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ABSTRACT  

 
The purpose of this study were: (1) to know the implementation of the program SLP conducted 

in District Sekarbela of Mataram City. (2) to know the obstacles faced by farmers on the 

implementation of the SLP program conducted in District Sekarbela of Mataram City. This 

study used a descriptive method and was conducted in Mataram, specifically in District 

Sekarbela. The unit of analysis that was used was the farmers who were implementing SLP 

program in Distric Sekarbela- Mataram city. The numbers of the samples were determined by 

quota sampling and the sampling proportional sampling which were chosen through two 

periods so that the 45 respondents were finally obtained. 

 The result of the study showed: (1) the preparation program such as the preparation 

of RDKK / RUKK was known to have been largely implemented around (93.3%), all the 

farmers already have a land area not more than ≤ 2 hectares (100%), the verified farmers have 

been registered in Integrated Database or “Basis Data Terpadu” (BDT) (84.4%), and most of 

the prospective recipients of subsidized fertilizers had been surveyed (71.1%). (2) the 

implementation program such as subsidy distribution was known that most respondents 

already had the farmers cards (75.6%), the redemption of subsidized fertilizer was known that 

most of the respondents had redeemed the fertilizer by using farmers’ card (62.3%), the 

subsidized fertilizer transaction using Electronic Data Capture Machine (EDC) was known to 

have used the machine by the respondent amounted to (62.3%), and all farmers had already 

used the quotas of fertilizers properly (100%).  (3) The obstacles faced in the implementation 

of the direct fertilizer subsidy program were: (1) The obstacles from program implementers: 

(a) there were still farmers who had not been recorded by the Integrated Database (BDT), (b) 

there were still farmers who did not have farmers’ card, (c) the lack of facilities of Electronic 

Data Capture (EDC) machine at retailers of P4S Kuntum fertilizer due to farmers’ preference 

in using the old system when buying fertilizer based on RDKK data, (d) the slow quota of 

fertilizer entered into the  farmers’ card,  

(2) The obtacles from farmers is the farmers still used the old system in buying fertilizer based 

on RDKK data. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk megetahui implementasi program 

SLP yang dilaksanakan di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, (2) untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi program SLP di Kecamatan 

Sekarbela Kota Mataram. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kota 

Mataram, yakni di Kecamatan Sekarbela. Unit analisis yang digunakan adalah petani 

pelaksana program SLP di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Besarnya sampel 

ditentukan secara  quota sampling dan propotional sampling yang dipilah dalam 2 

periode. Sehingga diperoleh 45 orang responden. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Tahap persiapan yang terdiri dari penyusunan 

RDKK/RUKK diketahui sebagian besar sudah dilaksanakan petani sebesar (93,3%),  

petani memiliki luas lahan ≤ 2 hektar sebesar (100%), petani yang sudah terdata dalam 

sistem Basis Data Terpadu (BDT) sebesar (84,4%), dan sebagian besar petani sudah di 

survei sebesar (71,1%). (2) Tahap pelaksanaan yang terdiri dari Penyaluran Subsidi 

diketahui sebagian besar petani sudah memiliki Kartu Tani sebesar (75,6%), Penebusan 

Pupuk  Bersubsidi diketahui sebagian besar responden sudah menebus pupuk dengan 

menggunakan Kartu Tani sebesar (62,3%), Transaksi Pupuk Bersubsidi yang 

menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) diketahui sebagian besar petani 

sudah menggunakannya sebesar (62,3%), dan seluruh petani penerima pupuk 

bersubsidi sudah menggunakan kuota pupuk sesuai kebutuhannya sebesar (100%).  

(3) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program SLP yaitu (1) hambatan dari 

pelaksana program terdiri dari : (a) masih terdapat petani responden yang belum terdata 

dalam Basis Data Terpadu BDT. (b) masih terdapat petani responden yang belum 

memiliki kartu tani sebesar 24,4%, hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pusat. 

