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PENDAHULUAN 
 

1.1   Latar Belakang  

Keberhasilan pertanian tidak terlepas dari kemampuan petani dalam 

menerapkan teknologi pertanian secara efektif dan penyuluh dalam hal ini 

bertindak sebagai jembatan dan sekaligus penghantar teknologi. Penyampaian 

teknologi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses komunikasi dimana penyuluh sebagai pihak yang mempunyai inisiatif 

untuk mengadakan komunikasi dapat mengirimkan berupa berita kepada pihak 

yang dituju dalam ini yaitu petani. Pada dasarnya perilaku petani dipengaruhi oleh 

pengetahuan, kecakapan dan sikap mental petani itu sendiri.  

Penyuluhan pertanian merupakan agen perubahan yang langsung 

berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya yaitu mengubah perilaku petani 

dengan pendidikan non formal sehingga petani mempunyai kehidupan yang lebih 

baik secara berkelanjutan. Penyuluh dapat mempengaruhi sasaran dalam perannya 

sebagai motivator, edukator, dinamisator, organisator, komunikator, maupun 

sebagai penasehat petani. Penyuluhan pertanian sebagai sistem pelayanan yang 

membantu masyarakat melalui proses pendidikan dalam pelaksanaan teknik dan 

metode berusahatani untuk meningkatkan produksi agar lebih berhasil guna dalam 

upaya meningkatkan pendapatan. 

Dalam proses penyuluhan pertanian diharapkan terjadi penerimaan sesuatu 

yang baru oleh petani yang disebut adopsi. Penerimaan disini mengandung arti 

tidak sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau 

menerapkan dengan benar serta menghayatinya dalam usahatani padi. Jika 

teknologi produksi padi yang diajarkan penyuluh dapat diterapkan oleh petani 

maka akan terjadi peningkatan produksi padi. Kondisi pertanian rakyat masih 

lemah dalam banyak aspek, sementara tantangan yang dihadapi semakin berat, 

untuk itu diperlukan kegiatan penyuluhan dan peran penyuluh  yang makin 

intensif, berkesinambungan dan terarah. Peran penyuluhan pertanian harus berada 

dalam posisi yang strategis dimana dalam penyelenggaraannya terkoordinir 

dengan baik dan bisa berjalan efektif dan efisien. Petani padi perlu mendapatkan 



inspirasi yang terbaru agar tumbuh motivasi dan gairah usaha dengan konsistensi 

dan komitmen yang tinggi dalam upaya peningkatan produksi padi. 

Pada umumnya karena tingkat kesejahteraan hidupnya dan keadaan 

lingkungan menyebabkan pengetahuan dan kecakapannya tetap berada dalam 

tingkatan rendah dan keadaan seperti ini akan menekan sikap mentalnya. Dengan 

adanya informasi baru yang diterima daripada penyuluh diharapkan akan terjadi 

perubahan, terutama cara berfikir, cara kerja, pengetahuan dan sikap mental yang 

lebih baik. Meningkatkan efektifitas sistem kerja latihan dan kunjungan dari 

kegiatan penyuluhan dan guna menumbuhkan serta mengembangkan peran serta 

petani dalam pembangunan pertanian, perlu untuk dilakukan pembinaan terhadap 

kelompok–kelompok tani yang terbentuk secara rutin dan reguler agar kelompok 

tani dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mensejahterakan 

anggotanya. 

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan tujuan menyelenggarakan alih 

pengetahuan dan keterampilan dari petugas kepada anggota kelompok tani serta 

mengubah sikap dalam berusaha tani. Berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 

2006 pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan harus sesuai dengan programa 

penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian dimaksudkan untuk 

memberikan arahan, pedoman, dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Programa penyuluhan pertanian terdiri 

dari programa penyuluhan pertanian desa, programa penyuluhan pertanian 

kecamatan programa penyuluhan pertanian kabupaten/kota, programa penyuluhan 

pertanian propinsi dan programa penyuluhan pertanian nasional. Penyuluhan juga 

diartikan sebagai pendidikan di luar sekolah bagi para petani dan keluarganya 

dengan tujuan agar mereka mampu berswadaya. 

Programa penyuluhan pertanian juga memberikan informasi tentang 

Sistim Pengaturan Pola Tanam merupakan kegiatan dalam pengaturan pola tanam 

yang akan diterapkan guna memperoleh hasil yang optimal dengan 

memperhatikan lingkungan dan kondisi lahan. Pengaturan pola tanam dilakukan 

untuk memutus siklus hama/penyakit yang menyerang tanaman padi dan 

Pengaturan pola tanam dilakukan dengan mengatur pola tanam disuatu areal 

persawahan padi sawah.  



Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu Kabupaten yang ada di 

Provinsi Gorontalo, memiliki 11 Kecamatan /123 Desa memiliki potensi lahan 

sawah 5.637 Ha, dengan produktivitas 4 – 4,5 ton/ha GKP. Jumlah tenaga 

penyuluh lapangan pertanian 91 orang yang terdiri dari 35 orang penyuluh PNS, 4 

orang penyuluh tenaga harian tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) dan 

52 orang penyuluh honor daerah.  

Pengaturan pola tanam pada komoditi padi sawah yang dituangkan dalam 

programa penyuluhan sebagai informasi kondisi pola tanam dalam wilayah binaan 

penyuluh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani, padahal informasi 

pengaturan pola tanam tersebut sangatlah penting bagi petani dalam mengelolah 

usahataninya agar mencapai hasil yang maksimal. Permasalahan dan hambatannya 

adalah Programa Penyuluhan yang disusun oleh penyuluh belum dilaksanakan 

sesuai rencana yang tertulis dalam programa, sehingga berdampak pada kurang 

maksimalnya tingkat pemahaman petani terhadap pentingnya pengaturan pola 

tanam padi sawah di Kabupaten Gorontalo Utara, dimana hal ini berdampak hasil 

produksi dan produktivitas yang masih rendah. 

Berdasarkan pada fenomena  dan permasalahan di atas maka Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Dampak Programa 

Penyuluhan Pertanian Pada Pengaturan Pola Tanam Padi Sawah di Kabupaten 

Gorontalo Utara”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak programa penyuluhan terhadap pengaturan pola tanam 

padi sawah ? 

2. Seberapa besar dampak programa penyuluhan pertanian pada pengaturan pola 

tanam padi sawah ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dampak programa penyuluhan terhadap pengaturan pola tanam 

padi sawah. 



2. Menganalisis besarnya dampak programa penyuluhan pertanian pada 

pengaturan pola tanam padi sawah. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak 

diantaranya: 

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan atau 

penyempurnaan program dalam rangka pengembangan penyuluhan pertanian. 

2. Bagi petani, sebagai bahan pertimbangan dalam perkembangan organisasi 

kelembagaan petani dan usahatani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

petani. 

3. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi untuk memperdalam atau mengkaji 

masalah programa penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan 

kompetensi penyuluh pertanian. 

 

 

 

 


