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A. Perkembangan Kartu Tani 

Pembangunan pertanian merupakan penerapan dari teknologi-teknologi 

pertanian yang semakin maju. Teknologi pertanian biasanya berupa kegiatan 

pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu kegiatan 

yang mencakup perubahan perilaku  petani juga merupakan teknologi. Perubahan 

perilaku dimaksud contohnya adalah penggunaan kartu tani. Kartu Tani juga 

merupakan teknologi sehingga perubahan perilaku petani dari tidak menggunakan 

kartu tani menjadi menggunakan kartu tani juga merupakan teknologi pertanian 

(Sri, et al, 2011). 

Suardi (2019) menyatakan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia selalu 

pusatkan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian yang bertujuan 

untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan petani. Pendekatan yang 

digunakan untuk melihat keadilan ekonomi pada abad 20 adalah pertumbuhan 

ekonomi dan keseimbangan pasar secara umum. Efisiensi penggunaan sumber daya 

dapat menyebabkan distribusi yang spesial. 

Pembangunan pertanian bukan hanya soal produktifitas akan tetapi mencakup 

revolusi industi 4.0. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah adalah melalui 

digitalisasi pertanian. Digitalisasi sistem pertanian di Indonesia hendaknya 

didukung dengan adanya upaya mewujudkan akses ke perbankan yang semakin 

luas (Firdausi, et al, 2019). 
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Kartu tani adalah salah satu jawaban tentang digitalisasi pertanian. Kartu tani 

memiliki fungsi sebagai alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM 

yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi, menyalurkan Kredit Usaha 

Rakyat dan akses perbankan lainnya. Penerbit kartu tani terdiri dari 3 bank BUMN, 

yaitu BRI di Jawa Tengah, BNI di Jawa Timur serta Bank Mandiri bekerjasama 

dengan Bulog dalam membantu petani. Tercatat per tanggal 31 Desember 2017 

sebanyak 4,9 juta petani telah teregistrasi dan menerima manfaat Kartu Tani 

(Damanhuri, et al, 2019). 

Kebijakan pemerintah tentang penggunaan Kartu Tani dalam membeli pupuk 

bersubsidi memiliki dua mata sisi yaitu pro dan kontra. Kebijakan pemerintah akan 

menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat. Menurut Indradin, et all (2016) 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh adanya faktor 

pendorong dari dalam dan luar. Perubahan dari faktor dari dalam adalah sumber 

daya manusianya. Menurut Pujiharto (2019) menyatakan bahwa Sumberdaya 

manusia mencakup tentang sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan 

karakteristik petani akan memepengaruhi perubahan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. 

Kartu tani merupakan teknologi baru bagi petani. Kartu tani merupakan 

bagian dari Pembangunan pertanian yang hubungannya sangat erat dengan  petani 

selaku pelaku utama. Dalam penyampaian program kartu tani dari pemerintah 

kepada petani dapat dilaksanakan oleh seorang Penyuluh. Peran penyuluh adalah 

menyampaikan informasi maupun teknologi. Penyuluhan dapat dilakukan secara 

langsung kepada petani melalui pertemuan kelompok (Srinarti, 2015).  
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Pertanian merupakan sumber kehidupan manusia, dan pelaku dari kegiatan 

pertanian adalah petani. Petani dapat diartikan sebagai pusat dari segala kegiatan 

yang menyangkut kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir. petani merupakan 

penggerak dan pelaksana program pembangunan pertanian pemerintah. Dalam 

mencapai tujuan pembangunan pertanian, petani memegan peranan penting sebagai 

kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Petani merupakan unsur utama dalam 

pengembangan pertanian (Dumasari, 2020). 

