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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan suatu 

proses perubahan struktural dalam bidang sosial dan ekonomi. Proses perubahan 

tersebut haruslah merupakan suatu proses yang dinamis dan menuju yang lebih baik 

dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang berorientasi kepada bagaimana 

memenuhi kebutuhan pokok (basic good). Salah satu kebutuhan pokok itu adalah 

pangan, dimana pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling 

utama. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang sangat 

luas, ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian 

akan sangat penting peranannya dalam mengatasi masalah pangan. 

Salah satu bentuk peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan 

adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Hermawan (2014) menyatakan bahwa 

subsidi pupuk masih diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 

padi walupun di sisi lain juga mengurangi kemampuan fiskal pemerintah.  

Subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin 

ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah 

yaitu melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Tujuan kebijakan pemberian subsidi 

pupuk ini adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan 

penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan 

pangan nasional.  

Pada praktiknya, penyaluran subsidi pupuk yang telah ditetapkan masih 

seringkali mengalami berbagai permasalahan. Rachman (2009) menyampaikan 

bahwa permasalahan utama kinerja subsidi pupuk adalah pada sisi perencanaan, 

distribusi sampai dengan pengawasan. Adapun Fatimah (2013) lebih menyoroti 

pada permasalahan transportasi agar bisa tepat tempat dan tepat waktu. Oleh karena 

itu, diperlukan perbaikan baik dari sisi penyusunan kebijakan untuk perencanaan 

kebutuhan pupuk, manajemen pengelolaan distribusi pupuk sampai dengan 

pengawasan agar memenuhi kriteria 6 tepat yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat 

mutu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat tempat.  

Dampaknya adalah harga pupuk di tingkat pengecer tidak sepenuhnya 

mengacu pada HET yang ditetapkan dan mengakibatkan kebutuhan pemupukan 

tidak optimal. Hasil riset menunjukkan bahwa harga pupuk urea rata-rata di Jawa 

nilainya 2% di atas HET walaupun di wilayah tersebut didukung oleh fasilitas 

transportasi yang relatif lebih baik dibanding wilayah lainnya (Sudana, 2011). Sjari 

(2015) juga menyampaikan bahwa sebagian besar subsidi pupuk juga masih 

diterima di luar kelompok rumah tangga petani yaitu ke sektor kapital dan 

perkebunan. Hal senada juga dikuatkan Rusastra dan Pasandara (2015) yang 

menyatakan bahwa di Kalimantan Barat juga terjadi hal serupa berupa harga pupuk 

di luar ketetapan. 

Menurut Watiha, Yusra dan Dewi (2012), menyatakan bahwa salah satu 

penyebab harga pupuk bersubsidi tidak tepat harga adalah karena operasional yang 
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dijalankan oleh distributor pupuk baik pada level distributor besar sampai dengan 

agen pupuk kecil di kecamatan masih belum efisien. Hal ini berdampak pada biaya 

operasional yang cukup besar dan pada akhirnya mempengaruhi harga eceran 

pupuk ketika sampai di tangan konsumen. 

Adapun HET pupuk bersubsidi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir 

adalah sebagaimana tergambar dalam tabel 1. Dari tabel tersebut, HET untuk pupuk 

urea adalah Rp1.800,-. Namun di pasaran, harga pupuk urea cenderung di kisaran 

harga Rp2.000,- sampai dengan Rp2.500,-. Hal ini juga berlaku untuk pupuk subsidi 

yang lain dimana harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan HET. 

 

Tabel 1  Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Indonesia Tahun 2014-2018  

  (Rp/kg) 

Jenis Pupuk 2014 2015 2016 2017 2018 

Urea 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

SP 36 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

ZA 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

NPK 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

Organik 500 500 500 500 500 

Sumber: Kementerian Pertanian (2018), diolah 

 

Zulaiha (2017) mengukur kinerja penyaluran pupuk bersubsidi melalui 

faktor-faktor yang mempengaruhi APBN untuk subsidi pupuk dan diperoleh data 

bahwa selama tahun 2011-2015, kinerja penyaluran pupuk bersubsidi kategori tepat 

jumlah adalah sebesar 91,61% dan kategori tepat jenis adalah 91,61%. Adapun 

untuk kategori tepat tempat wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 92,58%. Nilai 

efektivitas tersebut masih perlu diteliti sampai dengan level petani agar didapatkan 

data perbedaan nilai efektivitas pada masing-masing lini penyaluran pupuk 

bersubsidi. 

