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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF FERTILIZER SUBSIDY PROGRAM IN FARMING COMMUNITY 

(Effectiveness of the Knowing Fertilizer Subsidy Program Study Village Paku 

Negara, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir Barat – Lampung) 

 

BY 

FIRNANDO MORAN 

 

The purpose of this research is to know the effectiveness of the fertilizer subsidy 

program on farmers in Pekon Nails Coastal Sub-country south of the District West 

Coast. This research using survey deskripif approach. The type of research used in 

this research is qualitative research. The sampling techniques used in this research 

using random sampling. The research results obtained 1) in  the fertilizer subsidy 

program in provide the government on farmers in Pekon Paku Negara Sub-district 

south of the coastal district of West Lampung. Felt by the farmers very less 

counseling, so that the farmers less understand and understand about the subsidy 

program. 2) farmers in Pekon Paku Negara in less satisfied in the process of 

distribution of the fertilizer subsidies, the reason for this is in the process of 

distribution of fertilizer subsidies still target/not in accordance with the applicable 

procedure. 3) supervision by government agencies that deal with the issue of fertilizer 

subsidies felt less maximum performance, because the farmers rarely see and feel 

supervised. This of course made farmers fear that if there is a person who took the 

right farmers. 4) violations occurred in the field at the time will obtain fertilizer 

subsidies are still often happens as a result of his farmers do not feel helped with the 



existence of  the fertilizer subsidy program conducted by the government. 5) still 

many corrections that need to be repaired by the government in running the program 

of fertilizer subsidies, prosperity of farmers is still far from what is expected. 

 

Key Words : the effectiveness of the fertilizer subsidy program, farmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PROGRAM SUBSIDI PUPUK PADA MASYARAKAT 

PETANI 

(Mengetahui Efektivitas Program Subsidi Pupuk Studi di Pekon Paku Negara  

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung) 

 

Oleh 

FIRNANDO MORAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui efektivitas program subsidi pupuk pada 

petani di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripif survei. Tipe penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan random sampling. Hasil 

penelitian diperoleh 1) dalam program subsidi pupuk yang di berikan pemerintah 

pada masyarakat petani di pekon paku negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat Lampung. Dirasakan oleh petani sangat kurang penyuluhan, sehingga 

petani kurang mengerti dan memahami tentang program subsidi tersebut. 2) petani di 

Pekon Paku Negara masih kurang puas dalam proses penyaluran subsidi pupuk 

tersebut, alasannya adalah dalam proses penyaluran subsidi pupuk masih belum tepat 

sasaran/tidak sesuia dengan prosedur yang berlaku. 3) Pengawasan oleh instansi 

pemerintah yang menangani masalah subsidi pupuk dirasakan kurang maksimal 

kinerjanya, karena masyarakat petani jarang sekali melihat serta merasa diawasi. Hal 

ini, tentunya menjadikan petani merasa takut jika ada oknum yang mengambil hak 

petani tersebut. 4) Pelanggaran yang terjadi di lapangan pada saat akan memperoleh 

pupuk subsidi masih sering terjadi, akibat nya masyarakat petani merasa tidak  



terbantu dengan adanya program subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah. 5) 

masih banyak koreksi yang perlu diperbaikioleh pemerintah dalam menjalankan 

program subsidi pupuk, kesejahteraan petani masihjauh dari apa yang diharapkan. 

 

Kata Kunci : efektivitas, program subsidi pupuk, petani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari 

hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang 

memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. 

Pertanian mempunyai peran dalam kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan 

keadaan geografis yang mendukung. Struktur pembangunan perekonomian 

nasional, dimana pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan desa 

yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama prekonomian. 

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia telah berhasil mendorong adopsi 

penggunaan pupuk di tingkat petani yang berdampak pada peningkatan produksi 

pertanian, rnisalnya pada kasus padi kebijakan ini telah mengantarkan Indonesia 

pada swasembada beras pada tahun 1984. Di sisi lain, kebijakan subsidi pupuk ini 

telah menciptakan ketergantungan yang tinggi pada penggunaan pupuk anorganik 

di tingkat petani. Oleh karena itu suatu kebijakan pengurangan/pencabutan subsidi 

yang mendorong terjadinya kenaikan harga pupuk akan berdampak langsung pada 

penurunan penggunaan pupuk. Menurut Susila dan Dradjat (2008), besarnya 

penurunan penggunaan pupuk bergantung pada elastisitas harga yang bervariasi 
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antara komoditas.  Dalam hal ini untuk sektor perkebunan, penurunan penggunaan 

pupuk terbesar akan terjadi pada tanaman tebu dan teh dengan penurunan lebih 

dari l5%, komoditas kelapa sawit, kopi, dan kakao, penurunan penggunrum pupuk 

diperkirakan sekitar 10%, sedangkan komoditas karet diperkirakan mengalami 

penurunan terkecil yaitu sekitar 5%. Pada gilirannya penurunan penggunaan 

pupuk akan berakibat pada penurunan produktivitas tanaman. Penurunan terbesar 

diperkirakan akan terjadi pada komoditas tebu dan teh yaitu lebih dari 7%, sekitar 

4% untuk kelapa sawit dan kakao, sedangkan kopi dan karet masing-masing 

sekitar  3.36% dan 1.73% (Susila dan Dradjat, 2008). 

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian adalah 

kebijakan subsidi pupuk organik (Bank Indonesia, 2008 dalam Manasehat, 20l4).  

Kebijakan subsidi pupuk organik dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat 

menerima manfaat dari subsidi organik untuk meringankan beban dalam 

penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya. Oleh sebab itu 

dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kerja yang berdasarkan tepat harga 

tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu (Marisa 2013). Masalah yang sering 

timbul terkait dengan pelaksanaan distribusi pupuk organik adalah perbedaan data 

rekapitulasi penyaluran pupuk dengan data rekapitulasi Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDSK). Masalah ini memang sederhana tetapi sangat 

berpengaruh terhadap ketepatan distribusi pupuk bersubsidi. 