Petani sebagai unsur utama pembangunan pada umumnya memiliki kegiatan 

usaha pertanian dengan luas rata-rata kurang dari 0,5 hektare. Usaha tani 

merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar rakyat 

Indonesia. Petani terbagi menjadi dua yaitu petani yang memiliki garapan disebut 

petani pemilik sedangkan petani yang kegiatan taninya hanya mengerjakan 

pertanian tetapi tidak memiliki lahan disebut penggarap atau buruh tani. Biasanya 

petani memiliki posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, 

pembiayaan usaha tani dan akses pasar. Masalah lain yang dihadapi petani adalah 

perubahan iklim, rentan terhadap bencana alam, resiko kegagalan usaha tani, 

globalisasi, gejolak ekonomi global dan pasar yang tidak berpihak pada petani 

(Sigit dan Reed, 2020). 

 

B. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Sawah di Indonesia 

Petani merupakan aktivitas manusia dalam rangka mengelola lingkungan 

hidupnya yang meliputi kegiatan memanfaatkan seperti tanaman, hewan dan 

mikroorganisme demi memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan peralatan 
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tradisional maupun modern. Manusia menggunakan sumber daya alam untuk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi. Seorang 

petani biasanya melakukan kegiatan secara intensif untuk menghasilkan produk 

tanaman untuk  digunakan sendiri atau dijual (Siti, et al, 2019). 

Petani Indonesia pada umumnya berumur sedang. Umur merupakan usia 

petani yang terlibat dalam usaha tani. Umur dikategorikan menjadi 3 yaitu: (1) 

umur muda (< 45 tahun), (2) umur sedang (45-55tahun) dan (3) umur tua (>55 

tahun). Menurut Manyamsari (2014) dalam jurnalnya mengatakan bahwa petani 

lahan sempit mayoritas adalah berumur sedang yaitu 45-55 tahun. Umur akan 

mempengaruhi sikap seseorang dalam penerimaan teknologi baik pertanian 

maupun teknologi lainnya.                                                                                 

Faktor umur akan akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam 

menerima teknologi baru. Biasanya masih umur muda seseorang akan  mudah dan 

lebih terbuka menerima teknologi baru.. Sedangkang menurut kebiasaan semakin 

tua manusia akan berpengaruh terhadap keenganan manusia tersebut dalam 

menerima dan menerapkan teknologi baru. Dalam penelitian petani terbagi menjadi 

3 golongan yaitu petani umur muda (< 45 tahun), petani umur sedang (45-55tahun) 

dan petani umur tua (>55 tahun). Badan Pusat Statistik  (2018) membagi kelompok 

umur  menurut usia produktif manusia menjadi 3 yaitu kelompok umur 1-15 tahun 

sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomi, 16-65 sebagai 

kelompok penduduk usia produktif dan umur 65 ke atas sebagai kelompok umur 

yang sudah tidak produktif. 

 

Identifikasi Permasalahan Dan ..., Ika Septi Pratiwi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2022



Masbar dkk (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat petani 

terbagi menjadi 8 dan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Petani Padi Sawah Perentase (%) 

1. Tidak Tamat SD 26,21 

2. SD 46,55 

3. SMP 14,18 

4. SMA 10,73 

5. Diploma 1 atau Diploma 2 0,37 

6. Akademi atau Diploma 3 0,32 

7. Diploma 4 atau Sarjana (S1) 1,94 

8. Magister (S2) dan Doktor (S3) 0,06 

Jumlah 100,00 

Sumber: Masbar, dkk Tahun 2020 

 

Tingkat pendidikan petani padi Sawah di Indonesia paling banyak adalah 

hanya berpendidikan lulusan Sekolah Dasar. Kemudian  terbanyak kedua tidak 

tamat SD dan yang paling rendah berpendidikan Magister(S2) dan Doktor (S3). 

Petani menurut tingkat pendidikannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu petani 

dengan pendidikan rendah, sedang dan tinggi. Petani pendidikan rendah adalah 

petani yang menempuh pendidikan formal kurang dari 7 tahun yaitu petani yang 

tidak lulus dan hanya lulus Sekolah Dasar. Petani pendidikan sedang adalah petani 

yang menepuh pendidikan formal antara 7-10 tahun atau berpendidikan SMP. 

Petani pendidikan tinggi adalah petani yang menempuh pendidikan diatas 10 tahun 

atau berpendidikan SMA. 

