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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan pertanianberhubungan dengan peningkatan 

kemampuan petani sebagai pelaku utama pertanian.Petani dituntut 

mampu beradaptasi dengan perubahan seperti teknologi, keterampilan, 

pengetahuan dan tuntutan keluarga, dengan keadaan tersebut 

memotivasipetani menjadi petani yang adaptif terhadap perubahan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2019 terdapat 

33.487.806 jiwa yang memiliki pekerjaan dalam usaha pertanian 

(agricultural household) baik padi, palawija, hortikultura, perkebunan, 

peternakan, budidaya ikan, penangkapan ikan dan kehutanan. Dari usaha 

pertanian tersebut, komoditas padi menjadi komoditas unggulan 

pangan.Produksi padi Indonesia menurut BPS tahun 2019 sebesar 

56.537.774 ton dengan luas panen mencapai 10.903.835 hektar.Hal ini 

menjelaskan usahatani padi masih menjadi komoditas yang penting dalam 

pembangunan pertanian di Indonesia. 

 Kecamatan Pamona Tenggara merupakan salah satu sentral 

produksi padi di Kabupaten Poso. Data pusat Statistik (BPS), mencatat 

produksi padi di Kecamatan Pamona Tenggara pada tahun 2019 sebesar 

1.325 ton dengan luas panen mencapai 1.967 hektar. Sebagai daerah 

yang memproduksi padi, tentunya petani membutuhkan penyuluhan 

sebagai, penyedia informasi maupun paket inovasi dan aparat 

pelaksanaan teknis daerah. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2016, 



2 
 

disebutkan dalamBab I. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22, bahwa yang 

dimaksud materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan 

disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha 

dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, 

manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan, Bab VII 

Penyelenggaraan, Bagian Ketiga Materi penyuluhan, pasal 27 ayat (1) 

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku 

utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan 

kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ayat (2) 

Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur 

pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial 

serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, 

hukum, dan pelestarian lingkungan.Penyuluh pertanian tidak hanya di 

amanatkan untuk menyebarluaskan informasi, namun juga membantu 

petani sebagai pelaku utama agar mau dan mampu menolong 

mengorganisasikan dirinya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, 

efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. 

Hasil penelitian Sumardjo (2014), beberapa daerah menganggap 

bahwa penyuluh pertanian tidak penting karena tidak berpengaruh pada 

pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan sistem penyuluhan pertanian 

berpengaruh pada bentuk komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan 

penyuluhan karena komunikasi sebagai bentuk transfer pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman.  
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 Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber 

kepada penerima. Berlo (1960), menjelaskan proses komunikasi melalui 

model komunikasi linear atau searah, model komunikasi linear masih 

dianggap relevan dimana model komunikasi linear disebut juga dengan 

model SMCRE (source, message, channel, receiver dan effect). DeVito 

(1997),  memberikan batasan definisi bahwa komunikasi mengacu pada 

suatu tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima 

pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks 

tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk 

melakukan umpan balik. 

 Berdasarkan model Berlo tersebut, praktek penyuluhan pertanian 

yang dilakukan lebih mengutamakan pada proses transfer teknologi dari 

pihak yang mempunyai atau menciptakan teknologi dalam hal ini peneliti 

dan menganggap teknologi pertanian tersebut perlu di terapkan oleh para 

petani  pada usahatani mereka. Oleh karenanya, perlu diteliti efektivitas 

komunikasi penyuluhan pertanian di tingkat petani Desa Korobono, 

Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. 

Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas komunikasi penyuluh di tingkat petani padi di 

Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara?  

2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi 

petani padi sawah di Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara? 
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Tujuan penelitian 

1. Menganalisis efektivitas komunikasi kegiatan penyuluhan pertanian di 

Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas 

komunikasi penyuluhan pertanian di Desa Korobono Kecamatan 

Pamona Tenggara. 

Manfaat penelitian 

1. Peneliti dapat memberikan informasi yang baik tentang efektivitas 

komunikasi pertanian di Desa Korobono Kecamatan Pamona 

Tenggara. 

2. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagaimana     

efektivitas komunikasi kegiatan penyuluhan pertanian di Desa 

Korobono Kecamatan Pamona Tenggara. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi petani 

mengenai efektivitas komunikasi penyuluhan pertanian di Desa 

Korobono Kecamatan Pamona Tenggara. 

4. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) diharapkan dapat menjatdi 

masukan bagi para penyuluh dan pelaku penyuluhan dalam 

menentukan konsep komunikasi yang efektif bagi proses penyuluhan 

di Desa Korobono Kecamatan Pamona Tenggara. 

 

 

 

 

 

 