(c) kurangnya fasilitas Electronic Data Capture (EDC) di pengecer pupuk P4S Kuntum 

akibatnya petani lebih nyaman menggunakan sistem lama yaitu membeli pupuk 

menggunakan RDKK atau menebus pupuk secara tunai tanpa menggunakan mesin 

tersebut. (d) Lambatnya kuota pupuk masuk ke dalam Kartu Tani. Petani dan pengecer 

pupuk tidak tahu tentang hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari pusat. Oleh 

karena itu, petani memilih untuk menggunakan sistem lama yakni dengan membeli 

pupuk menggunakan data RDKK. (2) hambatan dari petani yaitu petani masih 

menggunakan sistem lama yaitu membeli pupuk menggunakan RDKK atau membeli 

secara tunai sebesar 37,7%. 

 

Kata Kunci: Subsidi Langsung, Pupuk, Kartu Tani,  
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi besar dalam 

pengembangan sektor pertanian, karena secara geografis Negara ini berada di daerah 

tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan udaranya yang hangat sehingga 

banyak jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah ini. Selain itu Indonesia 

juga dikenal sebagai Negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bergantung 

pada sektor pertanian dan menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar besar 

perekonomian Indonesia. Dilihat dari potensi-potensi yang ada seharusnya Indonesia 

dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mampu untuk mengekspor ke negara lain 

sehingga negara Indonesia akan  lebih maju jika sumberdayanya dapat dimanfaatkan 

dengan baik (Alfatahilah, 2012).    

Menurut Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2016, 

penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 258 juta jiwa, sehingga masalah peranan 

sektor pertanian seperti  ketahanan pangan nasional merupakan isu sentral dalam 

pembangunan serta merupakan fokus yang harus diutamakan dalam pembangunan 

pertanian.  

Konsumsi masyarakat Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

Besarnya konsumsi masyarakat terhadap beras menyebabkan pemerintah harus 

mengimpor dari luar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mengingat kuantitas 

konsumsi beras penduduk Indonesia semakin meningkat sementara produksi dan 

produktivitas petani menurun maka pemerintah melakukan dua hal yaitu mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap beras dengan mempromosikan subtitusi makanan 

pokok lainnya, dan pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas dengan mendorong inovasi teknologi serta menyediakan pupuk 

bersubsidi (Investment, 2016). 

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu faktor sarana produksi (saprodi) yang 

sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian (Investment, 2016). Terkait 

dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini 

dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang 

terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah 

memberlakukan subsidi pupuk bagi petani.  

Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh 

langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola 

lahan/sawahnya. Oleh karena itu, ketika pupuk langka dan harganya mahal maka 

petanilah yang akan menjadi korban utamanya. Dalam rangka mengantisipasi hal itu, 

maka sejak tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk 

bagi petani. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi petani yang pada akhirnya bisa 

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani (Badan 

Kebijakan Fiskal, 2016).  
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Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan program pemberian 

pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum efektif mengingat banyaknya persoalan yang 

timbul pada tataran implementasinya. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya kelangkaan pupuk dan lonjakan harga pupuk di tingkat petani, yaitu: (1) 

terdapat dualisme harga pupuk, harga subsidi dan harga non subsidi, (2) panjangnya 

rantai distribusi pada pupuk bersubsidi dan terdapatnya dua harga pupuk di pasar 

memicu munculnya beberapa masalah dan potensi masalah di lapangan yang banyak 

dikeluhkan masyarakat, diantaranya adalah terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke 

non subsidi, terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi, panjangnya rantai distribusi 

sehingga melemahkan tingkat pengawasan dari pemerintah, (3) terjadinya 

penyelundupan pupuk bersubsidi, (4) terjadinya pemalsuan kuota pupuk dari daerah 

yang harga pupuknya murah ke daerah yang haganya mahal (Badan Kebijakan Fiskal, 

2016). 

Saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang subsidi pupuk secara 

langsung atau disebut dengan Program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) yang baru 

dilaksanakan di 10 Provinsi. Menurut Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) 

pelaksanaan Program SLP sudah mulai diuji coba pada tahun 2017 di 5 Provinsi yaitu 

: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 

2018 uji coba pelaksanaan Program SLP juga akan dilaksanakan di 10 Provinsi di 

Indonesia yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Barat. 

Pelaksana dari program ini adalah Kementerian Pertanian yang bersinergi 

dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Himpunan Bank-Bank 

Negara, dan Satuan Kerja Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas 

lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Lembaga Penyuluh).  

Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan program SLP 

karena daerah ini masih cocok untuk dijadikan sebagai kawasan pengembangan dan 

peningkatan produktivitas pertanian khususnya tanaman padi. Produksi padi pada 

tahun 2014 mencapai 2.116.637 ton atau turun sebesar 3,51 persen dari tahun 

sebelumnya sebesar 2.193.698 ton (BPS NTB, 2015). Melihat penurunan angka 

produksi padi tersebut pemerintah ingin meningkatkan produksi dan produktivitas 

yang dihasilkan para petani dengan cara menerapkan program SLP. 

Kecamatan Sekarbela merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan 

program SLP di Kota Mataram. Pelaksanaan program ini tersebar di lima Kelurahan 

yaitu Jempong Baru, Karang Pule, Kekalik Jaya, Tanjung Karang, dan Tanjung Karang 

Permai. Berdasarkan data BP3K Kecamatan Sekarbela tercatat sebanyak 226 petani 

penerima subsidi pupuk yang sudah melaksanakan program ini. Namun, beberapa 

diantaranya belum memiliki Kartu Tani.  



5 
 

Meskipun program SLP sudah dilaksanakan, hanya saja realisasinya masih 

belum diketahui sehingga untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut maka perlu 

dilakukan sebuah penelitian  tentang “Studi Implementasi Program Subsidi 

Langsung Pupuk (SLP) bagi Petani Padi di Kecamatan Sekarbela Kota 

Mataram” untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan program tersebut di 

Kecamatan Sekarbela, apakah pelaksanaan program SLP berjalan dengan baik sesuai 

dengan petunjuk pelaksanaan atau hanya sebagian besar dari program tersebut dapat di 

laksanakan atau bahkan program tersebut tidak dilaksanakan.    

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program 

Subsidi Langsung Pupuk (SLP) yang dilaksanakan di Kecamatan Sekarbela Kota 

Mataram dan apa saja hambatan dalam implementasi program ini. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program 

Subsidi Langsung Pupuk (SLP) di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi program ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari metode deskriptif 

yaitu untuk menjelaskan, memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Nazir, 2005). 
Penelitian dilaksanakan di Kota Mataram yaitu di Kecamatan Sekarbela. Daerah 

sampel yang diteliti yaitu  Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Tanjung Karang, 

Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai. 

Sampel ditentukan dengan cara memilah menjadi 2 Periode. Penentuan sampel 

dilakukan secara quota sampling yaitu ditetapkan sebanyak 30 responden. Sedangkan 

pada periode tahun kedua penentuan sampel dilakukan secara propotional sampling 

yaitu ditetapkan sebanyak 15 responden. Sehingga didapatkan keseluruhan responden 

sebanyak 45 responden. 

 

Variabel Penelitian  

I. Tahap Persiapan 

a. Penyusunan RDKK/RUKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 

b. Luas Lahan Petani  

c. PBDT (Pusat Basis Data Terpadu) 

d. Verifikasi/Survei (Calon Penerima Subsidi Pupuk) 

II. Tahap Pelaksanaan 

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

b. Penebusan Pupuk  
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c. Transaksi Pupuk  

d. Penggunaan Pupuk (Kuota Pupuk) 

III. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program SLP di 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. 

 

Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

deskriptif yang bersifat kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tahap Persiapan Pelaksanaan Program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) DI 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 

Tahap persiapan program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) yang menjadi 

variabel dalam penelitian ini terdiri dari penyusunan RDKK/RUKK, Luas Lahan 

Petani, Pusat Basis Data Terpadu (BDT), dan Verifikasi/Survei (Calon Penerima 

Subsidi Pupuk). 

Penyusunan RDKK/RUKK 

Tabel 3.1. Jumlah Responden yang Terlibat dan Tidak Terlibat dalam Penyusunan   

RDKK/RUKK 

 
No. 