Di samping itu, masalah lain yaitu petani masih beranggapan bahwa penggunaan 

pupuk organik pada latran sawah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia 

mengakibatkan penurunan pendapatan usahataninya sehingga susah untuk beralih 
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untuk penggunaan pupuk majemuk berimbang (Surnerta, 2014). Kebijakan 

liberalisasi pasar pupuk ditujukan untuk memperpendek dan memperbanyak jalur 

distribusi pupuk, sehingga petani dapat membeli dari berbagai sumber, pupuk 

selalu tersedia dengan harga yang cenderung lebih murah (Ilham, 2001;2002). 

Masalah muncul karena pasar bebas juga mendorong terjadinya persaingan yang 

ketat antar pelaku sehingga pelaku pasar menerapkan asas efisiensi untuk 

mendapatkan keuntungan maksimal. Akibatnya arah distribusi pupuk tidak lagi 

berdasarkan alokasi kebutuhan petani di setiap daerah pertanian, melainkan lebih 

berdasarkan besamya keuntungan (Ilham, 2002). Menurut Susila dan Dradjat 

(2008) jalur kritis dalam pengadaan dan penyaluran pupuk ada pada Lini I, Lini 

III dan IV. Lini I rawan penyimpangan untuk ekspor, sedangkan lini III dan IV 

mwan perembesan ke perkebunan besar. Lebih lanjut pihak kepolisian 

mensinyalir paling tidak ada tujuh modus penyelewengan pupuk bersubsidi, yakni 

rnelakukan penimbunan, mengganti kemasan pupuk bersubsidi dengan pupuk non 

subsidi, penyebaran isu kelangkaan pupuk perdagangan antar pulau, 

penyelundupan fisik dan administrasi, pemalsuan kuota kebutuhan, serta 

pergeseran stok dari daerah yang harganya murah ke daerah dengan harga yang 

lebih tinggi (Lakitan, 2008). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan penduduk miskin selalu 

meningkat dari tahun ke tahun khususnya bagi penduduk miskin di pedesaan dan 

umumnya adalah petani. Program subsidi pupuk yang di berikan pemerintah akan 

sangat membantu apabila sesuai dengan prosedur yang ada, saat ini kondisi petani 

indonesia cenderung semakin menurun tingkat produktifitasnya hal ini tentunya 

berbanding terbalik dengan rencana pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan 
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petani. Selain itu dualisme pasar antara pupuk bersubsidi dan non subsidi 

disparitas haraga yang cukup besar antara HET dan harga pasar. Hal ini 

mendorong terjadinya penylmpangan , yaitu pupuk bersubsidi dijual ke pasar 

nonsubsidi yang meliputi perusahaan perkebunan atau petani non pangan 

(Herman et al., 2005). Program subsidi pupuk belum seutuhnya bisa dirasakan 

oleh petani, seharusnya program subsidi pupuk memberikan efek positif yang 

langsung meringankan beban petani. Program subsidi pupuk yang efektif oleh 

pemerintah diukur dalam empat indikator yaitu tepat harga, tempat, waktu dan 

jumlah (Dinas Pertanian Provinsi Bali, 2013). Selain itu efektivitas yang sesuai 

dengan prosedur masih kurang jika tidak adanya pengawasan lansung dari aparat 

pemerintah apabila perlu, pengawasan bisa melibatkan anggota polisi demi 

kelancaran pendistribusiannya sehingga tidak ditemukannya kecurangan yang bisa 

merugikan petani. Efektivitas subsidi pupuk pada petani ditentukan oleh respon 

harga terhadap penggunaan pupuk dan respon pupuk terhadap hasil padi. Darnpak 

positif pertama yang bersifat langsung dari subsidi pupuk meningkatnya 

ketersedianya modal bagi petani (World Bank, 2009), sebagian modal petani yang 

seharusnya digunakan untuk membeli pupuk dapat dialokasikan untuk membeli 

input yang lain. Namun fakta atau realitas di lapangan jauh berbeda sekali, bahwa 

rnasih sering terjadi fanomena langka pasok dan lonjak harga diatas FIET 

(Suhaila Marisa, 2011). 

Menurut Muhammad Hassanudin (2004), "Subsidi dapat mendorong peningkatan 

output produk-produk yang dibantu akan tetapi mengganggu proses alokasi 

sumber daya domestik secara umum dan memberi dampak yang merugikan 

terhadap perdagangan internasional". Selain itu pada  kenyataaurya masih dapat 
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kectrangan yang terjadi harga pupuk yang ada di masyarakat petani cenderung 

sama dengan harga pasar atau non subsidi. Petani pun merasa dibohongi oleh 

pemerintah oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas subsidi 

pupuk yang diberikan oleh pemerintah kepada petani, maka peneliti akan 

melakukan penelitian di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang menjadi 

pokok penelitian ini adalah: 

Bagaimana efektivitas subsidi pupuk yang bisa dirasakan langsung oleh petani di 

Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas rnaka tujuan penelitian ini adalah 

Mengetahui efektivitas program subsidi pupuk pada petani di Pekon Paku Negara 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

D.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan sosial atau sosiologi. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meniadi bahan 

pembelajaran dan pengetahuan lebih dalam mengenai efektivitas subsidi 
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pupuk pada petani dan juga menambah ilmu dan pengetahuan bagi para 

pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Efektivitas 

Konsepsi efektivitas banyak dijumpai baik literatur ataupun jurnal ilmiah. Definisi 

mengenai konsepsi efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli pun beragam. 

