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Abstrak 

Persepsi Masyarakat Kelompok Tani Tentang Penyaluran Pupuk di 

Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, dibawah 

bimbinngan Dr. Iman Surya, S.Sos. M.Si dan Drs. Badruddin nasir, M.si.  

Penelitian ini dilatar belakangi persepsi masyarakat kelompok tani 

tentang penyaluran pupuk, sehingga menimbulkan banyak perepsi dari 

masyarakat kelompok tani khususnya dari segi prosedur, pelayanan, dan 

pembiayaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persepsi 

yang ditimbulkan masyarakat kelompok tani tentang penyaluran pupuk dari 

pemerintah ke masyarakat, serta hambatan atau dukungan yang timbul dan 

dihadapi masyarakat. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun untuk tekhnik analisis data, penulis menggunakan model 

interaktif yang merupakan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat kelompok 

tani tentang penyaluran pupuk di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh 

Kabupaten Malinau, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

aturan yang berlaku namun kurangnya pemahaman yang tinggi dari 

masyarakat kelompok tani dengan prosedur, dan pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah sangat terbatas dikarenakan keterbatasan akses transportasi 

dan akses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat sehinggga menimbulkan 

keterlambatan tentang penyaluran pupuk. Pemerintah sampai saat ini masih 

berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kelompok tani. 
 

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kelompok Tani, Penyaluran Pupuk. 
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Pendahuluan 

Pembangunan daerah merupakan hal yang berkesimbangan dan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakatnya. Urusan-urusan pemerintah yang diserahkan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dapat dipersempit dan diperluas tergantung dari 

kepentingan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 

Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 

maka pemerintah berupaya untuk memajukan sektor pertanian dengan 

pemberian pupuk bersubsidi di daerah karena seperti yang diketahui Indonesia 

adalah negara agraris dan sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi 

sebagai petani oleh karena itu pemerintah berusaha untuk memajukan sektor 

pertanian yang menjadi mata pencarian masyarakat Indonesia di daerah-

daerah. 

Distribusi pupuk dilakukan dengan mengacu kepada Permendagri 

No.17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi untuk sektor pertanian. dalam permendagri ini pemerintah, 

produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam 

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam 

pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengadaan dan 

penyaluran pupuk harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat 

jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, dan  

(6) tepat mutu. Pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan para petani didaerah untuk 

mendapatkan pupuk yang bersubsidi selama ini tidak ada maka dengan adanya 

undang-undang diatas sangat membantu para petani untuk mendapatkan pupuk 

bersubsidi dengan harga murah dan dapat membantu petani di dalam bekerja.  

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. sehingga prioritas 

pembangunan diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan 

pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, 

meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, kebijakan 

tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai yang 

telah ditetapkan. perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum 

sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal menyebabkan 

penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran 

penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan 

sehingga menimbulkan kelangkaan. untuk menciptakan kelancaran proses 

pendistribusian pupuk subsidi diharapkan pemerintah dapat melihat kondisi 

secara nyata yang terjadi di lapangan dengan mengevaluasi kembali public 

planning yang telah direncanakan sebelumnya seperti halnya melakukan 

investigasi melalui operasi pasar terbuka. untuk selanjutnya mengerahkan 
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semua aktor yang terlibat agar bekerja sama secara kooperatif dan diharapkan 

dapat menjalankan tugasnya dengan profesional mungkin. pemerintah bekerja 

sama dengan produsen untuk meningkatkan pembinaan dan sosialisasi intensif 

kepada kelompok tani, pengecer, dan penyuluh terkait dengan pedoman dan 

ketentuan pelaksanaan program pupuk subsidi. Selain itu meningkatkan peran 

mereka dalam menyusun rencana kegiatan usaha tani dengan memberikan 

informasi secara transparan kepada petani padi yang belum paham betul 

tentang program subsidi pupuk. perlu penambahan penyuluh dalam setiap 

musyawarah agar dapat mengatasi banyaknya petani sehingga berdampak 

pada peningkatan perannya dalam membimbing kelompok tani menyusun 

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) secara berkelompok. 