 
Penyusunan RDKK/RUKK 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Terlibat 42 93,3 

2. Tidak Terlibat  3 6,7 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Tabel 3.1. menunjukkaan bahwa sebagian besar responden ikut terlibat dalam 

penyusunan RDKK/RUKK dalam pelaksanaan Program SLP di Kecamatan Sekarbela, 

namun masih terdapat beberapa responden yang tidak ikut terlibat dalam penyusunan 

RDKK/RUKK sebanyak 3 orang (6,7%). Dalam penelitian ini, responden yang tidak 

dapat mengikuti musyawarah sekaligus penyusunan RDKK/RUKK dikarenakan 

responden memiliki pekerjaan sampingan yang tidak dapat ditinggalkan. Keadaan 

tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sebuah pembinaan dalam sebuah kelompok 

tani yang menerima bantuan subsidi pupuk, agar pelaksanaan program ini dapat 

berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. 
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Luas Lahan Petani 

Tabel 3.2 Jumlah Responden Berdasarkan Luas Lahan 

No. Luas Lahan (Ha) 
Jumlah Responden  

(Org) Persentase (%) 

1. < 0,5  11 24,4 

2. 0,5 – 1 26 57,8 

3. 1,25 – 2 8 17,8 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pelaksanaan program SLP sudah dilaksanakan 

di Kecamatan Sekarbela dengan memenuhi salah satu syaratnya yaitu petani yang 

melakukan usahatani sub sektor tanaman pangan memiliki luas lahan sampai dengan 2 

hektar. Hasil penelitian diketahui sebanyak 45 responden (100%)  telah memenuhi 

persyaratan tersebut dikarenakan memiliki luas lahan dibawah ≤2 hektar.  Hal ini 

menunjukkkan bahwa jumlah responden diatas sudah memenuhi persyaratan 

pelaksanaan program SLP di Kecamatan Sekarbela dan berhak untuk mendapatkan 

bantuan pupuk bersubsidi.  

Pusat Basis Data Terpadu 

Tabel 3.3. Jumlah Responden yang Menerima Bantuan Program Perlindungan Sosial 
 

No. 
 

Penerima Bantuan  

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Ya 38 84,4 

2. Tidak 7 15,6 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 38 orang 

(84,4%) sudah mendapatkan bantuan dari program perlindungan sosial. Sedangkan 

sebanyak 7 orang (15,6%) responden yang tidak mendapatkan bantuan dari program 

perlindungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua responden penerima 

SLP mendapatkan program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah Kartu Restra/bantuan pangan, Kartu Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat 

(KIS).  

Pelaksanaan program SLP di Kecamatan Sekarbela sudah dilaksanakan sesuai 

dengan persyaratan diatas, walaupun ada beberapa responden yang tidak mendapatkan 

bantuan dari program perlindungan sosial dalam penelitian ini dikarenakan penerima 
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subsidi pupuk lanjut usia (lansia) serta kurangnya pengetahuan dalam mengurus syarat-

syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. 

 

Verifikasi/Survei (Calon Penerima Subsidi Pupuk) 

Tabel 3.4. Jumlah Responden yang Disurvei dan tidak Disurvei oleh Petugas Penyuluh 

Lapang (PPL) 
 

No. 
 

Responden yang disurvei 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Disurvei 32 71,1 

2. Tidak Disurvei 13 28,9 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Survei yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kunjungan Petugas Penyuluh 

Lapang (PPL) maupun pihak pelaksana program dalam hal ini adalah Bank BRI kepada 

calon penerima subsidi pupuk sebelum penetapan calon petani yang berhak 

mendapatkan program SLP ditetapkan. 

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa pelaksanaan program SLP sudah dilaksanakan 

di Kecamatan Sekarbela, sebagian besar responden sudah disurvei sebanyak 32 orang 

(71,1%). Sedangkan sebagian kecil yang tidak disurvei pendataannya menggunakan 

data petani yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak semua responden 

disurvei oleh PPL maupun pelaksana program, hanya mengambil beberapa responden 

yang dijadikan sebagai sampel. Survei dilakukan dengan cara mengunjungi petani 

penerima subsidi pupuk kemudian diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan syarat-syarat untuk mendapatkan subsidi pupuk seperti luas lahan usahatani, 

penerima bantuan program perlindungan sosial, dan mengumpulkan dokumentasi yaitu 

luas lahan usahatani dan rumah calon penerima subsidi pupuk. 
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Tabel. 4.10. Ikhtisar Tahap Persiapan Program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) 
 

No. 
 

