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ABSTRAK 

Karet merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat tani di 

Kecamatan Teluk Sebong karena Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang 

memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama dalam bidang pertanian 

karet. Dalam hal ini diperlukan Peran dari Dinas Pertanian dan Kehutanan  untuk 

memberdayakan petani karet yang ada di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten 

Bintan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Kurangnya peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan dalam melakukan penyuluhan, tidak adanya wadah 

perdesa, dan minimnya bantuan untuk petani karet. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian dan 

Kehutanan dalam Pemberdayaan Petani Karet di Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan dan di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep teori dari Mintzberg dalam 

Thoha (2012;10). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Pertanian 

dan Kehutanan sudah menjalankan perannya dalam rangka pemberdayaan petani 

karet seperti menjalin hubungan komunikasi dengan petani karet, menjalin 

hubungan kerjasama dengan pihak lain, memberikan bantuan kepada petani karet 

dan memberikan solusi terkait masalah di lapangan. Akan tetapi masih ada 

kendala dalam penjualan hasil karet, kurangnya informasi kepada masyarakat 

serta tidak meratanya pembagian kelompok tani.  

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Dinas 

Pertanian dan Kehutanan giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar 

masyarakat mengetahui program dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas 

Pertanian harus membuat KUD untuk membuat masyarakat lebih mandiri, dan 

Dinas Pertanian dan Kehutanan juga harus mengaplikasikan ilmu pemaanfaatan 

biji karet menjadi bahan olahan makanan ringan yang nantinya akan menambah 

sumber penghasilan petani karet di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. 

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan 
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ABSTRACT 

Rubber is one of the source of income farming communities in the Teluk 

Sebong, District Bintan because District Bintan is has a sizeable agricultural 

potential, especially in agriculture rubber. In this case takes the role of the 

department of agriculture and forestry for the rubber farmer empowerment in 

Teluk Sebong, District Bintan. As for the problem in this research is lack of role 

of agriculture and forestry department in conducting counseling, the absence of a 

container village, lack of assistance for rubber farmers. 

This study to determine the role of the department of agriculture and 

forestry in rubber farmer empowerment in the Teluk Sebong, District Bintan. 

Office locations in the research department of agriculture and forestry district 

bintan and in the Teluk Sebong, Disrict Bintan. The method of data collection is 

observation, interviews and documentation. Theory used in this research is the 

concept of theory Mintzberg in Thoha (2012: 10). This research done by using 

Descriptive qualitative analysis, and by using Purposive Sampling. 

The results of research that has been conducted shows that the department 

of agriculture and forestry has to play its role in order to empower rubber 

farmers as a relationship of communication with rubber farmers, cooperative 

relationships with other parties, give assistance to rubber farmers and give 

solutions related to problems. But, there are still obstacles to the sale of rubber, 

lack of information and uneven distribution of farmer groups. 

Suggestions that can convey the author in this study is department of 

agriculture and forestry more active outreach to farmers so that farmers know the 

program of the department of agriculture and forestry, department of agriculture 

and forestry make a KUD that independent farmers, and applying the use of 

rubber seed be processed snacks which will increase the farmers income source 

rubber in Teluk Sebong, District Bintan. 

 

Keywords : Role and Empowerment 
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PERAN DINAS PERTANIAN 

DAN KEHUTANAN DALAM 

PEMBERDAYAAN PETANI 

KARET DI KECAMATAN 

TELUK SEBONG, KABUPATEN 

BINTAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara 

agraris, dimana mempunyai lahan 

yang luas dan subur. Disamping itu, 

lahan difungsikan sebagai tempat 

manusia beraktivitas untuk 

mempertahankan eksistensinya. 

Aktivitas yang pertama kali 

dilakukan adalah pemanfaatan lahan 

yang digunakan untuk bercocok 

tanam (petani). Hal ini terbukti 

dengan banyaknya masyarakat 

Indonesia yang menggantungkan 

ekonominya dengan bertani. Peran 

Sektor pertanian menjadi sangat 

strategis dikarenakan, pertanian 

merupakan sektor yang 

menyediakan kebutuhan pangan 

masyarakat, pertanian merupakan 

bahan baku bagi sektor industri, 

pertanian mampu memberikan 

kontribusi bagi devisa Negara 

melalui komoditas yang diekspor, 

dan pertanian mampu menyediakan 

kesempatan kerja bagi tenaga kerja 

pedesaan. Meskipun sektor 

pertanian dianggap strategis, namun 

dalam kenyataannya nasib petani 

semakin tertekan. Disamping harga 

ekspor yang semakin meningkat 

yang menyebabkan ekonomi 

masyarakat menurun dan selain itu 

juga kurangnya perhatian khusus 

dari pemerintah sehingga nasib 

ekonomi petani Indonesia tidak 

terjamin. 

