pada Permentan No. 43 

Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. Dalam peraturan disebutkan tiga 

indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis situasi 

pangan dan gizi di suatu daerah. Ketiga indikator tersebut yakni 

indikator ketersediaan pangan, indikator akses pangan dan indikator 

pemanfaatan pangan. 
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Indikator ketersediaan pangan berkaitan ketersediaan pangan 

dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang 

dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, 

cadangan pangan, maupun bantuan pangan (Hanani, 2009). Indikator 

distribusi/aksesbilitas pangan berkaitan dengan kemampuan rumah 

tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk 

memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat 

diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian atau melalui 

bantuan pangan (Hanani, 2009). Aksesbilitas pangan oleh masyarakat 

dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: harga pangan, tingkat 

pendapatan atau daya beli, kestabilan keamanan sosial, anomali iklim, 

bencana alam, jarak lokasi dan topografi wilayah, keberadaan sarana 

dan prasarana transportasi, kondisi jalan perhubungan, dan lain 

sebagainya (DKP, 2010). Indikator pemanfaatan pangan mengacu 

pada penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi 

energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektivitas dari 

penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah 

tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan 

kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaa balita (Riely et.al, 

1999 dalam Hanani, 2009). 
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B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Harsono dkk (2013), dalam penelitian 

yang berjudul “Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Pangan di 

Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Desa Bawuran, Kecamatan Pleret dan 

Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu)”. Penelitian tersebut menggunakan 

metode kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui implementasi kebijakan 

Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul dengan studi kasus di Desa 

Bawuran Kecamatan Pleret dan Desa Argodadi Kecamatan Sedayu. 

Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam proses implementasi Desa Mandiri Pangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Desa Mandiri Pangan di 

Kabupaten Bantul belum mampu mengatasi permasalahan kerawanan 

pangan dan belum mampu mengarahkan pada kemandirian pangan untuk 

memperkuat ketahanan pangan di wilayah sasaran. Persamaan penelitian 

dalam penelitian Dwi Harsono dengan penelitian ini yakni metode yang 

digunakan kualitatif, dan sama-sama mengamati perwujudan ketahanan 

Pangan di Kabupaten Bantul. Namun dalam penelitian Dwi Harsono 

pengamatan difokuskan pada program Desa Mandiri Pangan untuk 

menciptakan ketahanan pangan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menfokuskan pada pelaksanaan SKPG untuk mewujudkan ketahanan 

pangan di Kabupaten Bantul. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Reynald Goetena Lamabelawa 

(2006) dalam tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Tim Sistem 
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Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Mengatasi Masalah Gizi 

Buruk Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”.  

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk 

menganalisis kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dilihat 

dari aspek input, aspek proses dan aspek output dalam mengatasi masalah 

pangan dan gizi buruk. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam mengatasi 

masalah rawan pangan dan gizi buruk belum berjalan dengan baik jika 

dilihat dari aspek input, proses dan outputnya. Kurangnya pemahaman 

tim terkait dengan Tupoksi-nya dan kurangnya sarana dan prasarana 

untuk tim SKPG menyebabkan pengolahan data, analisis data dan 

penyediaan informasi masih terhambat dan berjalan lambat. Selain itu, 

terbatasnya waktu yang dimiliki Tim SKPG menyebabkan koordinasi 

antarsektor yang harusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik. 

Relevansi  penelitian dari penelitian Yusuf Reynald GL. dengan 

penelitian ini ialah dalam pengamatan implementasi SKPG, sangat 

diperlukan pengamatan terhadap kinerja dari Tim SKPG (implementor) 

sehingga implementasi dapat berjalan dengan efektif. Baik dalam 

penelitian ini maupun penelitian Yusuf, kedua sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dan mengamati tentang SKPG. Namun dalam penelitian 

Yusuf pengamatan SKPG dilakukan pada kinerja tim SKPG di Kabupaten 

Lembata, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menfokuskan untuk 

mengamati pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan Laksono Trisnantoro 