Tahap Persiapan 

 

Pelaksanaan Hambatan 

1. Penyusunan RDKK/RUKK 

93% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

mengikuti penyusunan 

RDKK/RUKK 

7% petani penerima 

pupuk bersubsidi tidak 

mengikuti dikarenakan 

memiliki pekerjaan 

sampingan 

2 Luas Lahan 

100% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

memenuhi persyaratan 

memiliki luas lahan ≤2 

hektar 

Tidak ada hambatan 

3. 
Pusat Basis Data Terpadu 

(PBDT) 

84,4%  petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

terdata dalam BDT 

15,6% petani penerima pupuk 

bersubsidi belum terdata dalam 

BDT dikarenakan lanjut usia 

(lansia) dan kurangnya 

pengetahuan dalam mengurus 

syarat-syarat untuk 

mendapatkan bantuan sosial. 

4.  Verifikasi/Survei 

71,1% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

disurvei PPL dan 

penyelenggara program 

(BRI) 

Tidak ada hambatan  

Namun 28,9% pendataannya 

menggunakan data terdahulu 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

 

 

 

 

 

Tahap Pelaksanaan Program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) di Kecamatan 

Sekarbela Kota Mataram 

 

Pelaksanaan Program SLP di Kecamatan Sekarbela yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Penebusan Pupuk, 

Transaksi Pupuk Bersubsidi, dan Penggunaan Pupuk (Kuota Pupuk). 

 

Penyaluran  Pupuk Bersubsidi 

Tabel 3.5. Jumlah Responden berdasarkan Kepemilikan Kartu Tani di Kecamatan Sekarbela  

 
No. 

 
Memiliki Kartu Subsidi Pupuk 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Sudah 34 75,6 

2. Belum 11 24,4 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  
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Tabel 3.5. menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SLP di Kecamatan 

Sekarbela sudah berjalan, ini dibuktikan dengan adanya responden yang sudah 

memiliki Kartu Tani. Hasil penelitian diketahui sebanyak 34 orang (75,6%) responden 

sudah memiliki Kartu Tani dan diketahui sebanyak 11 orang (24,4%) belum memiliki 

Kartu Tani di Kecamatan Sekarbela. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program SLP di Kecamatan sudah berjalan. Walaupun terdapat beberapa responden 

yang belum memiliki Kartu Tani yang memiliki alasan kurangnya sosialisasi dari 

pelaksana program. Berdasarkan informasi dari petani bahwa sosialisasi hanya 

dilakukan saat pertama kali program ini diluncurkan oleh pelaksana program, setelah 

itu belum ada lagi sosialisasi dari pelaksana program hingga saat ini. Melihat kondisi 

tersebut seharusnya pemerintah melakukan pembinaan lebih lanjut yaitu melakukan 

sosialisasi antar kelompoktani, mengingat bahwa Kartu Tani merupakan upaya 

pemerintah untuk menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi kepada petani/kelompoktani. 
 

Tabel 3.6. Jumlah Responden Berdasarkan Tempat Membeli Pupuk 

 
No. 

 
Tempat Membeli Pupuk 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. UD. Karya Madju 32 71,1 

2. P4S Kuntum 13 28,9 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Tabel 3.6. menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 32 responden (71,1%) 

membeli pupuk di pengecer UD. Karya Madju. Penyaluran pupuk bersubsidi di UD. 

Karya Madju sudah dilaksnakan sejak periode I pelaksanaan program SLP. Pengecer 

UD. Karya Madju juga sudah menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) 

sebagai alat transaksi Kartu Tani untuk memudahkan petani dalam menggesekkan 

Kartu Tani pada mesin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas untuk 

mendukung jalannya program subsidi pupuk sudah tersedia disana. Walaupun di 

pengecer P4S Kuntum, fasilitas mesin  Electronic Data Capture (EDC) belum tersedia. 

Sehingga diketahui sebagian kecil saja responden yang menebus pupuk disana 

dikarenakan jumlah penerima Kartu Tani pada periode 2 lebih sedikit dibandingkan 

dengan periode I. 
 

Penebusan Pupuk 

Tabel 3.7. Jumlah Responden Berdasarkan Cara Menebus Pupuk 
 

No. 
 