Karet merupakan salah satu 

komoditi yang mempunyai prospek 

cerah guna menambah pendapatan 

para petani. hal tersebut dapat 

memberikan motivasi tersendiri bagi 

petani untuk lebih 

memngembangkan dan 

meningkatkan produksinya dengan 

harapan agar memperoleh penjualan 

yang tinggi guna memenuhi 

kebutuhannya. Namun kadang kala 

dalam kenyataannya berbicara lain. 

Harga karet semakin hari semakin 

menurun dikarenakan terdapat 

Negara pesaing yang membuat 

harga ekspor karet menurun. Ini 

tentunya membuat para petani karet 

kebingungan. Harga karet yang 

tadinya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan justru kini membuat 

ekonomi masyarakat petani karet 

menurun.  

Upaya pemberdayaan petani 

merupakan jalan yang masih 

panjang dan masih penuh tantangan. 

Model pembangunan ekonomi yang 

sentralistik dan sangat kapitalistik 

telah melembaga sangat kuat baik 

secara ekonomi, politik maupun 

budaya sehingga tidak mudah 

menjebolnya. Hanya dengan 

komitmen yang kuat dan 

keberpihakan yang tulus, serta 

upaya yang sungguh-sungguh, 

pemberdayaan masyarakat petani 

dan nelayan kecil tersebut dapat 

diwujudkan. 
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Pemberdayaan masyarakat 

petani kecil agar mampu menjawab 

tantangan di era globalisasi 

membutuhkan komitmen kuat dari 

pemerintah, para pelaku ekonomi, 

rakyat, lembaga pendidikan, 

organisasi profesi serta organisasi-

organisasi non pemerintah lainnya. 

Komitmen itu dapat diwujudkan 

dalam bentuk memberikan 

kepercayaan berkembangnya 

kemampuan-kemampuan lokal atas 

dasar kebutuhan setempat. 

Kurangnya Peran Dinas terkait 

menjadi salah satu faktor 

penghambat ekonomi masyarakat 

petani. Menurut Covey dalam Rivai 

(2004:149), Peran dapat diartikan 

Sebagai perilaku yang diatur dan 

dihadapkan dari seseorang dalam 

posisi tertentu. Disini posisi Dinas 

terkait menjadi harapan masyarakat 

untuk meningkatkan ekonominya. 

Namun yang terjadi adalah 

kurangnya peran dari dinas terkait 

sehingga masyarakat merasa tidak 

diperdulikan nasibnya oleh 

pemerintah. Sedangkan mayoritas 

masyakat menggantungkan 

ekonominya dari hasil bertani karet. 

Adapun fenomena-fenomena 

terkait dengan peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan dalam 

pemberdayaan petani karet di 

Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan seperti : 

1. Kurangnya peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

dalam melakukan sosialisasi 

seperti penyuluhan dan 

memberikan ilmu pengetahuan 

tentang penanaman karet 

berkualitas serta alternatif lain 

dalam menangani 

permasalahan yang terjadi 

seperti harga karet dan hama 

tanaman. 

2. Tidak adanya wadah perdesa 

untuk menampung hasil 

karetnya sendiri yang dikelola 

oleh masyarakat tani secara 

berkelompok seperti KUBE 

perdesa agar masyarakat 

dituntut lebih mandiri dan 

dapat meminimalisir adanya 

dampak permainan harga oleh 

para pengepul karet. 

3. Minimnya bantuan dari Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

kepada masyarakat petani 

karet yang belum mempunyai 

kelompok tani. 