Kerangka Dasar Teori  

Persepsi Masyarakat 

Menurut (Rakhmat : 2005) persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Kemudian di tambahkan (walgito : 2004) 

menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

proses penginderaan, yaitu merupakan proses di terimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensorik, namun proses 

itu tidak begitu saja, melainkan stimulus tersebut di teruskan dari proses 

selanjutnya merupakan proses persepsi. 

Menurut Azhari (2004:107) Mendefinisikan bahwah persepsi terbagi 

atas 2 bagian yaitu secara sempit dan secara luas. definisi persepsi secara 

sempit berarti penglihatan atau bagaimana seseorang melihat sesuatu, 

sedangkan definisi persepsi secara luas merupakan pandangan seseorang 

mengenai bagaimana ia mengartikan dan menilai sesuatu. Menurut 

Komaruddin dan Yooke Tjupainah an (2001: 191) Persepi berasal dari bahasa 

latin parcipere yang berarti menerima dan perception berarti pengumpulan, 

penerimaan, pandangan, dan pengertian. Chaplin (2006) mendefinisikan 

persepsi kedalam lima hal yaitu: 1) proses mengetahui atau mengenali objek 

dan kejadian objektif dengan bantuan indra, 2) kesadaran dari proses-proses 

organis, 3) mengemukakan persepsi adalah satu kelompok pengindraandengan 

menambah arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, 4) variabel 

yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan 

organisme untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, 5) 

kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta 

merta mengenai sesuatu. 

Menurut Irwanto (2002) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu: 
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1). Perhatian yang selektif 

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali 

rangsangan dari lingkungannya. Meskipun demikian individu tidak harus 

menanggapi semua rangsangan yang diterima. Individu akan memusatkan 

perhatian pada rangsangan tertentu saja.  

2). Ciri-ciri rangsangan  

Ciri-ciri tertentu dari suatu objek atau rangsangan akan 

memepengaruhi persepsi individu atau subjek. Rangsangan yang bergerak 

diantara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga 

rangsangan yang paling besar diantara yang paling kecil. 

3). Nilai-nilai dan kebutuhan individu 

Nilai dan kebutuhan yang dianut oleh individu akan mempengaruhi 

pengamatan individu tersebut, misalnya: seorang seniman tentu punya pola 

dan cita rasa yang berbeda dibanding seorang yang bukan seniman dalam 

memaknai karya seni.  

4). Pengalaman terdahulu 

Pengalaman-pengalaman pada masa lalu akan mempengaruhi 

bagaimana seseorang mempersepsikan suatu benda. Persepsi mengenai dunia 

oleh satu individu akan berbeda dengan individu lain, karena setiap individu 

menanggapi persepsi berkaitan dengan aspek-aspek situasi yang mengandung 

arti khusus sekali pada dirinya. 

Menurut Shadily (1993:47) Menyatakan bahwa masyarakat adalah 

golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya 

bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. 

Sedangkan Menurut Hendropuspito (1989:73) Bahwa masyarakat itu 

merupakan kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup didaerah tertentu 

dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan yang sama pula. 

Sementara itu menurut Triguna (1986; Faruk, 2005:14) perubahan 

yang terjadi pada masyarakat paling tidak melibatkan dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Konsep faktor internal dimaksudkan sebagai 

hakikat bahwa masyarakat pada intinya tidak statis dan itu didukung oleh 

lingkungan sosial budayanya. Sedang dengan konsep faktor eksternal 

dimaksudkan, perubahan itu direncanakan dalam seperangkat rencana 

pembangunan. Dimensi lain dari perubahan dalam masyarakat bisa juga dilihat 

dari dimensi vertikal maupun horizontal. 

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 
Menurut Walgito (2003:70) Menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

berperan dalam persepsi antara lain, yaitu: 

a). Objek yang sipersepsi 
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b). Alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf 

c). Perhatian,yaitu merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.  