Cara Menebus Pupuk 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Tunai 17 37,7 

2. Kartu Tani 28 62,3 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  
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Tabel 3.7. menunjukkan bahwa pelaksanaan program SLP sudah dilaksanakan 

di Kecamatan Sekarbela dengan dibuktikan sebanyak 28 responden (62,3%) sudah 

menggunakan Kartu Tani sebagai alat menebus pupuk. Namun, diketahui sebanyak 17 

responden (37,7%) tidak menggunakan Kartu Tani (penebusan tunai). Hal ini 

menunjukkan ada sebanyak 6 orang responden yang tidak menggunakan Kartu Tani 

sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi, mengingat bahwa diketahui sebanyak 34 

orang responden sudah memiliki Kartu Tani. Hasil penelitian diketahui sebanyak 6 

responden yang tidak menggunakan Kartu Tani adalah responden yang berada pada 

tahap periode II pelaksanaan program SLP.  

Transaksi Pupuk Bersubsidi 

Tabel 3.8. Jumlah Responden yang Menggunakan Transaksi Electronic Data Capture 

(EDC) 
 

No. 
 

Transaksi EDC 

Jumlah Responden 

 (Org)  Persentase (%) 

1. Ya 28 62,3 

2. Tidak 17 37,7 

Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

Tabel 3.8. menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (62,3%)  sudah 

menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Sedangkan sebanyak 17 

responden (37,7%) tidak menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa petani penerima Kartu Tani lebih nyaman 

menggunakan sistem lama penebusan pupuk yang menggunakan RDKK dibandingkan 

dengan Kartu Tani. Dari kedua pengecer pupuk menjelaskan bahwa petani hanya 

menggunakan Kartu Tani untuk mengecek kuota pupuk yang dikirimkan oleh pusat. 

Namun, jika kuota pupuk lambat masuk ke dalam kartu tersebut, petani lebih memilih 

untuk melakukan pembelian pupuk menggunakan RDKK/ secara tunai. 

Penggunaan Pupuk (Kuota Pupuk) 

Penggunaan pupuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan 

kuota pupuk bersubsidi yang terdapat dalam Kartu Tani. Kuota pupuk akan secara 

otomatis terinput dalam Kartu Tani dalam sekali setiap musim tanam. Kuota pupuk 

juga akan menyesuaikan luasan lahan dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh 

petani (sesuai data RDKK). 

Hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa sebanyak 45 responden (100%) 

sudah menggunakan kuota pupuk sesuai kebutuhannya. Namun, hambatan yang terjadi 

di lapangan adalah lambatnya kuota pupuk terinput (masuk) dalam Kartu Tani. 
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Tabel. 4.16. Ikhtisar Tahap Pelaksanaan Program Subsidi Langsung Pupuk (SLP) 
 

No. 
 

Tahap Pelaksanaan  

 

Pelaksanaan Hambatan 

1. Penyaluran Subsidi 

75,6% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

memiliki Kartu Tani 

24,4% petani penerima 

pupuk bersubsidi belum 

memiliki kartu tani  

(belum ada informasi 

yang jelas dari pusat 

pemerintah) 

2. Penebusan Pupuk 

62,3% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

menggunakan Kartu Tani 

sebagai alat penebusan 

pupuk   

37,7% petani penerima pupuk 

bersubsidi masih menggunakan 

sistem lama (membeli pupuk 

menggunakan RDKK) 

3. Transaksi Pupuk  

62,3% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

menggunakan mesin 

EDC sebagai alat 

penggesekan Kartu Tani   

37,7% petani penerima pupuk 

bersubsidi masih menggunakan 

sistem lama (membeli pupuk 

menggunakan RDKK) 

4.  Penggunaan Pupuk 

100% petani penerima 

pupuk bersubsidi sudah 

menggunakan kuota 

pupuk  

Lambatnya Kuota pupuk masuk ke 

dalam Kartu Tani 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018  

 
  

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Subsidi 

Langsung Pupuk di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 

 