Dengan banyaknya masalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dari hasil 

penelitian Susila (2010) menyatakan perlunya perbaikan pada proses perencanan, 

sistem distribusi dan pemberdayaan penyuluh pertanian. Alternatif lain yang dapat 

dipilih adalah dengan mengganti kebijakan subsidi pupuk dengan kebijakan lain 

yang lebih efektif antara lain kebijakan subsidi benih unggul, subsidi kredit, 

perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi, subsidi alat mesin pertanian, dan 

kebijakan lainnya. 

Masalah-masalah tersebut terjadi utamanya berada pada sisi stakeholders, 

yaitu data penerima pupuk tidak terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga/ 

Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, solusi/ kebijakan yang diberikan bersifat 

insidentil, informasi yang minim sehingga kontrol atas harga pupuk juga sulit, tidak 

meratanya distribusi pupuk, dan kesulitan proyeksi atas panen dan pendanaan yang 

dibutuhkan petani untuk memasuki musim tanam berikutnya. Adapun gambaran 

alokasi pupuk bersubsidi di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 

sebagaimana tergambar pada tabel 2. 
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Tabel 2  Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Indonesia Tahun 2014-2018    

      (dalam ton) 

Jenis 

Pupuk 
2014 2015 2016 2017 2018 

Urea 4.100.000 4.100.000 4.100.000 3.670.680 4.100.000 

SP 36 850.000 850.000 850.000 800.000 850.000 

ZA 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.000.000 1.050.000 

NPK 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.184.000 2.550.000 

Organik 1.000.000 1.000.000 1.000.000 895.288 1.000.000 

Jumlah 9.550.000 9.550.000 9.550.000 8.550.000 9.550.000 

Sumber: Kementerian Pertanian (2014-2018), diolah 

 

Dari data tergambar bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan relatif 

tetap. Padahal setiap tahun para petani dituntut untuk meningkatkan jumlah 

produksi pertanian dan produktivitasnya, namun pupuk yang disediakan relatif 

tetap. Di sisi lain, jumlah lahan pertanian terutama di Pulau Jawa relatif tetap dan 

bahkan cenderung turun karena bergeser menjadi lahan untuk pengembangan 

kewilayahan dan perkotaan. 

Menurut Syafaat et al. (2006), beberapa akibat yang ditimbulkan dari 

permasalahan pada penyaluran pupuk bersubsidi antara lain: 

1. Adanya kesenjangan antara rencana kebutuhan pupuk dengan kebutuhan riil 

petani, karena secara umum petani menggunakan pupuk Urea jauh diatas 

dosis rekomendasi. 

2. Peluang terjadinya kelangkaan pupuk yang akan berdampak pada peningkatan 

harga pupuk di atas harga HET. 

3. Konsekuensinya adalah menambah beban biaya produksi yang harus 

ditanggung petani atau subsidi yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya 

diterima oleh petani. 

4. Menimbulkan keraguan bagi kalangan masyarakat petani di pedesaan terhadap 

keseriusan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk. 

5. Meskipun telah dibentuk tim pengawas pupuk pada berbagai tingkatan, dalam 

prakteknya pemantauan dan pengawasan secara keseluruhan sulit dilakukan, 

karena keterbatasan personil dan pendanaan. 

6. Mengurangi alokasi dan ketersediaan pupuk Urea bersubsidi pada daerah-

daerah terpencil.  

Selama ini pemerintah mensubsidi biaya pokok produksi produsen Pupuk 

Urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja, 

PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT 

Petrokimia Gresik yang tergabung ke dalam manajamen PT Pupuk Indonesia 

Holding Company (PIHC). Para produsen menjual pupuk sesuai Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.  

 Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi persoalan penyaluran pupuk 

bersubsidi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

47/Permentan/SR.310/2017 yang menetapkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi 

harus dilakukan melalui mekanisme secara langsung kepada petani melalui 

Program Kartu Tani. Dengan Peraturan Menteri tersebut, maka sejak tahun 2018, 

Program Kartu Tani secara resmi digunakan sebagai sarana dalam penyaluran 

subidi pupuk. Namun demikian, seluruh proses dan edukasi penggunaan kartu tani 
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telah disiapkan sejak tahun 2017 melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan BUMN yang terkait. 

Dengan adanya Kartu Tani, diharapkan setiap penyaluran subsidi pupuk dapat 

diberikan kepada petani secara langsung dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan 

agar efektivitas penyaluran subsidi pupuk yang selama ini selalu menjadi 

pertanyaan banyak pihak dapat terjawab dengan teknologi yang multifungsi berupa 

kartu elektronik yang tidak hanya bermanfaat untuk penyaluran subsidi pupuk, 

tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti pemanfaatan untuk media 

penyimpanan uang, sarana penyaluran bantuan pemerintah maupun BUMN 

misalnya PKBL dan juga dapat dijadikan media untuk peminjaman uang melalui 

program pemberian kredit perbankan untuk masyarakat lemah yaitu Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

Kartu tani adalah sebuah alat transaksi yang berupa kartu debit yang 

multifungsi dengan memuat informasi tentang profil petani, luas lahan, kebutuhan 

saprotan, informasi panen, maupun sebagai alat transaksi yang bisa digunakan 

untuk transfer, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pinjaman dan lebih utama 

sebagai data penerima subsidi dan bantuan pemerintah. Kartu tani selain 

memberikan keuntungan bagi para petani juga dapat mempermudah pendataan oleh 

pihak pemerintah sebagai informasi dan monitoring tentang ketersediaan dan 

kebutuhan sarana untuk para petani yang berupa pupuk, pestisida dan kebutuhan 

lainnya. 

Kartu tani ini juga bertujuan selain mempermudah petani dalam bertransaksi, 

juga bisa dimanfaatkan untuk memonitor penyaluran pupuk bersudsidi agar tepat 

sasaran dan tidak lari kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya untuk menerima 

pupuk subsidi. Persyaratan bagi petani yang ingin memiliki Kartu Tani cukup 

sederhana yaitu petani harus tercatat dalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK), mengisi data seperti nama lengkap, nomor induk Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir dan nama ibu 

kandung. Untuk persyaratan lain akan ditentukan oleh Bank penerbit Kartu Tani 

sebagai mitra kerjasama penyaluran subsidi pupuk.  

Pada program ini, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) menjadi 

penyalur pupuk utama sedangkan dalam proses pengelolaan kartu tani wilayah Jawa 

Tengah dilakukan oleh Bank BRI selaku Bank BUMN yang ditunjuk Menteri 

BUMN. PIHC memiliki peran yaitu menyiapkan pupuk bersubsidi. Selain itu, PIHC 

juga juga tetap memproduksi dan menyalurkan pupuk non subsidi. PIHC 

berkomitmen dalam menerapkan strategi perusahan yaitu membangun loyalitas 

distributor dan pengecer melalui kegiatan gathering, pemberian reward bagi 

distributor dan pengecer berkinerja baik maupun kegiatan lainnya dengan tujuan 

agar distributor dan pengecer tetap loyal dalam memasarkan produk PIHC baik 

pupuk bersubsidi maupun non subsidi sehingga PIHC mampu untuk terus 

mendukung keberhasilan program pemerintah terutama dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi sesuai 6 kriteria tepat penyaluran pupuk. 

Dalam rangka pelaksanaan subsidi langsung ke petani, keakuratan data 

menjadi hal yang paling utama, untuk itu diperlukan perbaikan data melalui RDKK 

dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Kecamatan agar penentuan RDKK yang 

disusun sesuai tujuan dan sasaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugroho et al. 

(2018) bahwa penyusunan database ketersediaan dan kebutuhan pupuk harus 

dilakukan dengan baik dan terintegrasi. Adapun Sriwinarti (2016) menyatakan 
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bahwasanya RDKK yang selama ini digunakan Pemerintah sebagai dasar dalam 

pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal. 

Tujuan kedepannya adalah data yang dihimpun dari tingkat RT hingga 

Kecamatan melalui musrembang desa dan dipatenkan melalui elektronik-RDKK. 