 Menurut Rakhmat (2003:51) Persepsi ditentukan oleh beberapa faktor 

yang dapat menimbulkan adanya persepsi, yaitu: 

a. Faktor personal dan faktor situasional 

 Faktor personal dan faktor yang sangat mempengaruhi persepsi adalah 

perhatian, Menurut Anderson (dalam jalaluddin Rakhmat (2003:52) Perhatian 

adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. dimana perhatian terjadi 

bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan 

mengensampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. 

b. Faktor fungsional 

 Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang 

kita sebut sebagai faktor personal. dimana yang menentukan persepsi bukan 

jenis atau bentuk stimulasi, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon 

pada stimuli itu. Menurut pendapat Krech dan Crutchfield (dalam jalaluddin 

Rakhmat (2003:56) ). Merumuskan dalil persepsi yang pertma : bahwa 

persepsi bersifat selektif secara fungsional, yag artinya bahwa objek-objek 

yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek-objek yang 

memenuhi tujuan individu yang memenuhi tujuan individu yang melaukan 

persepsi. Contohnya: pengaruh kebutuhan,kesiapan mental,suasana 

emosional,dan latar belakang budaya terhadap persepsi. 

c. Faktor struktural 
 Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

fisik-fisik saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut 

Kohler, Wartheimer, dan Koffka (dalam jalaluddin Rakmat (2003:58) ). 

Meneruskan prinsip-prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Gestalt. 

Menurut teori Gestalt bila kita mempresepsikan sesuatu kita 

mempresepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Dari prinsip tersebut, Krech 

dan Crutchfield (dalam jalaluddin Rakhmat (2003:59) ), melahirkan dalil 

persepsi yang kedua, yaitu medan perceptual dan kognitif selalu 

diorganisasikan dan diberi arti. Artinya bahwa kita mengorganisasikan stimuli 

dengan melihat konteksnya. Walaupun stimuli yang kita terima itu tidak 

lengkap, kita akan mengisinya dengan interprestasi yang konsisten dengan 

rangkaian stimuli yang kita persepsi. Dalam hubungan dengan konteks, krech 

dan Crutchfield (dalam jalaluddin Rahkmat (2003:59) ) menyebutkan dalil 

persepsi yang ketiga, yaitu: Sifat-sifat perceptual dan kognitif dari substruktur 
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ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. 

menurut dalil ini, jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua 

sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh 

keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang berupa kontras. 

 

Proses terjadinya persepsi 

 Menurut Walgito (2003:71) Menyatakan bahwa proses terjadinya 

perepsi bila objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera 

atau perseptor. proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses 

kedalam dan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat diteruskan oleh 

syaraf sensorik ke otak. proses ini disebutkan sebagai pusat kesadaran 

sehinggah individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau 

apa yang diraba. proses yang terjadi inilah yang disebut sebagai proses 

psikologis. 

 Dalam proses persepsi pun adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

persepsi itu. hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak 

hanya dikenal satu stimulus saja, tetapi individu dikenal berbagai macam 

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak 

semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana 

yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada 

perhatian yang bersangkutan. Secara skematis hal ini dapat dikemukaan 

sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Skema proses terjadinya persepsi 

 

St       St 

St        St 

 

Respon 

 

Fi        Fi 

Fi              Fi 

 

( Sumber : Bimo Walgito 2003 : 72 ) 

Keterangan : 

St = Stimulus ( Faktor luar ) 

Fi = Faktor intern ( Faktor dalam termasuk perhatian ) 

Sp = Struktur pribadi individu  

 

Sp 
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Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima 

bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua 

stimulus akan diperhatikan atau akan memberikan respon. Individu 

mengadakan seleksi terhadap stimulus yang akan mengenainya, dan disinilah 

berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan 

diterima oleh individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi 

terhadap stimulus tersebut. 

 

Objek persepsi 

Menurut Walgito (2003:76) bahwa objek yang dapat dipersepsi 

sangatlah banyak, yaitu segalasesuatu yang ada disekitar manusia dan manusia 

sendiri pun dapat menjadi objek persepsi. Karena sangat banyaknya objek 

yang dapat dipersepsi. 

 Jadi objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi lingkungan yang 

melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri akan menentukan 

persepsi. 

Kelompok tani  
Pengertian dari kelompok tani adalah kumpulan orang-orang tani 

(Dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara informal atas dasar keserasian 

dalam kebutuhan bersama serta didalam lingkungan pengaruh dan pempinan 

seorang kontak tani.  