1. Hambatan dari Pelaksana Program terdiri dari : (a) masih terdapat petani 

responden yang belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) dikarenakan 

lanjut usia (lansia) dan kurangnya pengetahuan dalam mengurus syarat-syarat 

untuk mendapatkan bantuan sosial (KIS, Kartu Restra, KIP, PKH). Padahal 

dalam persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi, petani harus terdata 

dalam Basis data Terpadu (BDT). (b) masih terdapat petani responden yang 

belum memiliki kartu tani sebanyak 24,4%, hal ini disebabkan kurangnya 

informasi dari pusat. (c) kurangnya fasilitas Electronic Data Capture (EDC) di 

pengecer pupuk P4S Kuntum akibatnya petani lebih nyaman menggunakan 

sistem lama yaitu membeli pupuk menggunakan RDKK atau menebus pupuk 

secara tunai tanpa menggunakan mesin tersebut. (d) Lambatnya kuota pupuk 

masuk ke dalam Kartu Tani. Petani dan pengecer pupuk tidak tahu tentang hal ini 

dikarenakan kurangnya informasi dari pusat maupun pemerintahan. Oleh karena 

itu, petani memilih untuk menggunakan sistem lama yakni dengan membeli 

pupuk menggunakan data RDKK.  
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2. Hambatan dari petani yaitu petani masih menggunakan sistem lama yaitu 

membeli pupuk menggunakan RDKK atau membeli secara tunai sebanyak 

37,7%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengamatan di lapangan, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 

1. Tahap persiapan yang terdiri dari penyusunan RDKK/RUKK diketahui sebagian 

besar sudah dilaksanakan petani sebesar (93,3%),  petani memiliki luas lahan ≤ 2 

hektar sebesar (100%), petani yang sudah terdata dalam sistem Basis Data 

Terpadu (BDT) sebesar (84,4%), dan sebagian besar petani sudah di survei sebesar 

(71,1%). 

2. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari Penyaluran Subsidi diketahui sebagian besar 

petani sudah memiliki Kartu Tani sebesar (75,6%), Penebusan Pupuk  Bersubsidi 

diketahui sebagian besar responden sudah menebus pupuk dengan menggunakan 

Kartu Tani sebesar (62,3%), Transaksi Pupuk Bersubsidi yang menggunakan 

transaksi Electronic Data Capture (EDC) diketahui sebagian besar petani sudah 

menggunakannya sebesar (62,3%), dan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi 

sudah menggunakan kuota pupuk sesuai kebutuhannya sebesar (100%). 

3. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Subsidi 

Langsung Pupuk yaitu: 

1. Hambatan dari Pelaksana Program terdiri dari : (a) masih terdapat petani 

responden yang belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT) dikarenakan 

lanjut usia (lansia) dan kurangnya pengetahuan dalam mengurus syarat-syarat 

untuk mendapatkan bantuan sosial (KIS, Kartu Restra, KIP, PKH). Padahal 

dalam persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi, petani harus terdata 

dalam Basis data Terpadu (BDT). (b) masih terdapat petani responden yang 

belum memiliki kartu tani sebanyak 24,4%, hal ini disebabkan kurangnya 

informasi dari pusat. (c) kurangnya fasilitas Electronic Data Capture (EDC) di 

pengecer pupuk P4S Kuntum akibatnya petani lebih nyaman menggunakan 

sistem lama yaitu membeli pupuk menggunakan RDKK atau menebus pupuk 

secara tunai tanpa menggunakan mesin tersebut. (d) Lambatnya kuota pupuk 

masuk ke dalam Kartu Tani. Petani dan pengecer pupuk tidak tahu tentang hal 

ini dikarenakan kurangnya informasi dari pusat maupun pemerintahan. Oleh 

karena itu, petani memilih untuk menggunakan sistem lama yakni dengan 

membeli pupuk menggunakan data RDKK.  

2. Hambatan dari petani yaitu petani masih menggunakan sistem lama yaitu 

membeli pupuk menggunakan RDKK atau membeli secara tunai sebanyak 

37,7%. 
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Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan: 

1. Disarankan kepada semua pihak yang terkait terus meningkatkan penyuluhan, 

pelatihan maupun bimbingan kepada petani supaya pengetahuan dan 

keterampilan dapat ditingkatkan  serta terus mengadakan evaluasi kinerja serta 

terus mengontrol keadaan petani.   

2. Disarankan kepada semua petani untuk terus meningkatkan solidaritasnya 

terhadap kelompok dan terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki, serta petani 

harus lebih cermat dan tanggap dalam mengadopsi inovasi. 
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