Berdasarkan latar belakang 

dari uraian diatas maka penulis 

mengambil judul yaitu “Peran 

Dinas Pertanian Dan Kehutanan 

Dalam pemberdayaan petani 

Karet Di Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan 

masalah diatas, maka tujuan umum 

dari penelitian ini adalah : “Untuk 

Mengetahui Peran Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Dalam 

Pemberdayaan Petani Karet di 

Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan.” 
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C. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu jenis penelitian 

Deskriptif Kualitatif. Penelitian 

Deskriptif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk 

mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel lainnya 

(Sugiyono, 2011:11).  

Sedangkan penelitian 

Kualitatif menurut Sugiyono 

(2013:9) menyebutkan 

penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

postposivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi yang 

alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini 

dilaksanakan di kantor Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan dan juga Di 

Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan. 

3. Informan Penelitian 

Peneliti menggunakan 

teknik Purposive Sampling 

dalam menentukan 

informannya. Purposive 

sampling merupakan penentuan 

informan tidak didasarkan atas 

strata, kedudukan, pedoman, 

atau wilayah tetapi didasarkan 

pada adanya tujuan dan 

pertimbangan tertentu yang 

tetap berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. Untuk 

mendapatkan informasi yang 

lebih jelas dan tepat, penulis 

menggunakan Key Informan 

yaitu Kepala Bidang 

Perkebunan di Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten 

Bintan. 

Adapun yang dipilih 

penulis sebagai Informan yaitu: 

1. Ketua kelompok tani 

yang mempunyai 

nama kelompok tani 

2. Petani karet mandiri 

atau tidak mempunyai 

kelompok tani 

4. Jenis dan Sumber data 

Menurut Moleong dalam 

Arikunto (2010:22), Secara 

umum jenis dan sumber data 

terdiri dari dua yaitu : 

a. Data primer 

Menurut Arikunto 

(2010:22) Data primer 

adalah data dalam bentuk 

verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik atau perilaku 

yang dilakukan oleh subjek 
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yang dapat dipercaya, 

dalam hal ini adalah subjek 

penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel 

yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Menurut Arikunto 

(2010:22), Data Sekunder 

adalah data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen 

grafis, foto-foto, film, 

rekaman video, benda-

benda dan lain-lain yang 

dapat memperkaya data 

primer.  

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

Agar memperoleh data 

yang akan dibutuhkan dalam 

penelitian ini sebagai 

pendukung, maka penulis 

menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Observasi yaitu 

melakukan pengamatan 

langsung dan mempelajari 

hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian secara 

langsung di perusahaan.  

b. Wawancara adalah suatu 

proses komunikasi 

interaksional antara dua 

orang, setidaknya satu 

diantaranya memiliki 

tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, 

dan biasanya melibatkan 

pemberian dan menjawab 

pertanyaan. 

c. Dokumentasi Menurut 

Arikunto (2010:274) 

dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan 

sebagainya. 

6. Teknik Analisa Data 

Menurut Saebani (2008: 

95), Analisa data dapat 

didefinisikan sebagai proses 

penyusunan data agar dapat 

diinterprestasikan. Penyusunan 

data berarti klarisifikasi data 

dengan pola, tema atau kategori 

tertentu. Analisis data secara 

sistematis dilakukan dengan 

tiga langkah secara bersamaan 

yaitu: 

1. Reduksi data diartikan 

sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, 

pengabstrakan dari 

transformasi data besar 

yang muncul dari catatan-

catatan tertulis 

dilapangan. 

2. Penyajian data yakni 

penyajian sekumpulan 

informasi sistematis yang 

member kemungkinan 

adanya penarikan 

kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Penyajian tersebut dapat 
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berbentuk matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi, langkah 

verifikasi dilakukan sejak 

pemulaan, pengumpulan 

data, pembuatan pola-

pola, penjelasan 

konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin dan alur 

sebab serta proporsi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Peran  

Suatu peranan 

dirumuskan sebagai suatu 

rangkaian perilaku yang teratur, 

yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan tertentu, atau karena 

adanya suatu kantor yang 

mudah dikenal (Sarbin dalam 

Thoha, 2012:10). Ada empat 

peranan manajer jika organisasi 

yang dipimpinnya bisa berjalan 

secara efektif. Empat peranan 

itu menurut Adizes dalam 

Thoha, 2012:11) ialah: 

memproduksi, melaksanakan, 

melakukan informasi, dan 

memadukan (Integrating). 

Sedangkan menurut Mintzberg 

dalam Thoha, 2012:12) ada tiga 

peranan utama yang dimainkan 

oleh setiap orang/manajer 

dimanapun letak hierarkinya. 