Ada beberapa fungsi dari kelompok tani adalah:  

1). Sebagai kelas belajar sebagai media interaksi dalam belajar para anggota 

 kelompok untuk Penyaluran pupuk dalam  kelompok tani 

2). Sebagai wahana kerjasama wadah kerja sama (embrio koperasi), 

menyelenggarakan kegiatan berdasakan musyawarah.  

3).  Sebagai unit produksi kegiatan produski bersama usaha perusahaan, 

peningkatkan posisi tawar (bargaining posistion).  

4). Sebagai organisasi kegiatan bersama adanya pembagaian tugas antar 

anggota untuk mencapai tujuan kelompok tani. 

5). Kesatuan swadaya dan swadana. beberapa tujuan dari sebuah kelompok 

tani   dalam distribui penyaluran pupuk subsidi:  

a). Mengelola, memelihara serta membimbing pelaksanaan kegiatan usaha 

tani agar lebih intensif, produktif dan berhasil secara positif sesuai 

dengan tenaga dan dana yang digunakan.  

b). Sebagai wadah bagi para petani dalam memecahkan 

permasalahan/kendala yang dihadapi lapangan.  
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c). Mensukseskan usaha pembangunan di bidang pertanian secara umum 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

dan petani pada khususnya.  

d). Menjadikan gabungan kelompok tani bersaudara sebagai media belajar 

bagi para petani.  

e). Menghasilkan produksi pertanian yang aman konsumsi dan ramah 

lingkungan khususnya dibidang tanaman hortikultura.  

f). Mengurangi konsumsi pestisida dan pupuk anorganik pada masyarakat 

petani pada umumnya dan anggota gabungan kelompok tani 

bersaudara pada khususnya.  

 g). Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui hasi produksi pertanian 

yang aman konsumsi.  

 h). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi  

pertanian serta melalui pengurangan biaya produksi sehingga 

keuntungan akan meningkat. (Simatupang, 2004).  

(Dinas Pertanian, 2007). Proyek subsidi pupuk padi merupakan salah 

satu implementasi dari Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 

Tahun 2007 yaitu kegiatan peningkatan produksi beras disertai penyediaan 

input sarana dan prasarana peningkatan produksi beras melalui optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya pertanian, teknologi dan kelembagaan.  

Sosialisasi dan penyuluhan pertanian dalam rangka gerakan 

peningkatan produksi beras nasional dilaksanakan melalui kampanye 

penyebarluasan informasi dan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan 

motivasi dan mengoptimalkan pencapaian produksi melalui penerapan 

komponen teknologi. sosialisasi dan penyuluhan pertanian juga dilakukan 

dengan memanfaatkan media massa, lembaga komunikasi, yang ada di 

masyarakat dan meningkatkan peran serta institusi penyuluhan di 

kabupaten/kecamatan/desa serta pusat penerangan masyarakat. Kegiatan 

penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas di 

pedesaan lainnya dengan pola agribisnis dan pendapatan usahatani melalui 

pemasyarakatan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan 

kemampuan kelompok tani serta kelembagaan (Dinas Pertanian, 2007).  

Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) 

   Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana 

kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu (satu tahun) yang disusun 

berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi : benih, pupuk, 

pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja yang mendukung 

pelaksanaan RDKK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan 

kelompok tani kepada penyaluran atau lembaga pelayanan lainnya. 
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Dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu kepada kebutuhan 

masing-masing kelompok. Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) dengan tahapan sebagai berikut:  

1). Pertemuan pengurus kelompok tani yang di dampingi oleh penyuluh 

pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK. 

2). Pertemuan anggota kelompok tani di pimpin oleh ketua kelompok tani 

yang didampingi penyuluh pertanian untuk membahas. Menyusun dan 

menyepakati daftar kebetuhan sarana produksi 6 tepat (tepat jenis, 

jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu) yang akan di biayai secara 

swadana maupun kredit dari tiap anggota kelompok tani. daftar yang 

disusun akan berfungsi sebagai pesanan kelompok tani kepada pengecer. 

RDKK selesai paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam.  