(2006) dalam Jurnal yang berjudul “Koordinasi Lintas Sektor Pada Tim 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Di Kabupaten Sleman”. Penelitian 

tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mengevaluasi koordinasi lintas sektor pada tim SKPG di Kabupaten 

Sleman. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tim SKPG belum 

menggunakan mekanisme koordinasi penyesuaian bersama dan 

pengawasan langsung, sebagai akibat dari ketidakjelasan leading sector, 

adanya ego sektor dan struktur organisasi yang tidak mempertimbangkan 

eselonisasi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Toto dan Laksono 

ialah bahwa dalam studi implementasi SKPG, pengamatan terhadap 

koordinasi Tim SKPG, dan struktur birokrasinya sangat perlu dilakukan 

untuk melihat seberapa jauh kerjasama yang dilakukan para implementor 

untuk mewujudkan implementasi yang efektif. Persamaan penelitian 

dalam Penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah metode yang 

digunakan kualitatif dan sama-sama mengamati SKPG. Namun dalam 

penelitian Toto dan Laksono, pengamatan SKPG difokuskan pada 

koordinasi antar lembaga dalam menjalankan SKPG di Kabupaten 

Sleman. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mefokuskan pada proses 

pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. 
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C. Kerangka Pikir 

Kebijakan publik merupakan aturan yang mengatur kehidupan 

bersama, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas.Kebijakan 

publik merupakan salah satu respon dari pemerintah atas permasalah sosial 

yang menyangkut masyarakat luas.Kerangka pemikiran dari penelitian ini 

bermula dari adanya upaya pemerintah untuk memantau dan menyediakan 

informasi kondisi pangan dan gizi. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG)dibuat untuk menjadi sistem pemantau dan penyedia informasi kondisi 

pangan dan gizi. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dibuat untuk menjadi acuan 

bagi pelaksanaan SKPG mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

hingga pemerintah kabupaten. Pelaksanaan SKPG sangat diperlukan untuk 

menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi sehingga kejadian rawan 

pangan dan gizi dapat dicegah dan ditanggulangi. Pelaksanaan SKPG di 

Kabupaten Bantul sangat diperlukan karena Kabupeten Bantul rentan terkena 

rawan pangan transien. Hal ini karena Kabupaten Bantul merupakan daerah 

yang rawan bencana. Dengan adanya informasi kondisi pangan dan gizi di 

Kabupaten Bantul diharapkan kejadian rawan pangan dapat diminimalisir dan 

tidak memberikan dampak yang cukup serius. 

Agar kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah mencapai 

tujuan yang dikehendaki maka kebijakan-kebijakan tersebut haruslah 

diimplementasikan/dilaksanakan. Dalam mengamati proses implementasi 

SKPG di Kabupaten Bantul peneliti menggunakan model implementasi 



24 
 

kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dipilihnya model ini karena peneliti 

menganggap model Van Meter dan Van Horn mampu menggambarkan proses 

implementasi dari SKPG secara keseluruhan. Van Meter dan Van Horn 

mengklasifikasikan enam aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi 

kebijakan, yakni: target kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, 

karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, dan 

disposisi pelaksana.  

Untuk melihat lebih jauh apakah implementasi yang dilakukan telah 

benar-benar mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya diperlukan 

analisis terhadap efektivitas pelaksanaan/implementasi SKPG di Kabupaten 

Bantul. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis efektivitas 

implementasi SKPG di Kabupaten Bantul, peneliti menggunakan  lima 

indikator, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, 

ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Sehingga dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat memberikan suatu rekomendasi kebijakan. Berikut 

gambaran kerangka pikir dari penelitian ini: 
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana ketepatan kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

untuk mengatasi masalah ketahanan pangan? 

2. Bagaimana ketepatan pelaksana kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi? 

3. Bagaimana ketepatan target kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi? 

4. Bagaimana ketepatan lingkungan kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi? 

5. Bagaimana ketepatan proses kebijakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi? 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Upaya Pemerintah untuk memantau 
kondisi pangan dan gizi 

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
(Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi) 

Efektivitas Pelaksanaan SKPG 
(tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat 
target, tepat lingkungan, tepat proses) 

Rekomendasi kebijakan 