Butsi, Soeaidy, dan Hadi (2013), mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan 

unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan ditentukan dalam 

setiap organisasi, kegiatan maupun program. Selaras dengan pernyataan di atas, 

Sedarmayanti (2014), menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian 

kerja yang maksimal, artinya pencapaian target yang berkaita4 dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu. 

Lebih lanjut LeBoeuf (2010), mengemukakan bahwa efektivitas adalah 

menentukan tujuan yang tepat diantara berbagai alternatif dan kemudian mampu 

mencapainya, efektivitas merujuk pada pelaksanaan jenis atau bidang pekerjaan 

yapg paling tepat, singkatnya efektivitas berarti hasil. Kemudian Rangkuti (2006), 

menyatakan efektivitas merupakan upaya mengerjakan semua pekerjaan secara 

tepat (doing the right job), dengan menggunakan seluruh potensi sumberdaya 

yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional. Berdasarkan berbagai 

pendapat mengenai efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 



8 

 

adalah keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin. besar keluaran yang 

dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka pro$am dan organisasi tersebut 

dapat dikatakan efektif. 

1. Ukuran Efektivitas 

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program 

dengan output program, pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran 

untuk menentukan efektivitas progftrm. Budiani (2009), menetapkan variabel-

variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut: 

Ketepatan sasaran program 

1) Sosialisasi program 

2) Tujuan program 

3) Pemantauan 

Terkait dengan itu, pengukuran efektivitas sebuah program yang dikaji dalam 

penelitian ini mengacu pada beberapa indikator yakni (1) ketepatan sasaran 

program; (2) sosialisasi program; (3) tujuan program; dan (4) pemantauan 

program. Selanjutnya dari keempat indikator tersebut dapat dilihat perihal efektif 

atau tidaknya sebuah program yang diteliti. 

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Petani 

Banyak hasil studi mengenai masyarakat nelayan yang telah dilakukan, para ahli 

pun mendefinisikan konsep masyarakat nelayan dengan berbagai macam 

perspektif. Eric R. Wolf (1986), mengemukakan bahwa petani sebagai orang desa 
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yang bercocok tanam, artinya mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak 

dalam ruangan  tertutup di tengah kota Petani tidak melakukan usaha. tani. dalam 

arti ekonomi, ia mengelolah sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan 

bisnis, namun demikian dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari 

masyarakat yang lebih luas dan besar. Lalu, menurut Barrington Moore (2002) 

mengatakan bahwa suatu sejarah sub ordinasi kepada kelas atas tuan tanah diakui 

dan diperkuat hukum kekhususan kultural yang tajam dan sampai tingkat tertentu 

kekhususan de facto dalam pemilikan tanah merupakan ciri-ciri pokok yang 

membedakan seorang petani. 

Beberapa penjelasan para ahli mengenai pengertian petani adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Anwas (1992), petani adalah onmg yang melakukan cocok tanam 

dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujan untuk 

memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan pengertian pertanian 

adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh 

hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan 

alam. 

b. Menurut Slamet (2000), disebut petani asli apabila memiliki tanah sendiri, 

bukan sekedar penggarap maupun penyewa. Berdasarkan hal tersebut Secara 

konsep, tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

seorang petani.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa petani adalah seseorang atau 

kelompok yang bekerja apada lahan pertanian, umumnya sawah atau ladang yang 

mana mereka melakukan kegiatan bercocok tanan mulai dari pembibitan, 
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penanaman, perawatan sampai kepada proses panen yang dilakukan dalam kurun 

waktu tertentu. 

C. Pengertian Subsidi 

Menurut UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, subsidi adalah alokasi 

anggaran yang diberikan kepada perusahaanllembaga yang memproduksi, 

menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat 

hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Subsidi bertujuan untuk menarnbatr output, pernrintaan dan 

produktivitas serta menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga. 

Kamus Lengkap Ekonomi Collins (1997) dalam Manaf (2000), subsidi adalatr 

cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu 

kegiatan usaha atau perorangan oleh pemerintah. 

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga 

yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang 

banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. 

Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3kg, 

dan LPGV serta subsidi listrik) dan subsidinonenergi (subsidi pffige, subsidi 

pupuk subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi 

pajak/DTP). Kebijakan subsidi yang dilakukanpemerintah selalu menimbulkan 

pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yangberpendapat bahwa subsidi itu tidak 

sehat sehingga berapapun besarnya, subsidiharus dihapuskan dari APBN. 

Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk 

mengatasi masalah kegagalan pasar (Noamisimanjuntak, 2015). 
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D. Jenis-Jenis Pertanian 

Pada dasarnya pertanian yang ada bukanlah berasumsi pada sawah belaka. Tetapi 

beberapa kegiatan bercoock tanan juga disebut sebagai pertanian. Dalam hal ini 

ada banyak jenis dan macam pertanian. Pratiwi (2015), mengatakan bahwa 

beberapa jenis pertanian adalah antara lain adalah sebagai berikut ini: 

a. Perkebunan 

Perkebunan merupakan suatu areal yang ditanami tanaman perkebunan 

sebagai tanaman pokok. Berdasarkan skala pengusahaannya, perkebunan 

terdiri atas dua macam, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. 

1) Perkebunan besar 

Perkebunan ini merupakan usaha yang ditakukan dalam skala besar dan 

tidak diusahakan secara individual. Cirinya: Lahan luas, Modal cukup 

besar, Jumlah tenaga kerja banyak, peralatan pertanian sudah beragam, 

Produksi besar dan berorientasi pada ekspor. 

2) Perkebunan rakyat 

Perkebunan rakyat merupakan usaha perkebunan yang dilakukan 

masyarakat dalam skala kecil. Oleh sebab itu, perkebunan rakyat disebut 

juga sebagai perkebunan kecil. Cirinya: Luas lahannya sempit, Jumlah 

tenaga kerja sedikit hasil dari perkebunan selain digunakan sendiri yaitu 

diekspor ke luar negeri. 
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b. Sawah 

Ada 4 jenis sawah, yaitu: 

1) Sawah Irigasi 

Sawah irigasi adalah sawah yang mendapatkan air secara teratur 

sepanjang tahun. Sawah jenis irigasi mampu menghasilkan panen setahun 

3 kali. 