3). Meneliti kelangkaan RDKK dan pendantaganan RDKK oleh ketua 

 kelompok tani yang diketahui oleh penyuluh pertanian. (Budiarto, 1997). 

Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif 

tersebut menyebabkan petani berpeluang besar tidak mendapatkan jumlah 

pupuk bersubsidi sesuai dengan yang dibutuhkan. dengan perkataan lain 

sistem distribusi tersebut sering kali menyebabkan terjadinya langka pasok. 

terjadinya langka pasok berarti sejumlah azas dalam pendistribusian pupuk 

bersubsidi, seperti jumlah, jenis, mutu, dan tempat, akan dilanggar. 

ketersediaan pupuk sering kali lebih kecil dari pada kebutuhan petani 

(Anonimus, 2008).  

Kategori kebijakan yang mempengaruhi pertanian 
Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat 

digolongkan pada tiga katagori yaitu kebijakan harga, kebijakan makro 

ekonomi, dan kebijakan investasi publik. Kebijakan harga komoditas pertanian 

merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. setiap instrumen 

kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer dari produsen kepada 

konsumen terhadap komoditas bersangkutan maupun anggaran pemerintah 

atau sebaliknya. kebijakan harga juga mempengaruhi input pertanian.produsen 

dan konsumen komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh kebijakan makro 

ekonomi meskipun seringkali mereka tidak terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan yang bersifat nasional ini. kebijakan makro ekonomi mencakup 

seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan ini mempengaruhi 

seluruh komoditas. katagori ketiga dari kebijakan-kebijakan yang 

mempengaruhi sektor pertanian adalah investasi publik dalam bentuk barang-

barang modal pada infrastruktur, sumberdaya manusia, serta penelitian dan 

teknologi. kebijakan investasi publik ini mengalokasikan pengeluaran 

investasi (modal) yang bersumber dari anggaran belanja negara. kebijakan ini 
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bisa mempengaruhi berbagai kelompok, produsen, pedagang, dan konsumen, 

dengan dampak yang berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada 

wilayah dimana investasi itu terjadi (Pearson dkk.,2005). 

Kebijakan subsidi pupuk  

 Subsidi pupuk di Indonesia dimulai pada tahun 1971, yaitu untuk 

melengkapi introduksi varietas padi unggul baru. Varietas padi unggul baru 

tersebut sangat responsif terhadap pupuk. Dengan menanam varietas padi 

unggul baru, produsen dapat meningkatkan keuntungannya dengan menambah 

penggunaan pupuk. dengan adanya subsidi pupuk, diharapkan petani bersedia 

menerapkan penggunaan pupuk sebagaimana yang direkomendasikan 

sehingga produksi padi meningkat dan kebutuhan pangan dalam negeri 

tercukupi (Hanafie, 2010 : 238-239). 

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari beberapa permasalahan diatas 

antara lain adalah:  

1). Adanya kesenjangan antara rencana kebutuhan pupuk dengan kebutuhan 

riil petani, karena secara umum petani menggunakan pupuk anoganik 

seperti Urea,jauh diatas dosis rekomendasi.  

2). Peluang terjadinya kelangkaan pupuk yang akan berdampak pada 

peningkatan harga pupuk diatas harga  

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. (Syafaat, 2007).  

Dalam upaya penyaluran distribusi pupuk bersubsidi yang efisien maka 

Departemen Pertanian mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan pupuk 

bersubsidi. Dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi tersebut 

menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:  

1). Pemerintah memberikan subsidi pupuk (insentif) untuk sektor pertanian 

sejak tahun 2003 dan masih dilanjutkan sampai tahun 2009 supaya petani 

dapat memperoleh pupuk sesuai 6 azas tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, 

waktu dan mutu) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.  

2). Kebutuhan pupuk disusun berdasarkan kebutuhan riil ditingkat lapangan 

(RDKK) dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan oleh 
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menteri Pertanian dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur 

untuk alokasi masing-masing kabupaten/kota dan Peraturan 

Bupati/Walikota untuk masing-masing Kecamatan.  

