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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Desa Kabalo merupakan salah satu daerah di Kecamatan Tojo 

Barat yang menghasilkan beras. Desa ini diperkirakan mulai memproduksi 

beras atau mengusahakan padi sejak tahun 1980an dan komoditas 

tersebut dijadikan komoditas utama oleh petani. Seiring dengan 

permasalahan padi di Indonesia, tentunya kemerosotan jumlah produksi 

yang terus berlanjut mengakibatkan masyarakat yang awalnya bekerja 

sebagai petani padi beralih profesi menjadi pedagang, buruh bangunan 

dan petani jagung. 

Petani padi di Kecamatan Tojo Barat melakukan kegiatan usahatani 

masih mengandalkan kebiasaan turun temurun sehingga menyebabkan 

petani kurang memiliki kapasitas dalam menjalankan usaha tanaman 

pangan, baik secara teknis budidaya, panen sampai pemasaran. Produksi 

padi di Kecamatan Tojo Barat sebesar 2.151 ton atau 0,23% dari total 

keseluruhan produksi di Sulawesi Tengah (BPS, 2019). Usahatani padi 

sawah membutuhkan keseriusan dan sebaiknya menerapkan pola 

usahatani yang tepat, hal ini berkaitan dengan kapasitas yang dibutuhkan 

petani dalam pengolahan lahan maupun teknis budidaya usahatani. Hasil 

penelitian Daniel (2004); Managanta (2019), menunjukkan pembangunan 
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pertanian di Indonesia masih terkendala oleh rendahnya kapasitas petani, 

hal tersebut berdampak pada sulitnya petani meningkatkan 

kesejahteraannya. Sumardjo (2012; 2013); Managanta (2019), 

penyuluhan pertanian menjadi  sistem pendidikan di luar sekolah (non 

formal) yang dapat diberikan kepada petani dan keluarganya agar 

berubah perilakunya untuk bertani lebih baik (better farming), 

berusahatani lebih baik (better bussines), hidup lebih sejahtera (better 

living), dan bermasyarakat lebih baik (better community) serta menjaga 

kelestarian lingkungannya (better environment). 

Penyuluh sebagai agen perubahan (agent of change) tentunya 

dibutuhkan dalam meningkatkan kapasitas petani baik sebagai fasilitator, 

motivator, mediator, advisor dan komunikator. Penyuluh sebagai orang 

yang mampu membantu petani, agar petani mau berpartisipasi dalam 

kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi 

petani, mampu memberikan dukungan, dan mampu memberikan motivasi 

kepada petani. 

Penyuluh pertanian merupakan agen perubahan yang langsung 

berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya yaitu mengubah perilaku 

petani melalui pendidikan non formal sehingga petani mempunyai 

kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Penyuluh dapat 

memengaruhi sasaran dalam perannya sebagai motivator, edukator, 

dinamisator, organisator, dan komunikator (Jarmie, 2000). Selanjutnya 

Suriatna (2002), bahwa penyuluhan pertanian sebagai sistem pelayanan 
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yang membantu masyarakat melalui proses pendidikan dalam 

pelaksanaan teknik dan metode berusahatani untuk meningkatkan 

produksi agar lebih berhasil guna meningkatkan pendapatan. Proses 

penyuluhan pertanian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani.  

Kapasitas disini mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi sampai 

benar-benar melaksanakan atau menerapkan proses usahatani padi 

dengan baik. Berdasarkan uraian di atas perlu diteliti tentang kapasitas 

petani padi sawah di Desa Kabalo Kecamatan Tojo Barat, dan selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pengembangan 

kapasitas petani padi sawah. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kapasitas petani padi sawah di Desa Kabalo 

Kecamatan Tojo Una-una. 

2. Bagaimana peran penyuluh terhadap peningkatan kapasitas petani 

sawah di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Una-una. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat kapasitas petani padi sawah di Desa Kabalo, 

Kecamatan Tojo Una-una 

2. Mengetahui pengaruh peran penyuluh terhadap peningkatan 

kapasitas petani padi sawah di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Una-

una. 

Manfaat Penelitian 
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1. Memberikan informasi kepada petani dan peneliti tentang peran 

penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas petani. 

2.  Bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, dan 

menerapkan kebijakan-kebijakan, khususnya yang berhubungan 

dengan peningkatan kapasitas petani padi sawah melalui proses 

penyuluhan. 

3. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan 

dengan peningkatan kapasitas petani padi sawah di Desa Kabalo 

Kecamatan Tojo Una-Una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