2) Sawah Tadah Hujan 

Sawah tadah hujan adalah sawah yang memperoleh air hanya dari air 

hujan yang turun ke bumi. Jenis padi yang ditanam pada jenis sawah ini 

adalah padi gogo. 

3) Sawah Pasang Surut/Bencah 

Sawah pasang surut atau sawah bencah adalah sawah yang berada dekat 

dengan muara sungai atau di tepi pantai. Padi ditanam pada waktu surut. 

Jenis padi yang ditanam adalah gogo rancah. 

4) Sawah Bencah 

Sawah lebak adalah sawah yang ditanami padi dan berada pada kiri dan 

kanan sungai. 

 

c. Ladang 

Ladang merupakan penanaman padi pada tanah yang kering dengan 

membuka hutan. Setelah diusahakan dua atau tiga kali, lahan ini ditinggalkan. 

Sistem ini biasanya dilakukan di luar jawa. 
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Berdasarkan pengelolaanya, pertanian dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pertanian rakyat 

Adalah pertanian yang diusahakan oleh rakyat Pertanian ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik konsumsi sendiri maupun konsumsi 

lokal. Ciri-ciri: modal kecil, lahan sempit, dikelola sederhana, tenaga kerja 

sederhana, tenaga kerja keluarga sendiri, peralatan sendiri. 

b. Pertanian Besar 

Adalah pertanian yang diusahakan oleh perusahaan, baik swasta maupun 

BUMN. Pertanian ini bertujuan untuk keperluan ekspor atau bahan baku 

industri. Ciri-ciri: modal usaha besar, lahan luas, dikelola secara modern.  

 

Berdasarkan jenis tanamanya, pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Pertanian tanaman pangan Adalah usaha pertanian yang berupa bahan 

pangan. Tanaman pangan dibedakan menjadi tiga yaitu, jenis padi-padian, 

jenis palawija (ketela pohon, ketela rarnbat, umbi-umbian, kacang tanah, dan 

lain-lain) dan jenis holtikultura (buah dan sayuran) 

b. Pertanian tanaman perkebunan Adalah usaha pertanian yang bertujuan 

memenuhi kebutuhan dan perdagangan besar. Tanaman perkebunan dapat 

dibedakan menjadi tanaman perkebunan musiman (tebu, tembakau, dan lain-

lain) dan tanaman perkebunan tahunan (kopi, karet coklat, dan lain-lain) 

 

E. Manfaat Subsidi Pupuk Bagi Petani 

Subsidi pupuk juga menjadi elemen yang begitu penting bagi produksi petani. 

Semakin bagus pupuk yang digunakan, maka hasil pertanian yang diperoleh akan 

semakin bagus. Pemerintah mulai memberikan subsidi harga pupuk sejak tahun 
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1971. Pemberian subsidi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan pupuk 

khususnya pada usaha tani tani padi yang merupakan pelengkap input produksi 

terhadap varietas unggul. Dengan memberikan pupuk yang lebih banyak sampai 

batasan tertentu, akan meningkatkan produksi beras, disamping itu subsidi harga 

pupuk dimaksudkan juga untuk lebih mengefisiensikan transfer sumber daya dari 

pernerintah ke petani guna membantu pembangunan pedesaan. 

F. Aturan Pemerintah Dalam Program Subsidi Pupuk 

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya 

dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah, 

harga tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan 

pupuk dengan harga yang terjangkau, Pemerintah memandang perlu menyediakan 

subsidi pupuk. 

Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam 

rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi 

usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Peternakan dan 

Perkebunan Rakyat. Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan 

Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 

tanggal 11 Februari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian, yang didalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut : 
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Mencabut: 

Keputusan Menteri perindustrian dan Perdangan Republik Indonesia Nomor 

93/MPP/Kep/3/2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Pengadaan dan Penyaluran 

Pupuk Urea Untuk Sektor Pertanian. 

 

Menetapkan: 

Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia tentang 

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. 

Pasal I 

Yang dimaksud dengan : 

l.  Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaat dan penyalurannya mendapat 

subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar 

program Pemerintah. 

2.  Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar 

prograrn Pemerintah dan tidak mendapat subsidi. 

3.  Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36,2A dan 

NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk 

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

Petrokimia Gresik. 

4.  Produsen Importir (PI) adalah Produsen yang disetujui untuk mengimpor 

sendiri barang sejenis dengan hasil produksinya yang diperlukan untuk 

memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi. 

5.  Importir Pupuk Terdaftar (PT) adalah Importir yang diberikan pengakuan 

sebagai Importir Pupuk Terdaftar oleh Menteri. 
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6.  Distributor adalah badan usaha yang syah ditunjuk oleh Produsen untuk 

melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk 

bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui 

Pengecernya. 

7.  Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor 

yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada 

Konsumen akhir dalam partai kecil. 

8.  Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau 

di wilayah pelabuhan tujuan untukpupuk impor. 

9.  Lini II adalah lokasi gudang di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit 

Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan. 

10. Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah 

Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen. 

ll. Lini IV adalah lokasi gtrdang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh 

Distributor. 

12. Harga Eceran Tertinggi disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk Urea, 

SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg dan atau 20 kg untuk NPK yang dibayar 

tunai oleh Petani kepada Pengecer resmi di Lini IV. 

Pasal 2 

1.  Pupuk bersubsidi dinyatakan sebagai barang yang diawasi peredarannya. 

2.  Pengawasan peredaran pupuk meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, 

alokasi, wilayah, harga eceran terttnggi dan sistem distribusi. 
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3.  Penetapan jumlah, alokasi, wilayah dan sistem distribusi dilakukan oleh 

Menteri berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri 

Pertanian. 

