
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian adalah salah satu unsur utama dalam pembangunan nasional. 

Sektor pertanian merupakan kunci pembuka bagi keberhasilan ketahanan pangan 

negara, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial budaya, kelestarian 

lingkungan hidup, stabilitas dan keamanan. Pergerakan sektor pertanian sangat 

melekat pada kehidupan petani di pedesaan. Berbagai macam kegiatan pertanian 

dari hulu hingga hilir dilaksanakan oleh petani di pedesaan (Dumasari, 2021). 

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor prioritas yang berikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Dumsari, 2020). Sektor 

pertanian merupakan penyelamat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Pertumbuhan sektor pertanian mengalami peningkatan sedangkan sektor lain 

mengalami pertumbuhan yang negatif. Pentingnya sektor pertanian dilandasi oleh 

sumber daya yang besar dan beragam, berperan terhadap pendapatan nasional yang 

cukup besar, sebagian besar penduduk Indosesia bergantung pada sektor pertanian 

dan merupakan perekoniman di pedesaan. Pembangunan pertanian ditandai dengan 

adanya persebaran teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang tersebar di 

kalangan petani telah memberikan kemajuan pada petaninya (Zulkifli, 2017).  

Pada era Pandemi Covid-19 dari Tahun 2019 hingga sekarang, sektor 

pertanian adalah salah satu sektor  yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif. 

Tahun 2020 sektor pertanian mampu tumbuh positif sebesar 1,75 persen. Kenaikan  
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ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi pertanian, harga komoditas 

yang relatif bisa terjangkau dan ketangguhan dari sektor pertanian. Kinarja sektor 

pertanian saat ini menjadi bantalan resesi ekonomi. Akan tetapi hal ini berbanding 

terbalik dengan kondisi perekonomiaan petaninya. Kehidupan petani di Indonesia 

saat ini dapat dikatakan masih berada di bawah garis kemiskinan dan masih jauh 

dari kata kesejahteraan (Arifin, 2021).  

Pemerintah  berkewajiban untuk mencari alternatif –alternatif yang dapat 

memberikan dampak membaiknnya kesejahteran masyarakat petani dalam 

meningkatnya hasil produktivitas. Ardiansyah (2020) menyatakan bahwa salah satu 

peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteranan petani adalah membantu 

mengurangi beban biaya produksi petani dengan mengeluarkan kebijakan tentang  

pupuk bersubsidi dalam bentuk kartu tani. 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk upaya peningkatan 

produksi dan produktivitas komoditas pertanian melalui subsidi pada pupuk petani. 

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitasi kartu tani sebagai  alat untuk 

pembelian pupuk bersubsidi. Program kartu tani serentak mulai dilaksanakan di 

seluruh Indonesia pada tahun 2020,  padaakan tetapi tahun 2018 ada beberapa 

daerah yang sudah menerapkan sistem kartu tani sebagai daerah uji coba  (Shalihah 

dan Jamaludin, 2018). 

Petunjuk teknis penggunaan kartu tani Provinsi Jawa Tengah menjelaskan 

bahwa maksud program kartu tani adalah memperbaiki pendistribusian, 

pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak 

menerima di Provinsi Jawa Tengah. Kartu tani bertujuan agar distribusi pupuk 
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bersubsidi dapat memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, 

Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan 

dan penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu tani juga bertujuan mempermudah petani 

dalam bertransaksi, memonitoring penyaluran pupuk bersudsidi agar tepat sasaran 

dan tidak lari kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima pupuk subsidi. 

Berdasarkan laporan Dinas Pertanaian Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa 

Tengan, Kabupaten Purbalingga memulai  pendaftrannya pembuatan kartu tani 

pada tahun 2017 dan penggunaan kartu tani untuk transaksi dimulai pada tahun 

2018. Pelaksanaan penggunaan kartu tani merupakan gabungan kerjasama dari 

beberapa komponen. Adapun komponen pelaksana yang terkait kartu tani adalah 

dari Petani, Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten dan 

Provinsi hingga Kementrian Pertanian, Bank Pemerintah (BRI, BNI), Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Propinsi, Perusahan Produsen 

Pupuk, hingga penyalur pupuk bersubsidi di tingkat paling bawah yaitu KPL (Kios 

Pupuk Lengkap). 

Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang penggunaan kartu tani 

dimulai pada Tahun 2018 dan mulai mewajibkan melakukan pembelian pupuk 

bersubsidi menggunakan kartu tani pada bulan September Tahun 2021. Peraturan 

tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan tentang penggunaan kartu tani di 

seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penggunaan kartu tani  perlu 

dilakukan penelitian guna mengetahuai efektifitas penggunaan kartu tani di Jawa 

Tengah. Penelitaian tentang kartu tani pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu. Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa 
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Tengah dalam pelaksanaan penggunaan kartu tani juga mengalami banyak 

permasalahan. Penelitian tentang kartu tani belum pernah dilakukan di Kabupaten 

Purbalingga, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kartu tani di 

Kabupaten Purbalingga guna mengetahui permasalahan dan solusi penggunaan 

kartu tani.  