Dari 3 peranan utama ini 

kemudian olehnya diperinci 

menjadi 10 peranan yaitu: 

 

1. Peranan Hubungan 

Antarpribadi 

(Interpersonal Role) yang 

terdiri dari: 

a. Peranan sebagai 

Figurehead, yaitu 

suatu peranan yang 

dilakukan untuk 

mewakili organisasi 

yang dipimpinnya 

didalam suatu 

kesempatan dan 

persoalan yang timbul 

secara formal. 

b. Peranan sebagai 

pemimpin (Leader), 

dalam peranan ini 

manajer bertindak 

sebagai pemimpin. 

c. Peranan sebagai 

pejabat perantara 

(Liaison Manager), 

disini manajer 

melakukan peranan 

yang berinteraksi 

dengan teman sejawat, 

staf dan orang lain 

diluar organisasi untuk 

mendapatkan 

informasi. 

 

2. Peranan yang 

berhubungan dengan 

informasi (Informational 

Role) yang terdiri dari: 

a. Sebagai monitor, 

peranan ini 

mengidentifikasikan 

seorang manajer 

sebagai penerima dan 
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pengumpul informasi, 

agar ia mampu 

mengembangkan suatu 

pengertian yang baik 

dari organisasi yang 

dipimpinnya, dan 

mempunyai 

pemahaman yang 

komplit tentang 

lingkungan. 

b. Sebagai Disseminator, 

peranan ini melibatkan 

manajer untuk 

menangani proses 

transmisi dari 

informasi-informasi 

kedalam organisasi 

yang dipimpinnya. 

c. Sebagai juru bicara 

(Spokesman), peranan 

ini dimainkan manajer 

untuk menyampaikan 

informasi keluar 

lingkungan 

organisasinya. 

 

3. Peranan pembuat 

keputusan (Decisional 

Role) Yang tterdiri dari: 

a. Peranan sebagai 

Enterpreneur, dalam 

peranan ini manajer 

bertindak sebagai 

pemrakarsa dan 

perancang dari banyak 

perusahaan-perusahaan 

yang terkendali dalam 

organisasi. 

b. Peranan sebagai 

penghalau gangguan 

(Disturbance handler), 

peranan ini membawa 

manajer untuk 

bertanggung jawab 

terhadap organisasi 

ketika organisasinya 

terancam bahaya. 

c. Peranan sebagai 

pembagi sumber 

(Resource allocator), 

membagi sumber dana 

adalah suatu proses 

pembuatan keputusan. 

Disini manajer diminta 

memainkan peranan 

untuk memutuskan 

kemana sumber dana 

akan didistribusikan 

kebagian-bagian dari 

organisasinya. 

d. Peranan sebagai 

Negosiator, peranan ini 

meminta kepada 

manajer untuk aktif 

berpartisipasi dalam 

area negosiasi. 

Menurut Suyonto dan 

Burhandi (2011:51-52) Peran 

atau Roles adalah perilaku yang 

diharapkan dari suatu posisi. 

Peran berkaitan dengan 

pengharapan perilaku untuk 

posisi-posisi tertentu. Teori 

peran menjelaskan bagaimana 

pengharapan sosial dapat 

mempengaruhi perilaku 

karyawan (Kreitner dan 

Kinicki, 2005). Perilaku-

perilaku yang diharapakan ini 

biasanya sudah disepakati baik 
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oleh individu pemegang posisi 

atau jabatan tersebut maupun 

oleh para anggota organisasi. 

Sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto (2002; 268-

269) “Peran merupakan aspek 

yang dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka hal ini 

berarti ia menjalankan suatu 

peran”. 

 

2. Pemberdayaan  

Menurut Sulistiyani 

(2004: 77) secara etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata 

dasar “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. 

Bertolak dari pengertian 

tersebut, maka pemberdayaan 

dapat dimaknai sebagai suatu 

proses menuju berdaya atau 

proses pemberian daya 

(kekuatan/kemampuan) kepada 

pihak yang belum berdaya. 

Sedangkan menurut Moh. 

Ali Aziz, dkk (2005:136) yaitu: 

“Pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu 

proses dimana masyarakat, 

khususnya mereka yang kurang 

memiliki akses ke sumberdaya 

pembangunan, didorong untuk 

meningkatkan kemandiriannya 

didalam mengembangkan 

perikehidupan mereka. 