Pasal 3 

1.  Pupuk bersubsidi dimaksud adalah Ureq SP-36, ZA dan NPK dengan 

komposisi N:P:K:15:15: 15dan20: [0: l0 

2.  Jenis-jenis pupuk yang dimaksud pada ayat (l) wajib memenuhi persyaratan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

a. Program Subsidi Pupuk 

Seiring dengan perkembangan industi pupuk di Indonesia yang semakin tinggi, 

terutama untuk industri pupuk non subsidi yang bersaing sempurna. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan penghasil pupuk non subsidi yang ada 

sehingga memunculkan adanya persaingan antar perusahaan pupuk non subsidi. 

Untuk menghadapi persaingan yang semakinketat ini, setiap perusatraan pupuk 

dituntut untuk melakukan beberapa usaha agar mendapatkan performansi kerja 

dan layanan bagi konsumen yang semakin baik Sehingga dengan kondisi ini 

perusahaan pupuk akan memiliki daya saing untuk berkompetisi dengan lainya. 

b. Peruntukan dan kebutuhan Suhidi pupuk 

Menurut UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, subsidi adalah alokasi 

anggararr yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, 

menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat 

hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh 
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masyarakat. Subsidi bertujuan untuk menambah output, permintaan dan 

produktivitas serta menjaga stabilitas perekonomian, Khususnya stabilitas harga. 

Kamus Lengkap Ekonomi Collins (1997) dalam Manaf (2000), subsidi adalah 

cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu 

kegiatan usaha atau perorangan oleh pemerintah. Subsidi dapat bersifat langsung 

(dalam bentuk uang tunai, pinjaman bebas bunga dan sebagainya), atau tidak 

langsung (pembebasan penyusutan, potongan sewa dan semacamnya). 

Suparmoko (2003), mendefinisikan subsidi (money transfer) adalah salah satu 

bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat juga diartikansebagai pajak negatif 

yang akan menambah pendapatan pihak penerima subsidi. Dari uraian diatas, 

yang dimaksud dengan subsidi harga pupuk dalam penelitianini adalah subsidi 

produksi yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggungsebagian biaya 

produksi pupuk agar bisa dicapai harga jual yang diinginkan. 

Pasal 3 

(l)  Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan 

total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 

1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. 

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) tidak 

diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pilge, hortikultura perkebunan, 

peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. 
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Pasal 4 

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan 

Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan 

yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal. 

2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci 

menurut jenis, jumlatr sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagairnana 

tercantum dalamlampiranl, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 

l)  Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci 

lebih lanjut menurut kabupaten/kotqienis, jumlah, sub sektor, dan sebaran 

bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. 

2)  Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lambat 

ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2014. 

Pasal 6 

1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci 

lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran 

bulanan yang ditetapkan rnelalui Peraturan Bupati/Walikota.  

2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat. 
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3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lambat 

ditetapkan pada akhir bulan Desernber 20l4. 

Pasal 7 

Untuk menjamin teqpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat 

melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan 

pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. 

Pasal 8 

Dinas Kabupaten/Kota bersama ke lembagaan penyuluhan tingkat 

Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak 

dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usatratani 

dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Besubsidi di tingkat Petani, Petambak 

dan/atau Kelompoktani di wilayahnya 

c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

Pasal 10 

1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai 

kePetani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang 

berlaku. 
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2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di lini IV 

ke Petani/Petambak danl atau Kelompoktani diatur sebagai berikut: 

a.  Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak 

dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan 

catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau 

Kelompoktani. 

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a 

memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dan 

alokasi di masing-masing wilayah. 

3)  Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petanil 

Petambak dan/atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan 

penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan 

RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian 

Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6. 

4)  Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi dtingkat Petani, Petambak 

dan/atau Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan 

Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. 

5)  Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak 

dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk 

sebagai satu kesatuan dari KPPP dikabupaten/ kota. 
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6)  Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 ,melaporkan hasil verifikasi dan validasi 

penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal. 

7. Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan TanggungJawab 

Mutlak oleh Kepala Dinas. 

8. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan 

Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 20l5yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

Pasal 11 

1. Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal,Penyalur di 

Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk 

Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak danlatat Kelompoktani di 

wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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d.  HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Kemasan Pupuk Bersubsidi 

Pasal 12 

l)  Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai 

Harga Eceran Tertinggi (HET). 

2)  HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Pupuk Urea  : Rp.1.800; perkg; 

2. Pupuk SP 36  : Rp.2.000; perkg; 

3. Pupuk ZA  : Rp.1.400; per kg; 

4. PupukNPK  : Rp.2.300; per kg; 

5. Pupuk Organik : Rp.500; per kg. 

3)  HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pala ayat (2) berlaku untuk 

pembelian oleh Petani, Petambak dwr/atau Kelompoktani di Lini IV secara 

tunai dalam kemasan sebagai berikut : 

l.  Pupuk  Urea = 50 kg; 

2.  Pupuk SP-36 : 50kg; 

3.  Pupuk ZA : 50kg; 

4.  Pupuk NPK = 50 kg; 

5.  Pupuk Organik 40 kg. 
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e.  Pengawasan dan Pelaporan 

Pasal 14 

1)  Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan 

terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini 

IV sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang 

berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi 

dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani. 

2)  Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi 

penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau 

Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur 

Jenderal. 