Sosialiasi juga dibutuhkan agar para petani dan kelompok tani memahami manfaat 

kartu tani dan dapat melakukan pengawasan bersama hingga tumbuhnya kesadaran 

diantara petani yang hasilnya diharapkan berdampak bagi kesejahteraan sosial 

secara umum. Implementasi Kartu Tani juga perlu dipayungi hukum sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan di lapangan dan diakui oleh instansi terkait yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Badan yang ditugaskan untuk memeriksa 

keakuratan data penyaluran subsidi pupuk sebelum dilakukan pembayaran subsidi 

oleh pemerintah. 

Program Kartu Tani untuk wilayah Jawa Tengah telah dimulai sejak tanggal 

4 Maret 2015 dengan beberapa lokasi pilot project yaitu di Kabupaten Batang dan 

Kabupaten Brebes, namun demikian hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan 

lancar. Beberapa masalah muncul ketika petani maupun Kios Pupuk Lengkap 

(KPL) diminta untuk menerapkan kartu tani dan mesin Electronic Data Capture 

(EDC) sebagai media transaksi dari yang semula hanya berupa pencatatan manual 

dan menggunakan uang tunai sebagai media transaksi.  

Menurut Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2017 tentang 

Penggunaan Kartu Tani dalam Penebusan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jawa 

Tengah, Gubernur Jawa Tengah memerintahkan beberapa pihak terkait agar 

penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani dapat berjalan lancar yaitu 

kepada a) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah b) Bupati/ Walikota c) Ketua 

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida d) Kepala Dinas Pertanian dan 

Perkebunan e) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan f) PT Pupuk Indonesia 

Holding Company. 

Dalam upaya pengelolaan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani agar 

berjalan baik, maka Gubernur Jawa Tengah meminta kepada para pihak yang 

ditugaskan tersebut untuk 1) menyusun kebijakan penggunaan Kartu Tani 2) 

pendataan data petani penerima kartu tani 3) menyusun dan menyetujui RDKK  

dalam Sistem Informasi Kartu Tani (SINPI) 4) menerbitkan dan mendistribusikan 

Kartu Tani 5) menetapkan dan menginput alokasi pupuk bersubsidi dalam SINPI 6) 

memastikan penggunaan Kartu Tani 7) membina, memonitor dan mengevaluasi 

pelaksanaan penyaluran pupuk menggunakan Kartu Tani.  

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di wilayah 

Jawa Tengah yang menjalankan Program Kartu Tani dan lokasinya langsung 

berbatasan dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data SINPI per 

April 2018,  Kabupaten Kendal telah berhasil mencetak dan menyalurkan Kartu 

Tani kepada petani dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini tidak lepas dari 

kerjasama seluruh pihak, yang sejak awal tahun 2017 sudah mulai melakukan 

sosialisasi kepada seluruh petani di Kabupaten Kendal dan pada semester II tahun 

2017 telah dilakukan pencetakan dan pembagian kartu tani kepada peserta.  

Dari total petani yang direncanakan mendapatkan Kartu Tani pada program 

awal tersebut sebanyak 62 ribu petani dan hingga awal tahun 2018 sudah dibagikan 

kepada kurang lebih 51 ribu petani. Selain itu, dalam rangka mendukung 

implementasi Kartu Tani, maka setiap Kios Pupuk Lengkap (KPL) selaku agen 

pupuk di setiap kecamatan sudah dilengkapi dengan mesin Electronic Data Capture 
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(EDC). Total KPL di Kabupaten Kendal yang siap dan telah dilengkapi dengan 

mesin EDC hingga awal tahun 2018 berjumlah 331 KPL.  