Menurut Ira dan Mujibburahmad (2014) menyatakan bahwa karakteristik 

petani menurut luas garapannya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu  (1) petani 

dengan luas garapan sempit adalah luas lahan yang dikelola kurang dari 0,1 Ha, (2) 
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petani dengan luas garapan sedang adalah luas lahan yang dikelola untuk usaha tani 

antara 0,1 Ha sampai dengan 0,2 Ha  (3) luas adalah luas lahan yang dikelola untuk 

usaha tani lebih dari 0,2 Ha.  

Pendapatan usaha tani merupakan keseluruhan penerimaan uang dalam 

satuan rupiah. Pendapatan dapat dihitung dengan cara keseluruhan penerimaan 

dikurangi semua biaya produksi dalam satu kali musim tanam. Penerimaan petani 

dihitung dengan mengalikan harga jual dan jumlah produksi. Semakin besar 

produksi dan harga jual akan berpengaruh terhadap semakin besar pula penerimaan 

petani padi menurut Yamin dan reed (2019). Petani menurut pendapatan rata-rata 

perbulan dapat terbagi menjadi tiga yaitu petani miskin, petani menengah dan  

petani kaya. Petani miskin  adalah petani yang pendapatan rata-rata setiap bulan 

kurang dari Rp. 500.000,00, petani menengah adalah petani dengan pendapatan 

rata-rata antara Rp.500.000,00 - Rp. 1.500.000,00 dan petani kaya atau  petani 

dengan golongan  penghasilan diatas  Rp 1. 500.000,00 setiap bulannya. 

 

C. Masalah Petani dalam Penyerapan Teknologi 

Berbagai masalah pertanian secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu 

masalah sarana produksi pertanian, masalah teknik usaha tani serta masalah pasar. 

Menurut  Farid, dkk (2018) menyatakan bahwa salah satu masalah dalam pertanian 

adalah masalah dalam penyerapan teknonogi oleh petani. Adapun faktor yang 

mempengaruhi rendahnya penyerapan teknologi pada petani adalah faktor umur 

dan pendidikan.  
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Permasalahan penyerapan teknologi program billing system dipengaruhi oleh 

kurangnya fasilitas teknologi, kurangnya pelayanan infrastuktur, sumber daya 

manusia yang lemah dan peraturan serta prosedur yang sangat rumit. Faktor 

fasilitas teknologi dan pelayanan infrastruktud sangat erat kaitannya. Fasilitas 

teknologi dengan infrastruktur yang kurang baik akan berpengaruh terhadap 

kurangnya penyerapan teknologi (Muher, et al, 2018). Sedangkan menurut Wahid, 

et al (2020) variabel-variabel masalah yang memperngaruhi pelaksanaan program 

kartu tani yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang 

memiliki keterkaitan dan saling berpengaruh. 

Menurut Lurfit, dkk (2019) implementasi program   kartu tani, ada 6 faktor 

utama yang memengaruhi pelaksanaan penerapan kartu tani yaitu: (i) faktor 

pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan; (ii) faktor      perilaku dan sosial budaya 

masyarakat, (iii) faktor kondisi perekonomian masyarakat; (iv) isu ketersediaan 

pupuk ketika muncul suatu kebijakan baru; (v) faktor sarana dan prasarana, dan (vi) 

faktor                    dukungan stakeholders.  

Tony (2021) menyatakan bahwa permasalahan penggunaan kartu tani antara 

lain permasalahan dari petaninya, permasalahan teknis, sosial, ekonomi dan 

budaya. Permasalahan penggunaan kartu tani pada petani antara lain petani lupa 

pin, saldo kartu tani kosong, kartu tani hilang, saling meminjam kartu tani dan jatah 

kuota pupuk sudah habis. 
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D. Solusi Permasalahan  

Pemecahan masalah dihadapi dalam usaha tani padi dan tanaman palawija 

dapat dipecahkan memelui berbagai alternatif solusi permasalah. Pemecahan 

permasalahan tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan 

instansi yang terkait baik pemerintahan maupun  pihak swasta yang terlibat dalam 

usaha tani padi atau palawija baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Rosihan, 2014). 

