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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang penting 

dalam pembangunan pertanian dan sektor tersebut berkontribusi bagi 

penyediaan pangan, masyarakat juga menjadi sumber pendapatan 

keluarga maupun penyerap tenaga kerja di pedesaan. Pada saat yang 

sama terdapat permasalahan dalam mewujudkan pertanian yang maju 

dan berdaulat, salah satunya rendahnya pendidikan petani. Hasil 

penelitian Managanta et al. (2019), hasil rata – rata tingkat pendidikan 

petani masih sangat rendah atau SD. Rendahnya pendidikan tersebut 

berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani. Penyuluh diharapkan 

dapat menigkatkan pola pikir, pola kerja, pola usaha tani, serta penguatan 

kelembagaan petani yang mandiri dan berdaya saing tinggi melalui 

pendidikan non formal atau penyuluhan. 

 Berdasarkan Undang–Undang No 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan petani, Pasal 46 dijelaskan bahwa:  

Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan 

dan pendampingan petani. Pemberian yang dimaksud berupa 

pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. 

Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) orang 

penyuluh dalam satu desa. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan 

antara lain agar petani dapat melakukan: tata cara budidaya, pasca 

panen, pengolahan, pemasaran yang baik, analisa kelayakan usaha dan 

kemitraan dengan pelaku usaha. Penyuluhan dan pendampingan 
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dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang – 

undangan. 

 Penyuluh pertanian masih perlu meningkatkan kualitas sumberdaya 

petani. Hal ini sejalan dengan definisi penyuluhan pertanian itu sendiri 

sesuai Undang – undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) yang menjelaskan bahwa 

penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku 

usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan 

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 

sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, 

efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian 

penyuluh dapat melakukan suatu perubahan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Penyuluh mempunyai peran penting dalam pembangunan 

pertanian karena penyuluh merupakan pihak yang langsung berhubungan 

dengan upaya pengembangan kompetensi petani. Keberhasilan 

pembangunan pertanian tidak lepas dari peran penyuluh dalam 

melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.  

Penyuluh memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digunakan 

sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, Jabaran tupoksi 

penyuluh tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008, 

sesuai dengan paradigma baru penyuluhan, yang bergeser dari pola top 
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down menjadi bottom up dimana bentuk hubungan antara penyuluh dan 

petani tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai mitra sejajar 

petani, maka tugas pokok dan fungsi penyuluh tersebut juga mengalami 

perubahan ke arah perannya sebagai mitra sejajar petani. Kondisi ini 

menuntut penyuluh untuk selalu mengembangkan diri agar dapat 

memberikan layanan yang memuaskan petani.  

 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No.43/2009 tentang pembiayaan, 

pembinaan, dan pengawasan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan bahwa setiap penyuluh PNS harus mendapatkan sertifikat 

profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan 

profesinya. Penyuluh melaksanakan tugas dan fungsinya, terlebih dahulu 

menyusun programa penyuluhan sebagai acuan operasional agar proses 

penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. 

Menurut Asngari (1984), persepsi orang dipengaruhi oleh 

pandangan seseorang pada suatu keadaan, fakta, atau tindakan. Kondisi 

saat ini, tidak semua penyuluh memilki kompetensi penyuluh profesional 

dalam kegiatan penyuluhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, lokasi 

penelitian di Desa panjo yang merupakan salah satu Desa yang memiliki 

luas wilayah persawahan yaitu 46. 805 Ha dan mempunyai produksi padi 

yang kualitasnya sangat baik. Hal ini terkait dengan persepsi petani padi 

di Desa Panjo terhadap kompetensi penyuluh petanian tanaman pangan. 

Sehingga penting dilakukan, agar proses penyuluhan di Kecamatan 
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Pamona Selatan Kabupaten Poso dapat berjalan secara efektif dan efisien 

bagi peningkatan produktivitas petani. 

 

Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, maka penelitian ini memiliki pada permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi petani padi sawah di Desa Panjo terhadap 

kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan 

2. Faktor–faktor apa yang berhubungan antara karakteristik  penyuluh 

dengan kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis persepsi petani padi sawah terhadap kompetensi 

penyuluh pertanian tanaman pangan. 

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik penyuluhan dengan 

kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana kompetensi penyuluh 

pertanian tanaman pangan di Desa Panjo Kecamatan Pamona 

Selatan. 

2. Memberikan informasi bagi penyuluh agar bekerja secara profesional 

khususnya di Desa Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten 

Poso. 
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3. Membantu pemerintah setempat adanya penyuluh pertanian di Desa 

Panjo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. 

4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan dapat 

dapat di jadikan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


