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I. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, pupuk yang beredar di pasar peruntukannya pada sektor 
pertanian harus mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian. Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Pasal 6 
menegaskan bahwa pupuk yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sebelum 
diedarkan dan digunakan di Indonesia harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian 
untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah 
tersebut. 

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian                           
No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran 
Pupuk Anorganik serta No. 02/Pert/HK.060/s/2006 tentang Persyaratan dan 
Tatacara Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenah Tanah. Sejalan dengan 
pembentukan dan perombakan  re-organisasi pada Kementerian Pertanian tahun 
2011, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/ 
Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk 
Anorganik dan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk 
Hayati dan Pembenah Tanah. Perbedaan dengan Peraturan Menteri Pertanian 
sebelumnya terletak pada kewenangan pelayanan. Pada Permentan No. 08/ 
Permentan/SR.140/2/2007 dan Permentan No. 02/Pert/HK.060/s/2006, proses 
pelayanan kelengkapan administrasi (syarat-syarat pendaftaran) dan pelaksanaan 
proses teknis (uji mutu dan uji efektivitas) di bawah kewenangan Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP). Dengan 
adanya re-organisasi maka dalam Permentan No. 43/Permentan/ SR.140/8/2011 
dan Permentan No. 70/Permentan/SR.140/ 10/2011, proses pendaftaran dilakukan 
pada 2 (dua) pintu yaitu proses administrasi dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP)  sedangkan bimbingan 
teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 
(Ditjen. PSP). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/ 
11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 
dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) merupakan unit organisasi Eselon II di 
lingkungan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab langsung kepada 
Menteri Pertanian  dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pertanian. Pusat PVTPP memiliki tugas melaksanakan pengelolaan 
perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis 
pertanian, yang dalam kegiatannya menyelenggarakan fungsi : (a) perumusan 
rencana, program dan anggaran, serta kerjasama; (b) pemberian pelayanan 
permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran 
varietas dan sumber daya genetik tanaman; (c) penerimaan, analisis, fasilitasi 
proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran 
di bidang pertanian; (d) pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, 
pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan 
dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan (e) pelaksanaan 
urusan tata usaha dan rumah tangga. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/ 
11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat Jenderal Prasarana dan 
Sarana Pertanian (Ditjen. PSP) merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan 
Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri 
Pertanian. Ditjen. PSP khususnya Direktorat Pupuk dan Pestisida memiliki tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan 
evaluasi di bidang pupuk danpPestisida. 

Pusat PVTPP dan Ditjen. PSP menata sistem pelayanan perizinan yang 
prima kepada pelaku usaha di sektor pertanian sehingga dapat memenuhi 
kepuasan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada 
masyarakat, dengan penerapan manajemen pelayanan yang transparan di bidang 
perizinan dan investasi, serta mewujudkan pelayanan perizinan dan investasi 
pertanian yang mudah, cepat dan tepat dalam rangka mendukung pembangunan 
pertanian dengan menerapkan prinsip “Good Governance”. Pelayanan perizinan 
dengan sistem “dua atap” pada Pupuk Beredar dapat meningkatkan kualitas pupuk 
yang mendapatkan izin edar tersebut karena telah melewati sistem penyaringan 
yang lebih baik.  

 
 

 
 
Gambar 1. Bagan Alur Pendaftaran Pupuk (Direktorat Pukpes, 2012) 
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Penambahan prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran pupuk tersebut 
sering kali menimbulkan beberapa masalah karena keluar dari koridor Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Pendaftaran Pupuk Beredar pada 
peruntukan sektor pertanian tersebut.  

Gambar 1 menjelaskan bahwa area “A” merupakan semua proses 
pendaftaran, yaitu proses administrasi dan teknis yang dilaksanakan oleh Pusat 
PVTPP. Area “B” merupakan proses administrasi yang dilaksanakan oleh Pusat 
PVTPP. Area “C” merupakan proses pelaksanaan bimbingan teknis yang 
dilaksanakan oleh Ditjen. PSP. 

Tingkat disiplin para pegawai dan pelayanan yang diberikan sangat 
menentukan bagaimana kualitas kerja yang bersangkutan.  Pegawai yang memiliki 
disiplin kerja yang tinggi umumnya lebih berhasil dalam tugas dibandingkan 
dengan pegawai yang kurang disiplin dengan indikator menumpuknya berkas-
;berkas para pendaftar pupuk, sehingga terjadi keterlambatan dan menimbulkan 
ketidakpuasan para pendaftar pupuk. 

Berkaitan dengan pelayanan jasa, Pusat PVTPP berkewajiban memberikan 
informasi kepada para pelanggannya dengan baik. Namun yang dirasa selama ini, 
informasi selalu terlambat dan tidak terkini, menandakan kerja pegawai yang 
belum maksimal. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat diukur pada semua 
proses pendaftaran dan pada setiap proses pendaftarannya, yaitu dari permulaan 
pelanggan memasuki parkir hingga meninggalkan parkir. 