Pemberdayaan masyarakat juga 

merupakan proses siklus terus-

menerus, proses partisipatif 

dimana anggota masyarakat 

bekerjasama dalam kelompok 

formal maupun informal untuk 

berbagi pengetahuan dan 

pengalaman serta berusaha 

mencapai tujuan bersama”. 

Mengacu pada pengertian 

dan teori para ahli diatas, dalam 

penelitian ini pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai upaya 

membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk 

mengembangkannya sehingga 

masyarakat dapat mencapai 

kemandirian. 

 

E. Hasil Penelitian 

1. Peran Hubungan Antar 

Pribadi (Interpersonal Role) 

a. Peran Sebagai Pemimpin 

(Leader) 

Berdasarkan 

wawancara dengan 

masyarakat tani, peneliti 

simpulkan hasil temuan di 

lapangan yaitu bahwa 

Petani karet yang 

mempunyai nama 

kelompok sudah 

mendapatkan pendekatan 

langsung dengan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

secara rutin. Kegiatan temu 

langsung ini dilakukan 

dengan jangka waktu yang 

bervariasi, ada yang 

dilakukan setiap 2 bulan 

sekali perkelompok , 3 
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bulan sekali bahkan ada 

yang 1 bulan 2 kali 

perkelompok untuk 

melakukan pertemuan 

dengan Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan. Sedangkan petani 

karet yang tidak 

mempunyai nama 

kelompok tani , mereka 

mengatakan bahwa tidak 

ada pertemuan langsung 

oleh Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan maupun Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) 

untuk melakukan kegiatan 

penyuluhan, sosialisasi atau 

yang berhubungan dengan 

pertanian karet. 

Sedangkan 

berdasarkan hasil temuan 

yang peneliti lakukan 

dengan mewawancarai Key 

Informan yang merupakan 

Kepala Bidang Perkebunan 

dapat peneliti Simpulkan 

bahwa Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Sudah sering 

melakukan sosialisasi 

langsung kepada 

masyarakat petani karet, 

selain itu Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten 

Bintan Sudah membuat 

Website, Internet dan via 

telepon yang bisa di akses 

oleh petani karet yang 

mengerti guna untuk 

menjalin komunikasi yang 

baik. 

Berdasarkan Hasil 

Temuan yang peneliti 

lakukan dengan 

mewawancarai Petani karet 

dan Key informan, dalam 

hal ini dapat peneliti 

Simpulkan bahwa Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Sebagai 

pemimpin disini yaitu 

Kepala Bidang Perkebunan 

selaku pemimpin dalam hal 

pertanian karet mempunyai 

tugas pokok yaitu 

menciptakan kemakmuran, 

kesejahteraan dan 

pemberdayaan. Selain itu, 

pemimpin juga mempunyai 

tugas untuk mengayomi 

masyarakat secara langsung 

dalam usaha pemberdayaan 

petani karet. Mengayomi 

disini yaitu pemimpin ikut 

serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dibuat oleh 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan. Menurut 

Sedarmayanti (2010: 141) 

tugas pokok pemimpin 

salah satunya yaitu mampu 

menjadi mediator 

(penghubung) bila terjadi 

konflik. Dalam hal ini 

sudah jelas bahwa tugas 

pemimpin memiliki 

keterkaitan dengan Peran 

Hubungan Antar Pribadi. 
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b. Peran Sebagai Pejabat 

Perantara 

Berdasarkan hasil 

temuan yang peneliti 

lakukan dengan 

mewawancarai petani 

karet, dapat peneliti 

simpulkan bahwa seluruh 

petani karet baik yang 

mempunyai nama 

kelompok tani maupun 

yang tidak mempunyai 

nama kelompok tani, 

mereka mengatakan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

belum pernah membentuk 

suatu jaringan ekonomi 

strategis seperti KUD 

untuk mempermudah 

penjualan hasil karet tanpa 

harus menjualnya ke para 

pengepul dengan harga 

yang jauh dari harga 

produksi karet. Para petani 

karet juga tidak mengetahui 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan melakukan 

kerjasama dengan pihak 

lain seperti PT PULAU 

BINTAN JAYA yang 

merupakan PT pengumpul 

hasil karet. 