3). Pemerintah melalui kementrian Negara menugaskan BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) pupuk untuk memproduksi pupuk bersubsidi dan 

menjamin pengadaan dan penyalurannya sampai ke tangan petani 

bekerjasama dengan distributor dan pengecer.  

4). Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi:  

5).  Diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2008 

mulai dari tingkat produsen sampai penegcerdan dalam kondisi tertentu 

bila distributor dan pengecer tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi 

penyalurannya dapat dilakukan langsung dari produsen ke petani.  

6). Pengecer hanya melayani petani/kelompok tani terdaftar (pola tertutup 

berbasis RDKK). (Jasmal, 2007).  

 

 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran pupuk 

Dalam melaksanakan pendistribusian dan penyaluran pupuk ada 

beberapa kendala yang muncul meliputi:  

Kurangnya sosialisasi sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok) terhadap petani. 

Kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran pupuk subsidi yaitu 

lemahnya sosialisasi yang tidak sesuai dengan prinsip Good Governance. 

Menurut (Basuki dan Shofwan, 2006, h.11) yaitu transparansi yang berarti 

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan lemahnya pengawasan dilihat 

dari salah satu prinsip Good Governance yaitu meningkatkan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat menurut (Basuki dan 

Shofwan, 2006, h.11). 

Kelangkaan pupuk masih sering terjadi  
Kelangkaan pupuk sering terjadi disebabkan adanya ketersediaan 

pupuk habis. Menurut (Staton, 1996, h.100-112) Salah satu sub sistem dalam 

distribusi fisik adalah pengendalian persediaan yang bertujuan untuk 

memenuhi pesanan pelanggan secara cepat dan tepat. hal ini yang ternyata 

belum berjalan dengan baik sehingga kelangkaan pupuk ZA terjadi di 

kalangan masyarakat petani. produsen belum dapat memperkirakan secara 
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tepat kebutuhan optimal pesanan pupuk oleh petani sehingga mengakibatkan 

keadaan persediaan pupuk habis.  

Lemahnya fungsi pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi  
Di dalam pendistribusian pupuk juga diperlukan pengawasan guna 

mengindari adanya kecurangan atau penyelewengan yang dapat merugikan 

banyak pihak. Dari hasil penelitian pengawasan penyaluran pupuk subsidi 

masih terbilang kurang karena ada pengecer lain yang secara diam-diam men-

supply pupuk yang bukan di wilayah tanggung jawabnya. ditambah pula 

belum ada sanksi yang nyata yang dilakukan oleh tim pengawas untuk 

mengatasi hal ini. Sesuai dengan prinsip good governance menurut UNDP, 

seharusnya ada yang namanya pengawasan yaitu meningkatkan upayah 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.  
 

 

Metode Penelitian 

Untuk mengetahui persepsi masyarakat kelompok tani dalam penyaluran 

pupuk di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau 

sesuai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, maka 

digunakan metode deskriptif kualitatif. 

Menurut Nabani (dalam Sinambela, 2006:67), Metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai “ Prosedur atau tata cara memecahkan masalah penelitian 

dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, 

masyarakat, publik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-

fakta yang aktual pada saat sekarang”. 

Hasil Penelitian 

Persepsi masyarakat kelompok tani tentang akses transportasi dan akses 

komunikasi dari pemeintah ke masyarakat. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting sehingga 

prioritas pembangunan diletakan pada sektor pertanian guna memenuhi 

kebutuhan, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja. 

untuk menunjang hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Malinau tepatnya 

di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh memiliki kebijakan khusus 

dalam proses penyaluran pupuk kepada masyarakat. Namun meskipun sudah 

memiliki kebijakan khusus ketersediaan pupuk yang memadai masih belum 

maksimal, hal tersebut tentunya dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

keterbatasan akses transportasi dan akses komunikasi. 
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Persepsi masyarakat kelompok tani tentang prosedur dan pembiayaan 

pupuk. 