G.  Landasan Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktural 

Fungsional 

Pendekatan fungsional tidak bersifat historis dan tidak mengikuti perkembangan 

suatu gejala social, seperti misalnya keluarga dalam tahap-tahapnya dikurun 

waktu melainkan statis. Veeger, Karel J (1993 : 87), Gerhard dan Jean Lenski 

dalam bukunya Human Societies (1974 : 28), menyebutkan enam keharusan 

fungsional yaitu komunikasi, produksi, distribusi, pertahanan, penggatian anggota 

lama, dan kontrol sosial. 
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Teori menekannkan pada keteraturan dan rnengabaikan konflik dan perubahan-

perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, 

fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa 

setiap stuktur dalam system social,fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya 

kalau tidak fungsional terhadap yang lain maka struktur itu tidak akan ada atau 

akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini adalah Robert K. Merton dan 

Talcott Parson. 

Penganut teori ini hanya cenderung untuk melihat kepada sumbangan suatu sistem 

peristiwa terhadap system yang lain dan karena itu mengabaikan bahwa suatu 

peristiwa atau suatu system dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya 

dalm suatu system social. Secara ekstrim teori ini beranggapan bahwa semua 

peristiwa dan semua struktur adalah funsional bagi masyarakat. Dengan demikian 

pada tingkat tertentu.misalnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, 

bahkan kemiskinan,"diperlukan" oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi 

secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik penganut teori ini 

memusatkan perhatiannya kepada masalah begaimana cara menyelesaikan 

sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. 

H. Kerangka Pikir 

Subsidi pupuk harus dimaksimalkan karena subsidi pupuk sangatlah berperan 

besar terhadap pertanian khusnya para pelaku ekonomi dan para petani. Subsidi 

pupuk termasuk dalam pengeluaran pemerintah sehingga proses pemberian 

subsidi pupuk atau suntikan subsidi pupuk harus diawasi dengan baik supaya 

penerimaan pupuk ke suatu Daerah berjalan dengan baik. 
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Dapat dilihat bahwa pemberian subsidi pupuk masih belum tergali secara 

maksimal. Jika dilihat kelapangan faktanya bahwa pemberian subsidi pupuk 

banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga 

dalam pemberian ke Daerah selalu mengalami kekurangan dalam pengiriman 

pupuk. Selain itu terkadang dari pihak penyalur pupuk atau pengecer pupuk selalu 

memanfaatkan momen ini sehingga pupuk yang diberi kepada petani terkadang 

mengalami harga yang tidak sesuai dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis mix method dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui seberapa besar 

peran pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk terhadap para petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggrrnakan pendekatan deskripif survei, yaitu mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya mengenai hal-tral yang berkaitan dengan dampak 

berdirinya pabrik kelapa sawit tehadap perubatran kehidupan dan kesejahtran 

masyarakat di desa penelitian, kemudian menganalisisnya dan mengidentifikasi 

untuk selanjutnya dibandingkan dan di evaluasi dengan kondisi masyarkat yang 

bersangkutan sebelum dan sesudah adanya pabrik sawit berdiri. Tipe penelitian 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualiutif. 

Menurut Nawawi dan Martini Hadari (1995 : 208), penelitian kualitatif objeknya 

adalah manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam 

keadaan sewajamya dan secara naturalistik (cultural setting). Oleh karena itu 

penelitian kualitatif diartikan sama dengan penelitian naturalistik. 

Sedangkan Hadari Nawawi (1991:63), adalah prosedur pemecatran masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 
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Hadiri Nawawi menyimpulkan ciri-ciri pokok metode deskriptif yaitu: 

l.  Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian 

dilakukan. 

2.  Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 

adanya, diiringi dengan interpretasi rasional. 

Selanjutnya Moh. Nazir (1988:63), menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

adalah metode dalam meneliti objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau 

kelas pristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif sebagai perelitian yang 

ditujukan pada masa sekarang mempunyai dua tujuan yaitu: 

l.  Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya 

suatu aspek fenomena sosial tertentu. 

2.  Untuk mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu. 

Dari uraian tersebut metode deskriptif di anggap relevan untuk digunakan dalam 

penelitian ini karena dapat menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa 

sekarang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk dapat menjelaskan 

data yang diperoleh dari penelitian dengan mengunakan tabel tunggal yang dapat 

memaparkan suatu fakta. 

B. Operasionalisasi Konsep 

Konsep penelitian menjadi batasan terhadap study yang akan diteliti. Melalui 

konsep penelitian sangat penting menggunakan penelitian yang besifat kualitatif. 

Hal ini untuk msrnbatasi study pada bidang penelitian. Tanpa ada Konsep 

penelitian maka peneliti akan terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di 
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lapangan. oleh karena itu, konsep penelitian mempunyai peranan sangat penting 

untuk memandu jalanya penetitian. 

Operasionalisasi Konsep penelitian dalam penelitian ini adalah seberapa besar 

Efektivitas Program Subsidi Pupuk yang diberikan pemerintah untuk menuju 

kepada perubahan kehidupan masyarakat yang mengubah sistem pertanian 

masyarakat, dengan tolak ukur yang akan di harapkan kesejahteraan masyarakat 

dengan cara peningkatan pendapatan. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan 

membaha Efektivitas Program Subsidi Pupuk Secara sistematis Konsep.  

Dalam penelitian ini indikator-indikator yang digunakan antar lain Peningkatan 

Pendapatan yang diperoleh sebelum diberikannya subsidi di Pekon Paku Negara 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung dibandingkan dengan keadaan 

sesudah diberikannya subsidi di Pekon Paku Negara Pesisir Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat Lampung. 

C. Populasi dan Informan 

1. Populasi 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto (1993), adalah keselumhan objek penelitian 

sedangkan menumt IB. Mantra dan Kasto dalam Marsi Singarimbun dan Sofyan 

Efendi (1995), populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisa yang cirri-cirinya 

akan diduga. Menurut Sutrisno Hadi (1986:20), populasi adalah keseluruhan 

penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. Dari pengertian tersebut dapat 

dinyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ciri-cirinya 

akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.719 jiwa merupakan jumlah 
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keseluruhan masyarakat Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat Lampung. 