Sedangkan hasil 

temuan peneliti dengan 

mewawancarai Key 

Informan, dapat peneliti 

simpulkan bahwa Dinas 

Pertanain dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan memang 

belum membentuk KUD 

guna mempermudah 

penjualan karet serta untuk 

menurunkan permainan 

harga pengepul. Akan 

tetapi Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Sudah 

bekerjasama dengan PT 

PULAU BINTAN JAYA 

agar PT PULAU BINTAN 

JAYA membuka diri untuk 

melayani masyarakat petani 

karet yang ingin menjual 

hasil karetnya langsung ke 

PT PULAU BINTAN 

JAYA. 

Dari hasil temuan 

tersebut dapat peneliti 

simpulkan bahwa Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan sebagai Peranan 

Sebagai Pejabat 

Peranantara yaitu Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

melakukan hubungan 

kerjasama dengan pihak 

lain atau organisasi lain 

untuk memperlancar 

jalannya suatu organisasi. 

hubungan kerjasama ini 

jelas berkaitan dengan 

Peran Hubungan Antar 

Pribadi yakni Hubungan 

Antar Pribadi Dinas 

Pertanian dengan PT 

PULAU BINTAN JAYA. 

Menurut Sedarmayanti 

(2010; 177) mengatakan 

bahwa: 
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“Pemimpin efektif 

menginvestasikan sebagian 

besar waktu untuk 

membangun jaringan kerja 

dengan berbagai pihak, 

didalam dan diluar 

organisasi untuk 

mendapatkan kepercayaan 

dan konsensus bagi visi 

mereka, karena umpan 

balik pihak lain tidak saja 

membantu tugas penting 

dalam 

mengimplementasikan visi, 

tetapi juga menyadarkan 

pemimpin mengenai 

masalah potensial dan 

menjadi peringatan dini 

bagi perubahan lingkungan 

yang mungkin memerlukan 

perubahan visi.” 

Jadi sudah sangat jelas 

bahwa Peran Pemimpin 

Sebagai pejabat perantara 

dapat mempengaruhi 

visinya ke arah perubahan 

agar lebih baik dalam 

rangka melaksanakan 

perannya dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

2. Peran yang Berhubungan 

Dengan Informasi (Information 

Role) 

a. Peran Sebagai Penerima 

dan Pengumpul 

Informasi 

Berdasarkan hasil 

temuan dari kedua sumber 

yang berbeda, baik itu dari 

petani karet maupun dari 

Key Informan, dapat 

peneliti simpulkan Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan sebagai 

Penerima dan Pengumpul 

Informasi yaitu Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan 

mengetahui masalah-

masalah yang terjadi di 

masyarakat, dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

mengetahui perkembangan 

yang terjadi di kalangan 

petani karet sehingga dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

menjalankan peranannya 

dalam melakukan 

pemberdayaan petani karet 

di Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan. 

Dengan Informasi yang 

jelas maka akan 

memudahkan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

dalam Menjalankan 

program pemberdayaan 

masyarakat secara efektif 

dan dari pengumpulan 

informasi inilah yang akan 

dijadikan pedoman 

program pemberdayaan 

masyarakat oleh Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan. 

b. Peran Sebagai Juru 

Bicara 

Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani 

karet yang mempunyai 
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kelompok tani dengan yang 

tidak mempunyai 

kelompok tani, dapat 

peneliti simpulkan hasil 

temuan di lapangan bahwa 

masyarakat petani karet 

yang tidak mempunyai 

nama kelompok karet 

belum mendapatkan solusi 

terkait masalah-masalah 

yang terjadi dikalangan 

petani karet, sedangkan 

hasil temuan dengan 

mewawancarai petani karet 

yang mempunyai kelompok 

tani, mereka juga belum 

mendapatkan solusi apapun 

dari Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan. Hanya saja, mereka 

mendapatkan bimbingan 

tentang pengolahan biji 

karet menjadi bahan olahan 

makanan ringan. Namun 

kebijakan ini belum 

terealisasikan dengan baik 

oleh masyarakat petani 

karet. 