Kecamatan Kertanegara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Purbalingga yang mengalami permasalahan penggunaan kartu tani. Menurut 

keterangan yang bersumber pada simpi.bri.co.id, menyatakan bahwa petani yang 

melakukan pembelian tidak menggunakan kartu tani terbanyak adalah di Desa 

Karangpucung. Adapun data jumlah transaksi dan persentase realisasi penggunaan 

kartu tani (%) di Kecamatan Kertanegara Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Transaksi dan Persentase Realisasi Penggunaan Kartu Tani di 

Kecamatan Kertanegara Tahun 2020 

No Desa 

Jumlah petani 

pemilik kartu tani 

(set) 

Jumlah kartu 

tani terpakai 

untuk 

transaksi (set) 

Persentase 

penggunaan 

kartu tani (%) 

1 Krangean 617 461 74,71 

2 Adiarsa 475 345 72,63 

3 Kasih 350 249 71,14 

4 Karangasem 252 164 65,07 

5 Kertanegara 231 145 62,27 

6 Mergasana 187 115 61,49 

7 Condong 218 112 51,37 

8 Karangtengah 319 159 49,84 

9 Darma 213 98 46,00 

10 Langkap 353 140 39,66 

11 Karangpucung 255 97 38,04 

Jumlah 3.470 2.076  

Sumber: Manajemen kartu tani BPP Kecamatan Kertanegara Tahun 2021 
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Data pada Tabel 1 menunjukan bahwa Desa Karangpucung adalah desa yang 

memiliki transaksi terendah di Kecamatan Kertanegara. Data transaksi di Desa 

Karangpucung pada Tahun 2020 yaitu sejumlah 97 kartu tani yang melakukan     

transaksi dari jumlah petani 255 orang dengan persentase 38,04%. Tahun 2017 di 

Kabupaten Purbalingga secara serentak dimulai sosialisasi, pendataan dan 

pendaftaran kepemilikan kartu tani dan mulai penggunaan kartu tani pada Tahun 

2018 (Anonim, 20211). 

Berdasarkan pra survei yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diketahui Desa 

Karangpucung terdapat 3 kelompok tani  (poktan) dewasa, 2 kelompok wanita tani 

(KWT), 1 kelompok pemuda tani, 1 kelompok perkumpulan petani pengguna air 

(P3A) dan 2 kelompok ternak yang tergabung dalam satu wadah yang disebut 

gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan keterangan dari Admin 

kartu tani bahwa penerima kartu tani adalah petani yang merupakan anggota 

kelompok tani dewasa. Petani penerima kartu tani adalah petani yang menjadi 

anggota poktan Setia Kawan, Poktan Sri Lestari dan poktan Makmur. Petani padi 

sawah penerima kartu tani adalah petani padi sawah yang melakukan budidaya 

dengan pengairan setengah teknis. Pada kenyataanya petani penerima kartu tani 

banyak yang enggan melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi 

menggunakan kartu tani (Anonim, 20212). 

Berbagai permasalahan dalam penggunaan kartu tani dapat mempengaruhi 

keengganan petani melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan 

kartu tani tidak terkecuali di Desa Karangpucung. Permasalahan tersebut yang 

mendasari untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang mengapa petani padi 
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sawah enggan menggunakan kartu tani dalam transaksi pembelian pupuk 

bersubsidi. Penelitian yang dilakukan yaitu tentang keenganan petani menggunakan 

kartu tani pada petani padi sawah di Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara 

Kabupaten Purbalingga. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani padi sawah yang enggan 

menggunakan kartu tani di Desa Karangpucung? 

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petani padi sawah sehingga 

enggan menggunakan kartu tani dalam bertransaksi pembelian pupuk 

bersubsidi di Desa Karangpucung? 

3. Bagaimana solusi atas masalah keenganan petani padi sawah dalam 

menggunakan kartu tani untuk transaksi pupuk bersubsidi di Desa 

Karangpucung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tentang 

1. Karakteristik sosial ekonomi responden yang ada di Desa Karangpucung 

2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh responden dalam bertransaksi 

pembelian pupuk bersubsidi.  

3. Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah keenganan petani padi 

sawah dalam menggunakan kartu tani untuk transaksi pupuk bersubsidi 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

tentang karakteristik petani di wilayah Kecamatan Kertanegara. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

komunikasi pertanian antar penyuluh dengan petani. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

penyuluhan pertanian pada kelompok tani 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti sebagai sarana belajar cara mengaplikasikan pengetahuan 

yang dimiliki dalam membantu dan memahami permasalahan yang ada 

dan mencari solusi akan permasalahan tersebut dan bagi mahasiswa lain 

dapat memberikan informasi tambahan dalam penyusunan penelitian. 

b. Bagi Universitas dapat sebagai kajian keilmuan yang dapat 

dikembangkan penelitiannya. 

c. Bagi Dinas Tekait sebagai langkah pengambil kebijakan terhadap petani 

tentang penggunaan kartu tani. 
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E. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Penelitian dilaksankan dengan responden yaitu  para petani  padi sawah pemilik 

kartu tani dan enggan menggunakan kartu tani yang menjadi anggota kelompok 

tani dewasa di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara,  Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Data primer yang digunakan dalam penilitian ini yang dikumpulkan selama 

Tahun 2021. 

3. Kegiatan penelitian ini yaitu meneliti tentang masalah keenganan penggunaan 

kartu tani pada petani padi sawah yang menjadi anggota poktan Setia Kawan, 

Makmur dan Sri Lestari. 

4. Solusi terhadap permasalahan keenganan penggunaan kartu tani terdiri dari 

penyelesaian masalah yang telah dilaksankan oleh repondan dan solusi akan 

disarankan oleh peneliti berdasarkan analisis hasil penelitian. 
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