Prosedur yang dimaksud yaitu tata cara dalam mendapatkan pupuk 

sesuai dengan peraturan dari pemerintah yang sudah dianjurkan ke 

masyarakat, langkah ini untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan tentang 

penyaluran pupuk oleh pemerintah ke masyarakat kelompok tani. Pengadaan 

dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, harus memenuhi 6 

prinsip tepat yaitu : tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat, tepat 

waktu dan tepat mutu. Pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan oleh para 

kelompok tani, Dalam penyaluran pupuk dari pemerintah ke masyarakat tidak 

terlalu sulit untuk masyarakat kelompok tani karna pembiayaan pupuk yang di 

salurkan ke masyarakat kelompok tani seperti kakau, karet, kopi, sawa semua 

itu ada bantuan dana dari GERDEMA, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan. 

Jadi masyarakat kelompok tani hanya tinggal menerima dan merawat pupuk 

yg di salurkan kemasyarakat kelompok tani. 

Persepsi masyarakat kelompok tani tentang stok pupuk dari pemerintah 

ke masyarakat yang sangat terbatas dan tidak merata. 

Perlunya dalam meningkatkan pendapatan petani, memperluas 

kesempatan kerja, kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan 

pupuk yang memadai yang telah ditetapkan dikarnakan keterbatasan akses 

transportasi dan komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kelompok tani. 

Dan perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, 

pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi 

masih belum tepat sasaran, kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi 

keluar petani masih sering ditemukan sehingga menimbulkan kelangkaan 

pupuk dan pupuk tersebut tidak terbagi rata untuk kelompok tani. 

 

 

Persepsi masyarakat kelompok tani mengenai upayah pemerintah dalam 

memberikan pelayanan ke masyarakat. 

Upayah merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mendapatkan 

sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Adapun upayah 

pemerintah merupakan suatu hal yang dilakukan oleh penyelenggara negara 

guna mendapatkan hasil yang baik untuk kepentingan negara. 

Faktor penghambat yang timbul dan dihadapi masyarakat kelompok  

tani tentang penyaluran pupuk. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang 

menghambat masyarakat tentang penyaluran pupuk ialah sebagai berikut :  
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1. Keterbatasan akses transportasi dan akses komunikasi dari 

pemerintah kemasyarakat. 

2. Jarak jangkau antara pemerintah dengan masyarakat kelompok tani 

yang sangat jauh dan tidak ada akses yang memadai. 

Faktor pendukung yang timbul dan dihadapi masyarakat kelompok  tani   

tentang penyaluran pupuk. 

Faktor pendukung sangat penting bagi masyarakat, dengan adanya 

faktor pendukung masyarakat menjadi antusias untuk melakukan kegiatan 

dalam bertani dan berkebun. Adanya faktor pendukung yang timbul dan 

dihadapi masyarakat kelompok tani adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat kelompok tani pasti akan mendapatkan bantuan dari 

pemerintah dan akan dilayani oleh pemerintah kedepannya dengan 

maksimal. 

2. Pemerintah akan menjelaskan bagaimana prosedur atau tata cara 

tentang penyaluran pupuk untuk masyarakat kelompok tani. 

3. Dari pemerintah menganjurkan ke masyarakat kelompok tani agar 

cara bertani dilakukan dengan cara yang efektif dan efisiensi tidak 

lagi memeras tenaga kerja kelompok tani sehingga pemerintah 

menganjurkan dan memberikan tenaga penyuluh baik itu pertanian 

maupun penyuluh perkebunan, sehingga cara bertani atau berkebun 

dapat terlaksana dengan baik dan benar. 

 

Kesimpulan 

Persepsi masyarakat kelompok tani tentang akses transportasi dan 

akses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. dalam penyaluran pupuk 

dari pemerintah sudah disalurkan ke masyarakat namun pupuk tersebut hanya 

sebagian saja masyarakat kelompok tani terima dikarenakan sering terjadi 

kelangkaan, sehingga pupuk tersebut tidak terbagi rata untuk kelompok tani 

disebabkan oleh keterbatasan akses transportasi yang belum memadai dan 

akses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kelompok tani yang sangat 

susah dan tidak ada jaringan telepon seluler, itu yang menghambat bagi 

masyarakat kelompok tani untuk mencari informasi dari pemerintah. 