Sedangkan hasil 

wawancara peneliti dengan 

Key Informan, hasil temuan 

yang peneliti dapatkan 

adalah bahwa Dinas 

Pertanain dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan sudah 

memberikan alat 

penyemprot hama ke 

sebagian kelompok tani, 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan  juga sudah 

memberikan solusi 

bagaimana tata cara 

perawatan karet yang benar 

agar tidak terserang hama 

dan dinas pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan sudah 

mensosialisasikan cara 

pengolahan biji karet 

menjadi makanan ringan, 

namun memang belum 

terealisasikan dengan baik 

dimasyarakat. 

Maka berdasarkan 

hasil temuan peneliti 

dengan mewawancarai 

kedua sumber baik dari 

petani karet dan Key 

Informan, dapat peneliti 

Simpulkan Peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan sebagai 

Peranan Sebagai Juru 

Bicara bahwa Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

memberikan solusi terkait 

masalah-masalah yang 

terjadi di kalangan petani 

karet. Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan menyampaikan 

langsung atau dengan kata 

lain sebagai juru bicara 

menyampaikan solusi-

solusi dalam rangka Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan untuk 

memberdayakan petani 
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karet yang ada di 

Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan. 

3. Peran Pembuat Keputusan 

(Decisional Role) 

a. Peran Sebagai Pembagi 

Sumber Dana 

Berdasarkan 

wawancara dengan Petani 

karet di Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan, 

maka peneliti Simpulkan 

Hasil Temuan dilapangan 

yaitu bahwa Petani karet 

yang tidak mempunyai 

nama kelompok hanya 

mendapatkan benih saja 

dari Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan. Sedangkan petani 

karet yang yang 

mempunyai kelompok 

mendapatkan bantuan dari 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan dengan jumlah 

bantuan yang berbeda-beda 

pertahunnya. 

Sedangkan hasil 

wawancara dengan Key 

Informan, Peneliti 

menyimpulkan bahwa 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan telah memberikan 

bantuan seperti pupuk, 

benih karet, obat-obatan, 

mesin terbas. Dan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

mengatakan bahwa jika 

petani ingin mendapatkan 

bantuan dari Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan, Petani 

karet harus mendaftarkan 

dirinya ke Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) 

dengan membawa 10 orang 

petani untuk didaftarkan 

menjadi kelompok. 

Berdasarkan 

wawancara dengan Key 

Informan dan Petani Karet, 

peneliti dapat simpulkan 

bahwa Peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan sebagai 

Pembagi Sumber Dana 

yaitu Dinas Pertanian dan 

Kehutanan memberikan 

bantuan kepada Petani 

karet di Kecamatan Teluk 

Sebong. Disini sudah jelas 

bahwa Peran Dinas 

Pertanain dan Kehutanan  

Kabupaten Bintan Sebagai 

Pembagi Sumber dana 

berkaitan dengan Peran 

Dinas sebagai peran 

Pembuat Keputusan, 

Dimana Dinas Pertanian 

membuat suatu keputusan 

untuk membagikan sumber 

dana untuk petani karet 

dalam rangka Peran Dinas 

Pertanian dalam 

Pemberdayaan Petani karet 

Di Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan.  

b. Peran Sebagai Negosiator 
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Berdasarkan hasil 

wawancara, peneliti dapat 

menarik kesimpulan yaitu 

bahwa Dinas Pertanian dan 

Kehutanan sudah 

melakukan Negosiasi 

kepada pihak lain guna 

memperlancar 

perekonomian masyarakat 

petani karet. Dari 

penjelasan tersebut sudah 

sangat jelas bahwa Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Sebagai 

Negosiator Berkaitan 

dengan Peran Pembuat 

Keputusan dimana Dinas 

Pertanian Membuat suatu 

Keputusan untuk 

melakukan negosiasi 

kepada pihak lain dalam 

rangka Peran Dinas 

Pertanian dalam 

Pemberdayaan petani karet 

di Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan. 

