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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dan 

seharusnya dapat menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian nasional 

dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi kedepan. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian 

sebagai petani dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun, 

pembangunan pertanian di Indonesia sendiri masih terkendala oleh beberapa 

faktor yang menyebabkan kesulitan berkembang bagi petani, untuk itu 

dibutuhkan pekerja pengembangan masyarakat sebagai fasilitator untuk 

membantu masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan bertani, orang 

yang mampu memahami, mendengar aspirasi masyarakat, memberikan 

dukungan dan mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat. 

(Daniel,2004). 

Pada masa pembangunan saat ini, seharusnya para petani di pedesaan 

sudah semestinya diperhatikan. Namun, kenyataannya kehidupan petani di 

pedesaan masih memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup rendah. Masih 

banyak dari mereka yang buta akan pendidikan teknologi pertanian sehingga 

produksi yang mereka hasilkan kurang maksimal. Para petani di pedesaan 

membutuhkan perubahan namun merka terkendala dengan keadaan mereka 

sendiri yang belum menguasai ilmu-ilmu untuk dapat memajukan hasil 
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produksi pertanian mereka (Fashihullisan,2009). Persoalan mendasar 

yang dihadapi para petani seharusnya dapat diminimalisir, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mendukung hal tersebut maka 

dibutuhkan peranan dari penyuluh pertanian.  

Penyuluh pertanian merupakan sistem pendidikan non formal yang 

diberikan kepada petani untuk mengubah cara bertaninya menjadi lebih baik 

(better farming), dapat berusah tani lebih baik (better bussines), hidup lebih 

sejahtera (better living), bermasyarakat lebih baik (better community), dan 

menjaga kelestarian lingkungannya (better environment), (Departemen 

Pertanian, 2009). Pemerintah melalui Badan Penyuluh Pertanian dan 

Pengembangan SDM Pertanian berusaha untuk meningkatakan produksi 

pertanian maupun pengembangan sumber daya pertanian melalui penyluh 

pertanian yang tersebar di berbagai wilayah. 

Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah 

dalam pengembangan sumber daya manusia dan produksi pertanian. Dengan 

letak geografis dan sumber daya alam yang mendukung dalam pengembangan 

sumber daya mausia dan produksi pertanian. Namun belum diimbangi dengan 

sumber daya penyuluh yang memadai, hal tersebut dapat dilihat dari 

perbandingan jumlah penyuluh pertanian dengan jumlah desa yang ada di 

Provinsi Jawa Tengah. Dimana jumlah penyuluh pertanian 1.935 orang dan 

8.578 desa di Provinsi Jawa Tengah. (BPS 2016). Salah satu kabupaten di 

Provinsi Jawa Tengah ialah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu 

kabupaten yang memiliki potensi baik di sektor wisata, industri dan pertanian. 
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Kabupaten Banyumas sendiri menempati peringkat ke empat dari seluruh 

kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk jumlah penyuluh 

pertanian. Dari 342 orang penyuluh pertanian yang ada di Kebupaten 

Banyumas terbagi atas 102 orang penyuluh PNS, 55 orang  m erupakan 

tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian dan 112 orang 

merupakan penyuluh swadaya. Dengan keadaaan seperti ini maka penyuluh 

harus bekerja lebih untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan petani 

guna meningkatkan kesejahteraannya. 

Upaya peningkatan produksi pertanian dan pemberdayaan petani guna 

meningkatkan kesejahteraan petani terus dikembangkan oleh penyuluh 

pertanian di Kecamatan Sumbang. Wilayah Kecamatan Sumbang memiliki 

potensi baik di sektor pertanian. Hal tersebut dapat dilihat melalui luas tanah 

yang ada di Kecamatan Sumbang dan penggunaannya. Berikut tabel 3 luas 

tanah dan penggunaannya di Kecamatan Sumbang 

Tabel 1. Luas Tanah Dan Penggunaannya Di Kecamatan Sumbang 

Luas Tanah Penggunaan Tanah 

(Ha) 

Tanah sawah 

a. Irigasi ½ Teknis 

b. Irigasi Sederhana 

 

111 

2.077 

Jumlah Lahan Sawah 2.188 

Tanah Kering 

a. Tegal/Kebun 

b. Kolam 

c. Pekarangan/Bangunan 

d. Hutan Negara  

e.  Lain-lain 

 

1.576 

11 

555 

147 

171 

Jumlah Luas Lahan Kering 2.460 

Jumlah Total 4.652 

Sumber : monografi Kecamatan Sumbang,2019 
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Dengan potensi pertanian yang dimiliki oleh Kecamatan Sumbang namun 

sangat disayangkan belum diimbangi dengan sumber daya penyuluh pertanian. 

