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Program bantuan Gerdu-Taskin diberikan pada masyarakat khususnya Jawa Timur dan Indonesia 

pada umumnya. Pemberian bantuan Gerdu-Taskin bertujuan agar petani mampu meningkatkan 

produksinya sehingga pendapatan petanipun bertambah. Bila pendapatan petani meningkat, 

maka secara optomatis angka kemiskinan menjadi berkurang atau dalam kata lain kesejahteraan 

penduduk desa meningkat.  

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: (1) Berapa besar 

perbandingan produksi dan pendapatan petani usaha tani padi antara petani penerima bantuan 

dan bukan penerima bantuan di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang (2) 

Bagaimanakah efektifitas Program Gerdu-Taskin terhadap produksi dan pendapatan petani padi. 

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar perbandingan antara petani penerima bantuan dan bukan penerima 

bantuan di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Dan bagaimanakah 

efektifitas Program Gerdu-Taskin terhadap produksi dan pendapatan petani padi.Tempat 

penelitian dengan sengaja dilakukan di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten 

Lumajang. Penentuan daerah berdasarkan pertimbangan bahwa desa tersebut adalah salah satu 

desa yang sukses menjalankan Program Gerdu-Taskin. 

Hasil analisa perbandingan produksi usaha tani padi antara petani penerima bantuan dan bukan 

penerima bantuan di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang adalah jumlah 

produksi petani padi penerima bantuan yaitu sebesar 5071,52 kg yang berarti lebih besar 

daripada jumlah produksi padi petani bukan penerima bantuan yaitu sebesar 4216,67 kg. Dengan 

hasil uji beda sebesar -0,075, sedangkan analisa perbandingan pendapatan dapat dilihat dari 

jumlah pendapatan petani penerima bantuan sebesar Rp. 3.569.881,94 dan pendapatan petani 

bukan penerima bantuan sebesar Rp. 2.708.149,36. Hasil uji beda t-test diperoleh hasil sebesar 

0,443, dari hasil analisa statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa Program Bantuan Gerdu-

Taskin sudah tidak efektif untuk dijalankan.  

 