2. Informan 

Menurut Sutopo (2002) Informan adalah orang-orang yang memahami langsung 

dalam penelitian ini, yaitu informan-informan yang peneliti tentukan merupakan 

orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, karena mereka informan dalam kesehariannya berurusan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Dalam purposive sampling informan penelitian yang dipilih adalah 

informan yang dianggap mengetahui informasi dan perm secara mendalam serta 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang baik. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di Pekon Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat dipilihnya lokasi ini berdasarkan pertimhngan sebagai berikut: 

a) Pekon Paku Negara adalah Pekon yang merupakan lumbung padi di 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung sehingga Pekon 

Paku Negara mendapatkan subsdi pupuk lebih banyak dibandingkan dengan 

pekon lainnya. 

b) Lokasi penelitian mudah dijangkau, serta pertimbangan waktu, dana dan 

fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat memenuhi standar kualifikasi sehingga 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

melakukan setiap bentuk penelitian. oleh karena itu, berbagai hal yang  

merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan data harus benar-benar di 

pahami oleh setiap peneliti adapun teknik pengumpulan data yang akan di 

pergunakan  peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam ( Indeph Interview) 

Wawancara Mendalam ( Indeph Inteview) dipergunakan untuk memperoleh data-

data mengenai masalah-masalah yang menjadikan perubahan kehidupan dan 

kesejateraan yang dirasakan masyarakat sekitarnya Wawancara mendalam akan 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan-

partanyaan yang diajukan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan 

yang diajukan peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan dalam 

mengernbangkan pertanyaan serta suasana tetap terjaga agar terkesan dialogis dan 

Informal. 

2. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menghimpun keterangan yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Teknik ini dapat mendukung data 

yang diperoleh melalui kuisioner atau wawancara, sehingga akan diketahui 

apakah data yang akan diberikan responden sesuai dengan kadaan sebenarnya. 
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3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data-data yang digunakan dalam teknik ini, disesuaikan dengan 

sumber-sumber yang dibutuhkan. Mimimya dari buku-buku, majalah, koran, 

artikel, intemet, maupun tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Nazir (1983 : 405), mengartikan analisis data sebagai kegiatan mengelompokkan, 

membuat ukuran memanipulasi data sehingga mudah dibaca. 

Teknik analisa data yang diguakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kualitatif, seperti yang dinyatakan oleh Nawawi dan 

Martini Hardari (penelitian terapan (1993), bahwa analisis kualitatif digunakan 

untuk menyelesaikan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil dengan susunan 

kata sebagai permasalahan jawaban atas pemasalahan yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan dianalisis secara 

kualitatif dengan cara reduksi dan interpretasi. Datayang di kumpul ditulis dalam 

bentuk transkip, kemudian dilakukan pengategorian dan melakukan reduksi data 

yang terkait kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus 

penelitian. 

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Reduksi Data yaitu data yang diperoleh di lapangan dituangkan ke dalam 

bentuk laporan untuk selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan kepada 

hal-hal penting dicari tema dan polanya lalu disusun secara sistematis. Data 

yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga 



33 

 

mernpermudah.peneliti dan mencari kembali data yang diperoleh jika 

diperlukan. Reduksi data merupakan suatu sistem pcngolahan data dengan 

cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, sehingga 

dengan cara jarang sedemikian nrpa kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

2.  Display (Penyajian Data)) merupakan alur penting yang kedua dalam 

kegiatan analisis dimana penyaji data akan dibatasi dari informasi yang 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam display data ini sangst dibutuhkan kemampuan 

interpretatif yang baik pada si peneliti sehingga diharapkan dapat menyajikan 

data secara lebih baik pula. 

3.  Mengambil kesimpulan/verifikasi adalah suatu kegiatan dalam pembentukan 

konfigurasi yang utuh dan menyeluruh. Dalam kegiatan menarik kesimpulan 

atau verifikasi dilakukan sejak dilapangaru ini agar memudahkan pencairan 

data ulang apabila ada kekurangan data. 
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BAB IV 

 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Kelurahan Pekon Paku Negara, Pesisir Selatan  Pesisir 

Barat 

Pada awalnya pekon Paku Negara ini masih merupakan bagian dari pekon Biha 

Kecamatan Pesisir Selatan, dalam proses perjalanannya setelah dilakukan otonomi 

daerah pemekeran pekon maka terbentuklah pekon Paku Negara yang diresmikan 

pada tanggal 14 Juni 2007, dalam proses perjalanan nya pekon Paku Negara aktif 

dalam melakukan pembangunan baik segi fisik maupun non fisik. Sejak tahun 

2007 sampai sekarang Pekon Paku Negara sudah dipimpin oleh 2 orang kepala 

desa yaitu Bapak Imron Hakim, dan yang sekarang Ibu Marlianti yang semuanya 

sukses membawa Pekon Paku Negara menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

B. Keadaan Geografis 

Secara geografis Pekon Paku Negara memiliki luas pemukiman 400ha /m
2
, luas 

persawahan 600ha/m
2
, dan luas tanah kuburan 2ha/m

2
. Dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Biha 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan  Pekon Way Jambu 

c. Sebelah timur berbatasan dengan HPT (Hutan Produksi Terbatas) 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Way Biha 
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C. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Pekon Paku Negara 

 