 

F. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian 

dalam melihat Peran Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Bintan Dalam Pemberdayaan karet 

Di Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan, maka dapat 

disimpulkan dari Tiga dimensi dari 

teori Mintzberg dalam Thoha 

(2012;10) yaitu : 

1. Dimensi pertama Peran 

hubungan antar pribadi 

(Interpersonal Role) . dapat 

disimpulkan bahwa Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan sudah menjalin 

Hubungan Antar Pribadi 

dengan Masyarakat maupun 

dengan Pihak lain. Kepala 

Bidang Pertanian selaku 

Pemimpin telah melakukan 

Pendekatan ke petani karet 

yang ada di Kecamatan 

Teluk Sebong. Namun hanya 

petani karet yang 

mempunyai kelompok saja 

yang mendapatkan perlakuan 

khusus dari Dinas Pertanian 

dan Kehutanan seperti 

penyuluhan, sosialisasi atau 

pertemuan-pertemuan 

lainnya, sedangkan yang 

tidak memiliki kelompok 

tidak mendapatkan perhatian 

dari Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan. Selain itu, Peran 

Hubungan Antar Pribadi 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan dengan organisasi 

lain yaitu Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten 

Bintan sudah melakukan 

kerjasama dengan pihak PT 

PULAU BINTAN JAYA 

agar dapat membuka diri 

untuk petani karet yang ingin 

menjual hasil karetnya 

langsung ke PT tersebut. 

Tetapi permasalahnnya 
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adalah faktor transportasi 

yang terlalu jauh untuk 

menuju ke PT PULAU 

BINTAN JAYA tersebut dan 

belum lagi permasalahan 

hasil karet yang tidak 

memenuhi standar yang 

menjadi hambatan bagi 

petani karet yang ingin 

menjualnya langsung ke PT 

PULAU BINTAN 

JAYAtersebut 

2. Dimensi kedua Peran yang 

berhubungan dengan 

informasi (Information 

Role). Dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan Kurang tanggap 

terhadap informasi terkait 

permasalah-permasalahan 

yang terjadi di kalangan 

petani karet, hanya beberapa 

petani karet saja yang Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

tanggapi. Untuk solusi yang 

diberikan, Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten 

Bintan hanya memberikan 

solusi untuk memanfaatkan 

biji karet menjadi suatu 

olahan makanan ringan 

untuk menambah 

penghasilan petani karet, 

namun solusi yang diberikan 

belum terealisasikan dengan 

baik di masyarakat sehingga 

masyarakat belum 

mengetahui strategi seperti 

apa yang Dinas Pertanian 

dan Kehutanan lakukan 

untuk mencari solusi terkait 

harga karet yang semakin 

hari semakin naik, 

sedangkan untuk masalah 

hama, Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan akan memberikan alat 

penyemprot hama ke setiap 

petani karet yang pertanian 

karetnya terserang oleh 

hama. 

3. Dimensi ketiga Peran 

pembuat keputusan 

(Decisional Role). Dari hasil 

wawancara dan temuan 

langsung dilapangan, peneliti 

dapat simpulkan bawa Peran 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan dalam Pembuat 

Keputusan yaitu Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

telah membuat keputusan 

untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat serta 

melakukan negosiasi kepada 

pihak lain dalam rangka 

peran Dinas Pertanian dan 

Kehutanan dalam 

pemberdayaan petani karet 

ini. Namun permasalahannya 

terkait bantuan dari Dinas 

Pertanian dan Kehutanan, 

Hanya petani karet yang 

mempunyai kelompok tani 

saja mendapatkan bantuan 

sementara yang tidak 

mempunyai kelompok tani 
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tidak mendapatkan bantuan 

seperti petani berkelompok. 

G. Saran  

Adapun saran-saran dari 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pertanain dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan harus lebih giat dalam 

mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakakat petani 

karet agar petani karet 

mengetahui program-

program yang telah Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan buat 

dalam rangka pemberdayaan 

petani karet dan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bintan harus 

mengumpulkan semua petani 

karet dan mensosialisasikan 

bagaimana cara petani karet 

untuk masuk kedalam 

kelompok tani agar bisa ikut 

diberdayakan. 

2. Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan harus membuat 

jaringan seperti KUD yang 

dikelola oleh masyarakat 

petani itu sendiri perdesa 

untuk mempermudah petani 

karet dalam melakukan 

penjualan dan pengumpulan 

karet dengan tujuan agar 

petani karet bisa lebih 

mandiri tanpa harus 

bergantung pada pemerintah 

dan meminimalisir adanya 

permainan harga oleh para 

pengepul karet. 

3. Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bintan juga harus 

megaplikasikan ilmu 

pemanfaatakan biji karet 

sebagai olahan makanan 

ringan secara maksimal 

kepada masyarakat agar 

masyarakat petani karet bisa 

mengelola biji tersebut yang 

nantinya akan menambah 

nilai ekonomi masyarakat 

petani karet. 
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