Persepsi masyarakat kelompok tani tentang prosedur dan pembiayaan 

pupuk, Prosedur yang dimaksud yaitu tata cara dalam mendapatkan pupuk 

sesuai dengan peraturan dari pemerintah yang sudah diberlakukan kepada 

masyarakat, langkah ini bertujuan agar dalam penyaluran pupuk bisa tertib dan 

lancar. Menurut masyarakat prosedur yang digunakan dalam proses 

penyaluran pupuk dari pemerintah ke masyarakat kelompok tani, sangat sulit 
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dan susah dimengerti, karena keterbatasan aparatur yang mengurus, 

keterbatasan informasi yang didapatkan masyarakat tentang kepastian proses 

penyaluran pupuk. Sedangkan dalam pembiayaan pupuk yang disalurkan oleh 

pemerintah tidak dikenakan biaya (Gratis) karena hal tersebut merupakan 

program dari Kabupaten Malinau (GERDEMA) melalui Dinas Pertanian dan 

Perkebunan. 

Persepsi masyarakat kelompok tani tentang stok pupuk dari pemerintah 

ke masyarakat kelompok tani yang sangat terbatas dan tidak merata, Perlunya 

dalam meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, 

kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang 

memadai, yang telah ditetapkan dikarnakan keterbatasan akses transportasi 

dan akses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat kelompok tani. Dan 

perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, karena 

pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk masih 

belum tepat sasaran, kebocoran dalam penyaluran pupuk bersubsidi keluar 

petani masih sering ditemukan sehingga menimbulkan kelangkaan pupuk dan 

pupuk tersebut tidak terbagi rata untuk masyarakat kelompok tani. 

   Persepsi masyarakat kelompok tani mengenai upayah pemerintah 

dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Menurut masyarakat kelompok 

tani upayah yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan ke 

masyarakat yang terjadi di Desa Long Lebusan masih belum maksimal 

dikarnakan dengan keterbatasannya akses transportasi dan akses komunikasi 

yang belum memadai. 

  Faktor penghambat; dalam proses penyaluran pupuk dari pemerintah 

ke masyarakat adalah keterbatasan akses transportasi dan akses komunikasi 

sehingga membuat masyarakat tidak maksimal dalam memperoleh pupuk, 

khususnya dalam jarak jangkau antara pemerintah dengan masyarakat 

kelompok tani yang sangat jauh dan tidak ada akses yang memadai sehinggga 

pupuk yang disalurkan banyak terjadi kelangkaan dan tidak merata. 

Faktor pendukung; yang penulis temukan dilapangan adalah adanya 

program Dari pemerintah untuk menganjurkan ke masyarakat kelompok tani 

agar cara bertani dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien tidak lagi 

memeras tenaga kelompok tani sehingga pemerintah memberikan tenaga 

penyuluh baik itu pertanian maupun penyuluh perkebunan, sehingga cara 

bertani atau berkebun dapat terlaksana dengan baik dan benar. 

Rekomendasi 

Diharapkan pemerintah untuk melakukan pertinjauan kembali terhadap 

pendistribusian yang diberikan kepada masyarakat kelompok tani tentang 

penyaluran pupuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan agar 
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masyarakat kelompok tani bisa lebih mengerti supaya masyarakat kelompok 

tani tidak ada lagi keluhan-keluhan tentang penyaluran  pupuk. 

Diharapkan juga dari pemerintah untuk melihat kembali dengan 

keterbatasannya akses transportasi dan akses komunikasi yang belum 

memadai harap pemerintah membantu masyarakat dalam akses tersebut degan 

secepatnya dan memberikan pelayanan yang efektif agar masyarakat 

kelompok tani lebih mudah dan lancer dalam mendapatkan pupuk dan 

mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang maksimal. 

Hendaknya pemerintah memberikan bantuan tenaga kerja baik itu 

penyuluh pertanian maupun penyuluh perkebunan langsung kepada 

masyarakat kelompok tani yang sampai saat ini masih kurang memahami 

tentang penyaluran pupuk, serta bekerjasama dengan masyarakat kelompok 

tani untuk  mengurus dan membantu dalam pemakaian perawatan pupuk. 

pentingnya juga dari pemerintah adakan pertemuan atau sosialisasi kepada 

masyarakat kelompok tani. 
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