Dari total penyuluh yang ada di Kabupaten Banyumas hanya terdapat 7 

penyuluh pertanian di Kecamatan Sumbang yang harus bertanggung jawab 

untuk membina 84 kelompok tani di 19 desa. Hal ini menunjukan rata-rata 

penyuluh pertanian membina lebih dari 1 desa. Idealnya setiap desa dibina 

oleh satu orang penyuluh pertanian sesuai pernyataan dari BPPSDM yang 

menyebutkan bahwa idealnya penyuluh adalah satu desa memiliki satu 

penyuluh, hal ini juga di dukung dengan adanya UU No. 19 tahun 2013 

tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani Pasal 46 yang berbunyi bahwa 

penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) orang 

penyuluh dalam satu desa. Namun di Kecamatan Sumbang satu orang 

penyuluh pertanian memegang 2-3 desa, yang masing-masing desa memiliki 

5-6 kelompok tani, hal ini berarti setiap penyuluh pertanian di Kecamatan 

sumbang membina 10-13 kelompok tani. 

Dalam kodisi seperti ini penyuluh dituntut untuk dapat membina seluruh 

kelompok tani yang dibina/dipegangnya. Namun tidak semua penyuluh 

mempunyai kemampuan, keterampilan dan semangat kerja seperti yang 

tercantum dalam Unadang-undang No. 16 tahun 2006 yang berbunyi 

penyuluh pertanuan harus mempunyai kemampuan, keterampilan, dan 

semangat kerja untuk memajukan pertanian Indonesia. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja dari penyuluh pertanian seperti lingkungan kerja, 

intensif, budaya kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan masih banyak yang 
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lainnya. Semua faktor akan berpengaruh terhadap setiap penyuluh, hal 

demikian dapat di pahami karena setiap penyuluh juga memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu kehadiran pemimpin yang 

mampu memotivasi, menyamakan persepsi, menyatuka visi dan misi 

sangatlah dibutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran penyuluh pertanian terhadap 

kinerja keaktifan kelompok tani di Kecamatan Sumbang, Kabupaten 

Banyumas”. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja keaktifan 

dari kelompok tani, mengetahui kendala yang di hadapi oleh penyuluh dalam 

melaksanakan perannya untuk meningkatkan kinerja kelompok tani, 

mengetahui peran penyuluh pertanian dalam menjalankan peranya untuk 

meningkatkan kinerja keaktifan dari kelompok tani serta mengetahui upaya 

yang dilakukan penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerja keaktifan 

kelompok tani. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keaktifan dari kelompok tani di Kecamatan Sumbang 

 Kabupaten Banyumas 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyuluh pertanian dalam 

 melaksanakan perannya untuk meningkatkan kinerja kelompok tani di 

 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas? 
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3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh pertanian untuk 

 meningkatkan kinerja kelompok tani di Kecamatan Sumbang Kabupaten 

 Banyumas? 

4. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan kinerja 

 keaktifan dari kelompok tani di Kecamatan Sumbang, Kabupaten 

 Banyumas. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kinerja keaktifan dari kelompok tani di Kecamatan Sumbang, 

Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui kendala yang di hadapi oleh penyuluh dalam melaksanakan 

perannya untuk meningkatkan kinerja kelompok tani di Kecamatan Sumbang, 

Kabupaten Banyumas. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan penyuluh pertanian untuk meningkatkan 

kinerja keaktifan kelompok tani di Kacamatan Sumbang, Kabupaten 

Banyumas. 

4. Mengetahui peran penyuluh pertanian dalam menjalankan peranya untuk 

meningkatkan kinerja keaktifan dari kelompok tani di Kecamatan Sumbang, 

Kabupaten Banyumas. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana pertanian (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto 

2. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

penelitian dan referensi dalam penentuan sumber pustaka 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

informasi dalam penyusunan penelitian yang sejenis dan dapat diteliti 

lebih lanjut. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banymas 

2. Obyek dari penelitian ini adalah penyuluh pertanian dan pengurus 

kelompok tani lahan basah 

3. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai kinerja keaktifan kelompok 

tani, kendala peran penyuluh, upaya penyuluh pertanian dan peran 

penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerja keaktifan dari kelompok 

tani. 
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