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lSI RlNGKASAN: 

penelitian ini bertujuan untuk menggarnbarkan dan 
menganalisis tentang respon atau tanggapan petani ter 
hadap Kredit usaha Tani melalui pemakaian pendekatan
politik. Inspiras! penenlitian ini setelah mengamati
dua fanom~na yang mungkin saling berka!tan: tunggakan 
KUT yang besar sekali dan sering dis!nyalir Presiden 
Soeharto sebagai masalah nasional yang perlu diselesai
kan serta kegigihan pemerintah yang terus berupaya un
tuk mempertahankan swasembada beras sekaligus meningkat
ken pendapatan atau kesejahteraan petani yang ditempuh
dengan pola pemaksaan atau dominaei pemerintah pueat 
secara langsung tanpa keikuteertaan petani eendiri se 
bagai pihak yang melakeanakan Iangsung kebijakeanaan 
atau program KUT tereebut. 

Keinginan diketahui dalarn penenlitian ini adalah 
adakah hubungan antara yang menanggapi dan tidak peteni
dilihat dari ikut arnbil bagainnya petani KUT antara ber
dasarkan kesadaran sendiri dan kesadaran yang muncul ka
rena pe~euasi atau motivaai pihak lain yang notabene e 
lite lokal/desa. Dengan kata lain ingin diketahui epakah 
petani yang telah ikut KUT berhak untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan politik di desa. 
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Metode yang digunakan adalah wawancara secara 
terbuka, pemetikan sample dilakukan secara purposive 
sehingga wawancara pun didasarkan pada kualitas ja 
waban yang diberikan respondendengan mempertimbang 
kan dan memperhatikan kebutuhan dan representatifan
informasi/data dengan masalah yang diajukan. dan data 
yang diperoleh diinterpretasi untukkemudian dianali
sis sesuai dengan pendekatan politik yang dipaksi. 

Dari haail yang dapat disnalisis menunjukkan 
bahwa sesungguhnya proses politik tingkat desa tetsp 
dipengaruhi atau didominasi oleh pemerintsh pusat. 
dalam melaksanakan kebijaksanaan/program pembangunan
pemerintah tetap menetapkan orang-orang deBa yang me
milikiloyalitas padanya. dan pendakatan yang dipa 
kai adalah atas-bawah. 

Sebagai sebuah masukan agar pembangunan dan 
program KUT bisa benar-benar direspon masyarakat se
cara positip bilamana pemerintah tidsk menempuh atau 
memakai sistem target untuk malgukur keberhasilan su
atu program. Karena orientasi pada target akan me 
nlmbulkan kesenjangan dan rakyat tidak blsa berparti
sipasi dslam srti yang sebenarnya. 
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