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Pelaksanaan pembagian kartu tani di Pendopo kecamatan Bantaran Berlangsung Hari ini 
dan besok, Pembagian yang dhadiri oleh pihak Bank BNI juga Kabid Bina Usaha Tani Kab 
Probolinggo beserta petani dan dihadiri pula Bpk Camat Bantaran Selaku Pemangku 
Wilayah Kartu tani adalah alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang 
dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Dari sisi petani kartu ini bakal 
memudahkan petani mendapatkan saluran pupuk bersubdisi dan berbagai fasilitas kredit 
usaha rakyat lainnya. Berbeda dengan fasilitas yang pemerintah yang lain yang seringkali 
berbelok pada sasaran yang lain, kartu tani tak bakal membuat pemerintah salah sasaran 
lagi karena untuk mendapatkan kartu ini pemerintah sudah melakukan verifikasi data para 
calon pemegang kartunya. 
 
Kehadiran kartu ini bakal menjadi langkah besar atau akibat keberpihakan pemerintah pada 
petani. Selama ini petani lebih sering berada pada posisi yang sangat lemah akibat 
banyaknya pemain dalam bidang pertanian bermodal besar. Pemerintah membuktikan, 
pemerintah tidak akan meninggalkan petani berjuang sendirian menghadapi segala 
tantangan. Selama ini para petani pula yang harus menanggung biaya yang paling besar 
sekaligus keuntungan paling kecil. 
 
Selama ini para petani berhadapan sendiri dengan para pemain bisnis pertanian yang 
bermodal besar. Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat, para petani terjebak dalam 
cengekraman para tengkulak yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa. 
Inilah saatnya petani bangkit dan membangun sistem yang adil untuk kepentingan mereka. 
Di sisi lain, kartu ini akan memudahkan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian 
dalam hal mengontrol peredaran pupuk di Indonesia. Cara ini dinilai paling praktis dan 
efisien bagi petani karena sistem transaksinya tidak lagi ribet. Hebatnya, melalui sistem 
kartu begini pemerintah bisa menjadi lebih mudah mengontrol distribusi pupuk dan proses 
pertumbuhan tanaman, hasil produksi pertanian yang sedang dijalankan para petani. 
 
Kartu ini juga bakal menjadi kartu ampuh bagi petani untuk mendapatkan kredit bank ke 



program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya. Model transaksi kartu ini juga 
termasuk mudah karena bakal mendapatkan layanan khusus. 
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