Dari semua masalah yang diidentifikasi mengenai ketidakpuasan 
pelanggan tentang kualitas layanan terhadap pelanggan, pelanggan di antaranya  
mengeluhkan tentang informasi yang sangat minim pada masa proses pendaftaran 
tersebut, proses yang selalu melenceng dari SOP yang telah ditentukan, tidak 
konsistennya kebijakan yang diterapkan seringkali membuat bingung 
pelanggan/pendaftar, panjangnya rantai proses pendaftaran, kemampuan pegawai 
dalam melayani perizinan belum maksimal dan disiplin para pegawai masih 
rendah. Oleh karena itu topik penelitian tentang “Analisa Kepuasan Pelanggan 
terhadap Kualitas Layanan Pendaftaran Pupuk di Kementerian Pertanian” perlu 
kiranya untuk dikaji. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Perbaikan pelayanan perizinan yang dilakukan Pusat PVTPP dan Ditjen. 
PSP Kementerian Pertanian masih mendapatkan keluhan-keluhan yang 
disampaikan pelaku usaha dalam beberapa pertemuan non formal terhadap 
pelaksanaan perizinan. Permasalahan di bidang perizinan adalah pada rumitnya 
proses pengurusan izin. 

Sebelum terbentuknya Pusat PVTPP dan Ditjen. PSP, perizinan 
dilaksanakan langsung di masing-masing Direktorat Jenderal atau Kepala Litbang 
terkait. Pelaku usaha mengeluhkan panjangnya birokrasi perizinan sehingga izin 
yang keluar memakan waktu yang lama. Selain itu adanya pertentangan dan 
perebutan kewenangan antar instansi internal yang mengurus perizinan tersebut 
serta adanya Peraturan Pemerintah yang baru terkait adanya 2 (dua) wilayah kerja. 
Pada wilayah kerja pertama, seorang pelaku usaha mendaftarkan di kantor Pusat 
PVTPP, dan ketika aplikasi pemohon disetujui maka akan diteruskan pada 
wilayah kerja kedua yakni pada Ditjen. PSP. 
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Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan 
perizinan maka perlu dilakukan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan 
pelayanan. Apabila pelaku usaha memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan diharapkan, maka pelaku usaha yang menerima pelayanan 
perizinan tersebut mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Oleh karena itu 
penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan survei index kepuasan 
masyarakat pelaku usaha. 

Dari penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Faktor-faktor penentu apa saja dari layanan perizinan pendaftaran pupuk yang 

mempengaruhi kepuasan seorang pelaku usaha pertanian. 
2. Bagaimana tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelaksanaan pelayanan 

perizinan pupuk beredar pada Kementerian Pertanian dalam dimensi kualitas 
layanan, yaitu tangibles (fisik), reliability (kehandalan pelayanan), 
responsiveness (ketanggapan pelayanan), assurance (jaminan) dan empathy 
(empati). 

3. Implikasi manajerial yang tepat untuk meningkatkan kepuasan terhadap 
layanan pendaftaran pupuk pada kedua wilayah kerja. 

 
1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi kepuasan seorang pelaku 

usaha terhadap layanan perizinan pendaftaran pupuk yang mempengaruhi 
kepuasan seorang pelaku usaha pertanian. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelaksanaan pelayanan 
perizinan pada administrasi pendaftaran pupuk pada Kementerian Pertanian. 

3. Merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan kepuasan 
pelaku bisnis Pertanian terhadap pelayanan pendaftaran pupuk. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat 
teoritis yang diberikan adalah: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi 

Pusat PVTPP sebagai wilayah kerja pertama dan Ditjen. PSP sebagai wilayah 
kerja kedua dalam merumuskan suatu kebijakan pelayanan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 
untuk penelitian sejenis sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih 
rinci pada masa yang akan datang. 

Manfaat praktis yang akan diberikan adalah: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pusat 

PVTPP dan Ditjen. PSP untuk lebih memperhatikan aspek kepuasan dalam 
hal pelayanan yang diberikan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan yang luas dan juga 
sebagai sarana mengembangkan wawasan dan kemampuan analitis terhadap 
masalah-masalah praktis yang ada. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepuasan pelaku bisnis 

pertanian pra dan pasca layanan pendaftaran pupuk yang dilakukan oleh Pusat 
PVTPP selaku wilayah kerja pertama (administrasi) dan Ditjen. PSP selaku 
wilayah kerja kedua (teknis) pada kurun waktu Bulan Maret – April 2013. Obyek 
penelitian adalah pelaku usaha yang telah dan/atau sedang melakukan pengurusan 
izin pupuk beredar serta mendapatkan pelayanan dari Pusat PVTPP dan Ditjen. 
PSP. 
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