Gambaran persebaran petani dan penerima Kartu Tani di Kabupaten Kendal 

tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3  Petani Penerima Kartu Tani di Kab. Kendal, Jawa Tengah 

No. Nama Kecamatan Jumlah Petani Kartu telah Dibagi 

1. Kendal 1.653 1.297 

2. Patebon 2.730 2.099 

3. Cepiring 1.207 794 

4. Kangkung 3.779 3.073 

5. Rowosari 1.901 1.412 

6. Weleri 1.690 1.273 

7. Gemuh 4.489 3.266 

8. Pegandon 2.455 2.044 

9. Pageruyung 5.195 4.748 

10. Plantungan 5.105 4.431 

11. Sukorejo 6.973 5.284 

12. Patean 6.613 6.409 

13. Brangsong 1.953 1.500 

14. Kaliwungu 955 526 

15. Boja 1.708 1.372 

16. Singorojo 4.862 3.966 

17. Limbangan 2.927 2.375 

18. Ringinarum 2.234 1.569 

19. Kaliwungu Selatan 1.769 1.589 

20. Ngampel 2.383 1.978 

 Jumlah 62.581 51.005 

Sumber: Bank BRI Kacab Kendal (2018), diolah 

 

 

Perumusan Masalah 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kota/kabupaten di wilayah 

Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan ibu kota Provinsi dan berdasarkan 

data dari sistem informasi pengelolaan Kartu Tani yang dikelola oleh BRI bersama 

Kementerian Pertanian per April 2018 telah mencatatakan pembagian Kartu Tani 

cukup besar yaitu sebanyak 51.005 peserta dari total sekitar 62 ribu peserta atau 

sebesar 82,25% dalam waktu 7 bulan. Perkembangan tersebut cukup pesat 

dibanding wilayah lain di Jawa Tengah. Bahkan jika dibandingkan wilayah lain di 

luar Jawa Tengah.  

Namun demikian, dari total 331 KPL di Kabupaten Kendal, sampai dengan 

akhir tahun 2018 belum banyak KPL yang melakukan transaksi menggunakan 

Kartu Tani dan mesin EDC. Sedangkan jika dibandingkan antar Kabupaten/ Kota 

di Jawa Tengah, dari 35 kota/ kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal 

termasuk 10 kota/ kabupaten dengan realisasi transaksi terendah. Hal inilah yang 

menjadi latar belakang untuk dilakukan penelitian atas implementasi penerapan 

Kartu Tani tersebut sekaligus mencari pengaruhnya terhadap efektivitas penyaluran 
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pupuk bersubsidi. 

Sebagai gambaran bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 

2018 di Kab. Kendal menggunakan Kartu Tani hanya mencapai 179,1 ton atau 0,3% 

dari kuota dan jauh di bawah realiasi secara konvensional sebesar 55.465 ton. Data 

penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang tercatat di Sistem 

Informasi Kartu Tani BRI di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah selama tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4   Data Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk di Kab. Kendal  

Menggunakan Kartu Tani Tahun 2018 (dalam ton) 

Jenis Pupuk RDKK Alokasi 
Realisasi 

(Distributor) 

Realisasi 

(Kartu Tani) 

Urea 32.374 24.900 25.061 105,2 

SP-36 11.736 5.132 5.305 16,0 

ZA 10.878 7.700 6.856 8,4 

NPK 28.464 14.500 13.007 41,8 

Organik 27.434 8.000 5.236 7,7 

Total 110.886 60.232 55.465 179,1 

Sumber: Portal sistem informasi kartu tani BRI (www.sinpi.bri.co.id) dan Laporan Dinas  

 Pertanian, Kab. Kendal (2018), diolah 

 

Dalam perjalanannya, beberapa masalah dalam implementasi Program Kartu 

Tani bermunculan dan mengalami berbagai kendala untuk diterapkan. Beberapa 

faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain akibat minimnya pemahaman 

petani dan KPL terhadap peraturan maupun Standard Operating Procedure (SOP) 

penerapan Kartu Tani dan tata cara penggunaan mesin EDC, masih banyaknya 

petani yang belum familiar dengan penggunaan kartu berbasis chip (ATM) sebagai 

alat transaksi, masih banyak petani yang beranggapan bahwa Kartu Tani 

merepotkan, masih banyak petani memiliki kemampuan keuangan yang terbatas, 

kekawatiran KPL bahwa dengan Program Kartu Tani justru akan sulit mendapatkan 

pupuk bersubsidi, faktor kehandalan mesin EDC yang disediakan perbankan dan 

sosialisasi yang masih belum optimal. 