Diseminasi informasi teknologi bagi petani merupakan bagian dari kinerja  

penyuluhan pertanian. Kegiatan pemberdayaan masyarakat petani sebagai pelaku 

utama merupakan salah satu tujuan dari penyuluhan pertanian. Pemberdayaan 

petani merupakan sebuah proses kemampuan masyarakat dalam mengembangkan 

potensi diri sehingga tumbuh kapasitas masyarakat dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi petani. Penyuluh sebagai agen pembaharu harus memberikan 

informasi teknologi secara terbuka, demokratis dan penuh rasa kekeluargaan (Iqbal, 

2016). 

Komunikasi pertanian merupakan suatu proses penyampaian informasi 

tentang sektor pertanian oleh petugas pertanian dari pihak sumber yang akan 

memberikan informasi dan pihak penerima informasi. Petugas pertanian 

merupakan pegawai Kementrian Pertanian, pegawai Dinas Pertanian Provinsi, 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten, produsen benih, produsen pestisida, produsen 

pupuk, bahkan penyuluh pertanian yang dijadikan ujung tonggak penyampaian 

informasi. Informasi dapat berupa pesan, ide maupun gagasan (Oktaria, 2017). 
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Komunikasi terdiri dari komunikasi antar individu, komunikasi intra 

manusia, komunikasi kelompok dan komunikasi massal. Adawiyah (2017) 

menyatakan komunikasi dalam kelompok tani dapat mengubah pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan petani dalam berusaha tani. Komunikasi yang efektif dalam 

kelompok akan memudahkan pertukaran informasi sehingga petani menerima 

pengetahuan dengan mudah. Kelompok memiliki peran penting dalam mengadopsi 

inovasi dan teknologi. Komitmen kelompok akan menentukan berhasilan adopsi 

inovasi dan teknologi.  

Penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non formal yang 

berfungsi untuk mengubah perilaku petani sehingga petani mampu meningkatkan 

kesejahreraan hidupnya. Menurut  Agussabti (2020) penyuluhan pertanian berbasis 

syariah terdiri dari empat konsep yaitu pertama sebagai proses menyebakan 

informasi tentang pengetahuan dan teknologi pertanian yang bertujuan 

mengembangkan produksi pertanian baik kualitas  maupun kuantitasnya. Kedua 

proses memberikan penjelasan kepada petani agar petani memehami apa yang 

disampaikan petani sehingga mereka mau melaksanakannya. Konsep ketiga 

penyuluhan pertanian adalah proses perubahan perilaku petani (pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan). Dan yang keempat adalah suatu proses yang berkaitan erat 

dengan adanya perubahan perilaku masyarakat tani pada umumnya sehingga 

kesejahteraan petani akan meningkat. Penyuluhan pertanian merupanan proses 

pendidikan pada masyarakat petani. Penyuluhan pertanian biasanya dilakukan oleh 

penyuluh pertanian. 
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Indri (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran penyuluh 

pertanian adalah (1)  sebagai pembimbing petani dengan memberikan pendidikan 

non formal sesuai dengan informasi terbaru dari pemerintah, (2) Penyuluh sebagai 

pengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan memantau kegiatan yang 

tengah dilaksanakan petani, (3) Penyuluh memberikan contoh atau melakukan 

demonstrasi cara teknologi tertent. 

Mustanir, dkk (2020) menyatakan bahwa kelompok tani merupakan 

sekumpulan para petani yang memiliki latar belakang yang sama dan mempunyai 

tujuan yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk meningkatkan 

hasil dan kesejahteraan anggota kelompok tani. Fungsi kelompok tani adalah 

sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan wahana produksi. Harapannya adalah 

ketika semua fungsi berjalan, makan akan dapat menciptakan usaha pada kelompok 

sehingga kelompok memperoleh pengasilan sendiri dan dapat meningkatkan 

pendapatan anggotanya sehingga kesejahteraan anggotanya meningkat. 

Menurut Dumasari (2020), pertanian dalam arti luas memiliki lima fase yaitu 

(1) Fase Pertanian Primitif, (2) Fase Pertanian Tradisional, (3) Fase Pertanian Semi  

Modern, (4) Fase Pertanian Modern dan (5) Fase Pertaian Super Modern. 

