
1 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap 

perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok 

masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk 

yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. 

Dalam sektor pertanian, komoditas padi  mempunyai peranan penting 

dalam perekonomian yang diarahkan untuk peningkatan hasil, mutu 

produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama petani. 

Sulawesi Tengah mempunyai salah satu daerah penghasil padi 

sawah di Indonesia dengan produksi sebesar 1.001.949,19 ton (BPS 

2016) . Tojo Una-una merupakan salah satu Kabupaten penghasil padi 

sawah di Propinsi Sulawesi Tengah,  dengan luas panen 1.338 hektar dan 

produksi ± 6.394 ton (BPS, 2017). Secara khusus di Kecamatan Tojo, 

luas panen padi sawah sebesar 298 hektar dengan total produksi  1102,6 

ton (BPP Kecamatan Tojo 2017).  

Proses produksi padi sawah tak lepas dari masalah. Dalam proses 

produksi petani padi sawah di Kecamatan Tojo  kesulitan dalam 

menggunakani mesin panen combine harvester, karena kondisi topografi  

sehingga sebagian besar petani di kecamatan tojo  masih menggunakan 

sistem cara tanam konvensional, seperti penggunaan sabit saat proses 

pemanenan, penanaman padi secara manual, menanam bibit padi dengan 

jarak yang rapat, dan juga penerapan varietas unggul yang tidak sesuai 
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dengan kondisi lahan petani. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitator yang 

dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat sebagai orang yang 

mampu membantu dan mendorong  masyarakat mau berpartisipasi dalam 

kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi 

masyarakat, mampu memberikan dukungan, mampu memberikan fasilitas 

kepada masyarakat (Daniel 2004). 

Menurut Fashihullisan (2009) Peranan penyuluh pertanian dalam 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: memberdayakan masyarakat atas 

peluang yang ada untuk merencanakan hingga menikmati hasil 

pembangunan pertanian, memberikan kemampuan masyarakat untuk 

menentukan program pembangunan pertanian, dan memberi kemampuan 

masyarakat dalam mengontrol dan menguasai usaha taninya. Dalam 

proses pendampingan dan pemberdayaan petani  hal yang paling efektif 

yang di lakukan yaitu melalui penyuluhan. 

Penyuluh pertanian sangat penting dalam pembangunan pertanian  

untuk memberikan pengetahuan kepada petani mengenai  peningkatan 

hasil produktivitas padi sawah. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian 

akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi antara 

penyuluh dan petani. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara bersama 

sama oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota, namun harus jelas 

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan tersebut (Ilham, 2010). 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai pendamping dalam 

meningkatakn produksi padi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 
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dalam kegiatan penyuluhan dan evaluasi serta pelaporan terkait program 

tersebut sehingga tinggi rendahnya kinerja penyuluh pertanian akan 

berdampak pada tingkat keberhasilan usahatani padi (Arbi, 2017). 

Kinerja berasal dari pengertian performance yang berarti hasil kerja 

atau prestasi kerja, namun kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 

bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk berlangsungnya proses 

pekerjaan.  Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi (Armstrong, 2004). Kinerja (prestasi 

kerja) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000).   
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Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hubungan peran penyuluh terhadap tingkat 

kompetensi petani padi sawah di Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo 

Una-una? 

2. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian  di Kecamatan Tojo 

Kabupaten Tojo Una-una 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui peran penyuluh terhadap kompetensi petani di    

Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una. 

2. Mengetahui  kinerja  penyuluh  pertanian  di Kecamatan Tojo 

Kabupaten Tojo Una-una. 

Manfaat Penelitian 

1.  Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam peranan 

penyuluh pertanian dalam peningkatan kompetensi petani padi 

sawah. 

2. Bahan informasi bagi pihak petani yang ada di Kecamatan Tojo 

3. Sebagai bahan informasi bagi penyuluh pertanian lapangan yang 

berada di Kecamatan Tojo. Bahan informasi dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang meneliti peran kinerja penyuluh 

terhadap kompetensi padi sawah. 


