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Kemajuan perekonomian di Kabupaten Lampung Timur terus berjalan 

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2007 – 2012 rata-rata mencapai 

5,82 %. dan tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.625.000 

Kemajuan perekonomian ini didukung oleh kontribusi sektor ekonomi non 

pertanian, seperti jasa, perdagangan dan industri pengolahan. Sedangkan 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di kabupaten ini terus menurun selama 

5 (lima) tahun terakhir rata-rata hanya 46,8 % dan hampir 78,6 % penduduk di 

Kabupaten Lampung Timur bekerja dan mata pencahariannya disektor ini. 

Sedangkan ketergantungan masyarakat terhadap produksi hasil pertanian masih 

cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh permintaan dan pola konsumsi dan 70 % dari 

pendapatan digunakan untuk pengeluaran kebutuhan pangan.  

Dengan semakin melemahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, 

maka pemerintah menganggap pembangunan sektor ini tetap menjadi skala 

prioritas untuk dibangun dan di kembangkan. Petani padi sebagai produsen, dalam 

proses produksi sangat tergantung pada beberapa hal, seperti harga-harga faktor 

produksi,  tingginya harga pupuk, pembagian air irigasi yang berdasarkan waktu, 

pola tanam yang tergantung musim.Sedangkan penjualan hasil produksi selain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,  nilai tukar  pertaniannya sangat rendah, 

yang disebabkan adanya harga jual gabah yang diatur dalam kebijakan harga 

terendah dan harga tertinggi. 

Keadaan diatas menyebabkan posisi petani sebagai produsen padi sangat 

lemah dan menyebabkan tingkat kesejahteraan petani menjadi sangat rendah. 

Menyadari keadaan ini pemerintah mengeluarkan Program khusus yang disebut 

dengan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk petani. 

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah perencanaan dan 

pelaksanaan program Bantuan Langsung Benih Unggul di Desa Fajar Asri 

Kecamatan  Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur cukup efektif  jika dilihat 



dari indikator  tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat bentuk.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Program 

Bantuan Langsung Benih Unggul bagi Petani Padi di Desa Fajar Asri Kecamatan 

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan data yang didapatkan di lapangan 

menunjukkan bahwa  pelaksanaan Program Bantuan Benih Padi di Kecamatan 

Purbolinggo, secara keseluruhan ditinjau dari segi ketepatan sasaran, ketepatan 

jumlah, ketepatan waktu, dan ketepatan bentuk telah berjalan dengan efektif, 

dengan persentase pencapaian sebesar 73,61%. 

Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program bantuan benih 

padi, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian diharapkan selalu memonitoring 

dan mengevaluasi pelaksanaan program ini. 
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