D. Kependudukan  

1. Keadaan umum 

Berdasarkan angka proyeksi tahun 2011, jumlah penduduk di Pekon Paku Negara 

mencapai 1.719 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 

mencapai 918 jiwa sedikit lebih besar  dibandingkan dengan jumlah penduduk 

perempuan yaitu 801 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tergabung  dalam 400  

kepala keluarga. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Pekon Paku Negara Berdasarkan Jenis Kelamin 

tahun 2011 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki  

Perempuan  

918 

801 

51,20 

49,80 

Jumlah  1.719 100,00 

Sumber: profil Pekon Paku Negara bulan juli 2011 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang ada di Pekon Pakunegara lebih di 

dominasi oleh laki-laki, yaitu berkisar 918 jiwa atau 51,20%. Sedangkan jumlah 

penduduk perempuan berjumlah 801 jiwa atau 49,80%. Jumlah ini mencakup 

semua golongan umur masyarakat yang tinggal di Pekon Paku Negara sampai 

bulan juli tahun 2011 baik anak-anak, dewasa, maupun lansia 

2. Penduduk Pekon Paku Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Penduduk pekon Paku Negara jika dilihat dari segi pendidikan nya mempunyai 

tingkat pendidikan yang sangat rendah hanya  dari jenjang Sekolah Dasar (SD), ke 

Sekolah Menegah Atas (SMA), Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah tingkat 

pendidikan penduduk yang dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Pekon Paku Negara Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Tahun 2015 

Tingkat pendidikan  Laki- 

laki 

Perempuan  Jumlah  Persentase  

SD 

SMP 

SMA 

22 

20 

2 

25 

19 

7 

47 

39 

9 

10,30 

8,10 

1,01 

JUMLAH 44 51 95 19,41% 

Sumber : profil pekon Paku Negara bulan juli 2011 
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Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa penduduk pekon Paku Negara 

memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan yang ada datas yaitu Sekolah Dasar (SD) jumlahnya 45 jiwa atau 

10,30% lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tingkat pendidikan Sekolah 

Menengah Atas ( SMA) yaitu 9 jiwa atau 1,10% dan sisanya tidak pernah sekolah. 

 

3. Penduduk Pekon Paku Negara berdasarkan Mata Pencarian 

Sumber kehidupan seseorang dapat berasal dari berbagai macam mata pencarian 

seperti PNS, TNI, Pedagang, Tani, Tukang, Buruh, Pensiunan dan lain-

lain.Sebagian besar penduduk pada Pekon Paku Negara bermata pencarian 

sebagai Petani, Perkebunan dan PNS yang pendapatannya sudah cukup memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai jumlah penduduk Pekon 

Paku Negara berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Pekon Paku Negara Berdasarkan Mata 

Pencarian 

Pekerjaan  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  Persentase  

Petani 200 80 280 20,22 

Perkebunan  70 30 100 10,00 

PNS 1 0 1 0,01 

JUMLAH  271 110 381 30% 

Sumber:  profil pekon Pku Negara bulan juli 2011 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui jumlah terbesar mata pencarian penduduk di 

pekon Paku Negara adalah petani yakni 20% dari jumlah keseluruhan penduduk 

di pekon Paku Negara.hal tersebut terjadi karenakan Sumber Daya Manusia 

(SDM) kurang berpotensi dalam mencari pekerjaan lebih baik, sedangkan 

penduduk yang bekerja perkebunan 10%, dan sebagai PNS  hanya 1 orang  atau 

0,01 %. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dalam program subsidi pupuk yang di berikan pemerintah pada masyarakat 

petani di pekon paku negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir 

Barat Lampung. Dirasakan oleh petani sangat kurang penyuluhan, sehingga 

petani kurang mengerti dan memahami tentang program subsidi tersebut. 

2. Petani di Pekon Paku Negara masih kurang puas dalam proses penyaluran 

subsidi pupuk tersebut, alasannya adalahdalam proses penyaluran subsidi 

pupuk masih belum tepat sasaran/tidak sesuia dengan prosedur yang berlaku. 

3. Pengawasan oleh instansi pemerintah yang menangani masalah subsidi pupuk 

dirasakan kurang maksimal kinerjanya, karena masyarakat petani jarang 

sekali melihat serta merasa diawasi. Hal ini, tentunya menjadikan petani 

merasa takut jika ada oknum yang mengambil hak petani tersebut. 

4. Pelanggaran yang terjadi di lapangan pada saat akan memperoleh pupuk 

subsidi masih sering terjadi, akibat nya masyarakat petani merasa tidak 
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terbantu dengan adanya program subsidi pupuk yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

5. Masih banyak koreksi yang perlu diperbaikioleh pemerintah dalam 

menjalankan program subsidi pupuk, kesejahteraan petani masihjauh dari apa 

yang diharapkan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti menyarakan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah seharusnya rutin melakukan penyuluhan agar masyarakat petani 

paham dan bisa mengerti apa itu subsidi pupuk,walaupun jangka waktu yang 

di tetukan misalkan 2 bulan sekali, akan tetapi jika dilakukan rutin maka 

masyarakat petani khusu nya bisa lebih paham dan mengerti tentangsubsidi 

pupuk tersebut. 

2. Selain dilakukan penyuluhan pemerintah juga seharusnya bisa terjun 

langsung kelapangan melihat kondisi yang sebenarnya agar pemerintah juga 

bisa paham apa yang di kehendaki para petani, dengan kata lain pemerintah 

bisa melihat kenyataan yang ada. 

3. Menurut penulis dalam menekan peluang untuk melakukan kecurangan dan 

memperkaya diri sendiri,pihak kepolisian diharapkan bisa bekerja sama 

dengan instansi pemerintahan yang lain dalam poses penyaluran pupuk, 

sehingga masyarakat petani merasa aman dan tidak takut dicurangi atau 

diambil hak nya karena sudah ada yang mengawasi. 
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4. Pendataan yang maksimal mungkin akan lebih menguntungkan pihgak petan, 

tujuannya adalah agar petani bisa tahu siapa saja yang berhak untuk 

mendapatkan subsidi pupuk sehingga subsidi pupuk tepat sasaran dan tidak 

merugikan petani 

5. Pemerintah dan masyarakat khusunya masyarakat khususnya petani 

diharapkan dapat berkerjasama dalam menjalankan program subsidi pupuk 

tersebut agar tujuan yang diharapkan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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