Kelembagaan pertanian dibentuk dan difungsikan oleh petani yang bertujuan untuk 

kebersamaan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha tani. Kelembagaan 

sosial ekonomi termasuk didalamnya kelompok tani merupanak ciri khas pertanian 

pada fase Semi Moderen. Panda fase ini Penyuluh pertanian selaku agen 

pembaharu pertanian memiliki posisi yang penting yaitu menyampaikan informasi 

tentang teknologi pertanian dan harga pasar. 
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Teknologi pertanian dapat dengan mudah terserap oleh petani melalui 

kelompok tani. Sri dan Reed (2011) menyaktakan bahwa kelompok tani memiliki 

peran penting sebagai wadah menyampaikan program, kebijakan, serta strategi 

pemerintah kepada petani dalam pembangunan pertanian. Kelompok tani juga 

berperan memberikan kemudalah pemerintah dalam menyalurkan  sarana produksi 

kepada petani. 

Penelitian kartu tani pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa 

kabupaten. Adapun hasil penelitian yang pernah dilakakukan terlebih dahulu 

adalah tentang implementasi dan efektifitas penggunaan kartu tani. Pada penelitian 

kali ini, peneliti akan melakukan penelitan tentang keengganan petani 

menggunakan kartu tani, sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian 

terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan pembanding dan menemukan hasil 

penelitian baru dan pengembangannya. Beberapa hasil penelitian tentang kartu tani 

terurai pada Tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Penelitan Terdahulu Tentang Kartu Tani 

No. Nama Peneliti 
Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Mutiara Mar Atu 

Sholihah and Moh 

Djemdjem Djamaludin 

2018 Analysis Of Intention of 
Farmer Cards Utilization 

Using Throry Planened 

Behavior 

Analisis tentang niat 
petani dalam penggunaan 

kartu petani di 

Rancaekek 

2 Lutfil Chakim, dkk. 2019 Pengaruh Implementasi 

Kartu Tani terhadap 

Efektifitas Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi di 

Kabupaten Kendal Jawa 

Tengah 

Implementasi kartu tani 

di Kabupaten Kendal 

masih sangat rendah yaitu 

sebesar 23,5 persen dan 

implementasi Kartu Tani 

memberikan dampak 

yang signifikan terhadap 

penyaluran pupuk 

bersubsidi kepada petani. 
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3 Nur Muh Basuki 2019 Persepsi Petani 

(Pengguna Kartu Tani) 

terhadap Kebijakan 

Program Kartu Tani di 

Kecamatan Batang 

Batang Sumenep 

Persepsi petani tentang 

penggunaan kartu tani di 

Kecamatan Batang 

Kabupaten Sumenep. 

 

4 Ahmad Abdurrahman 

Wahid, dkk. 

2020 Problematika 

Implementasi Program 

Kartu Tani di Wilayah 

Kerja Balai Penyuluhan 

Pertanian Kecamatan 

Bonang Kabupaten 

Demak 

Permasalahan teknis 

maupun non teknis 

terdapat  disetiap tahapan 

mekanisme progam kartu 

tani dan Problematika 

permasalahan  

dipengaruhi oleh 

beberapa variabel. 

5 Mutiara Latifa Ashari 

dan  Dyah Hariani 

 

2020  Analisis Efektivitas 

Program Kartu Tani di 

Kecamatan Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara 

Efektivitas Program 

Kartu Tani dan faktor 

penghambat program 

kartu tani di Kecamatan 

Banjarnegara Kab. 

Banjarnegara. 

6 Tony Sugoro 2021 Permasalahan dan Solusi 

Petani Padi Sawah 

Pengguna Kartu Tani 

dalam Transaksi 

Pembelian Pupuk 

Bersubsisi di Desa 

Linggasari Kecamatan 

Kembaran Kabupaten 

Banyumas 

Masalah dan solusi 

penggunaan kartu tani 

yang dihadapi oleh petani 

padi sawah di Desa 

Linggasari Kecamatan 

Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 
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