Adapun gambaran Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kabupaten Kendal yang 

telah bekerjasama dengan BRI dan dilengkapi mesin EDC (Electronic Data 

Capture) sebagai agen pupuk yang akan mendukung Program Kartu Tani adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5  Jumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kab. Kendal, Jawa Tengah 

No. Nama Kecamatan Jumlah KPL 

1. Kendal 18 

2. Patebon 23 

3. Cepiring 20 

4. Kangkung 23 

5. Rowosari 15 

6. Weleri 15 

7. Gemuh 28 

8. Pegandon 17 

http://www.sinpi.bri.co.id/
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9. Pageruyung 13 

10. Plantungan 9 

Tabel 4  Jumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL) Kab. Kendal, Jawa Tengah 

(Lanjutan) 

No. Nama Kecamatan Jumlah KPL 

11. Sukorejo 11 

12. Patean 14 

13. Brangsong 23 

14. Kaliwungu 9 

15. Boja 27 

16. Singorojo 11 

17. Limbangan 6 

18. Ringinarum 18 

19. Kaliwungu Selatan 11 

20. Ngampel 20 

 Jumlah 331 

Sumber: Bank BRI Kacab. Kendal (2018), diolah 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana gambaran penerapan Kartu Tani di Kabupaten Kendal, Jawa 

Tengah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?  

2. Bagaimana tingkat efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dengan 

diterapkannya Kartu Tani? 

3. Bagaimana pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Kartu 

Tani terhadap Efektivitas Penerapan Kartu Tani serta implikasinya terhadap 

Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi? 

4. Upaya apa yang harus dilakukan agar Program Kartu Tani dapat berjalan 

sukses dan meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran penerapan Kartu Tani di Kabupaten Kendal, Jawa 

Tengah; 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Kartu Tani di 

Kab. Kendal, Jawa Tengah; 

3. Menganalisis efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kendal, 

Jawa Tengah; 

4. Menganalisis pengaruh penerapan Kartu Tani terhadap efektivitas penyaluran 

pupuk bersubsidi; 

5. Memberikan rekomendasi agar penerapan Kartu Tani berjalan efektif dan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas penyaluran pupuk 

bersubsidi. 
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Manfaat Penelitian 

1. Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam 

rangka penerapan suatu kebijakan, terutama di bidang pertanian yang akan 

berdampak pada masyarakat secara luas dalam hal peningkatan produktivitas 

pertanian terutama bagi masyarakat kurang mampu maupun masyarakat 

secara umum. Bagi penulis, penelitian juga akan menambah wawasan dan 

kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata 

kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan bagi 

peneliti dapat dijadikan dasar (masukan) bagi penelitian lanjutan sesuai 

bidangnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam 

merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat oleh stakeholders yaitu dalam 

hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, masyarakat (petani 

penerima pupuk bersubsidi) dan para pihak terkait agar penerapan kartu tani 

dapat berjalan sukses dan berdampak pada peningkatan efektivitas penyaluran 

subsidi pupuk yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian 

secara nasional. Selain itu, dengan mengambil contoh pada wilayah yang 

diteliti, harapannya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengurangi 

berbagai kendala yang muncul di lapangan dan dapat dijadikan bahan 

pembelajaran pada saat diimplementasikan di wilayah lainnya.  

3. Dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian di bidang sejenis. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah mengenai penerapan Kartu Tani sebagai 

media untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kendal, 

Jawa Tengah yang saat ini merupakan salah satu dari puluhan kabupaten di Jawa 

Tengah yang dijadikan pilot project tahun 2017. Penelitian diarahkan untuk 

mendapatkan data primer dari petani pemilik Kartu Tani yang menerima subsidi 

pupuk berupa petani tanaman pangan dan perkebunan dengan jenis pupuk yang 

disubsidi meliputi urea, SP36, ZA, NPK dan Organik. 

Data yang akan digunakan adalah data penyaluran pupuk bersubsidi pada 

tahun 2018 yaitu sejak Januari sampai dengan Desember 2018. Pada penelitian ini, 

diharapkan dapat mencari permasalahan utama yang menjadi kendala dalam 

penerapan Kartu Tani, sekaligus untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran 

subsidi pupuk dari sisi tepat harga, tepat jenis, tepat tempat, tepat waktu dan tepat 

jumlah.  

 




