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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyuluh Pertanian 

1. Pengertian Penyuluh Pertanian 

Penyuluh pertanian merupakan sistem pendidikan luar sekolah guna 

mennumbuh kembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan 

keterampilam) petani sehingga secara mandiri petani dapat mengelola unit 

usaha taninya menjadi lebih baik dan menguntungkan sehingga dapat 

memperbaiki perekonomina keluarga dan menjadikan keluarga petani 

lebih sejahtera. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses belajar bai 

petani. (Mardikanto, 2009). 

Menurut Sastramadja (2016) penyuluh pertanian merupakan 

pendidikan non-formal yang ditujukan kepada petani dan keluarganya 

yang hidup di pedesaan dengan memebawa dua tujuan utama yang 

diharapkannya. Sedangakan menurut Soetriono (2004), penyuluh pertanian 

sebagai sarana kebijaksanaan dari pemerintah yang dapat mendorong 

pembangunan pertanian. Disatu sisi petani mempunyai banyak kebebasan 

untuk menerima dan menolak saran yang diberikan oleh penyuluh 

pertanian. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem 

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh pertanian 

diartikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku 
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usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 

 dalam mengakses pasar, teknologi permodalan dan sumberdaya yang 

 lainnya. Dengan adanya penyuluh pertanian diharapkan sebagai salah 

 satu upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

 pendapatan dan kesejahteraan serta untuk meningkatkan kesadaran dalam 

 pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

B. Peran Penyuluh Pertanian 

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pemain 

sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan. Ketika istilah peran digunakan dalam 

lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi juga 

diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh pekerjaan tersebut. Peran juga memiliki makna seperangkat tingkat yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2017). sedangkan peranan merupakan bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan. 

Peranan penyuluh pertanian adalah memebantu petani membentuk 

pendapat yang sehat dan memebuat keputusan yang baik dengan 

berkomunikasi dan memeberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

petani. (Puspadi,2010) menyebutkan bahwa, peranan utama penyuluh 

pertaninan lebih dipandang debagai proses petani untuk mengambil 

keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi petani dan menolong 
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petani dalam mengembangkan wawasan dan menanganai konsekuensi dari 

pilihannya. 

Dalam pemberdayaan petani penyuluh memiliki peran penting untuk 

mencapai kesejahteraan petani. Pemberdayaan yang dilakukan guna 

memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, 

dan menumbuhkan serta menguatkan kelembagaan petani agar mampu 

mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Penyuluh pertanian 

merupakan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut (UU No. 

19 tahun 2013). Mardikanto (2010), mengemukakan pendapatnya mengenai 

tugas/peran dari penyuluh pertanian dalam satu kata yaitu edfikasi yang 

merupakan akronim dari edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, 

konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. 

a. Edukasi, yaitu untuk memefasilitasu proses belajat yang dilakukan oleh 

para menerima manfaat penyuluh (beneficiaries) dan atau stakeholders 

pembangunan yang lainnya. Meskipun edukasi berarti penddidikan, tetapi 

proses pendidikan tidak boleh mengurangi apalagi memaksakan kehendak 

(indoktrinasi, agitasi), melainkan harus berjalan sebagai proses belajar 

bersama yang partisipatif dan dialogis. 

b. Diseminasi Informasi/Inovasi, yaitu penyebar lauasan informasi/inovasi 

dari sumber informasi penggunanya. Seringkali kegiatan penyuluh hanya 

terpaku untuk lebih mengutamakan penyebaran informasi/inovasi dari 

pihak luar. Tetapi dalamproses pembanguan informasi dari dalam 

seringkali justru lebuh penting, utamanya yang terkait dengan 
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kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan kebijakan dan 

pemecahan masalah yanng segera memerlukan penanganan. 

c. Fasilitasi atau pendampingan, yang bersifat melayani kebutuhan - 

kebutuhan yang dirasakan oleh klien-nya. Fungsi fasilitas tidak harus 

selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan memenuhi 

sendiri kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai 

penengah/mediator. 

d. Konsultasi, tidak jauh berbeda dengan fasilitasi, yaitu membantu 

memecahkan masalah atau hanya sekedar memberikan alternatif-alternatif 

pemecahan masalah. Dlam melaksanakan peran sebagai konsultasi, 

pentinh untuk memeberikan rujukan kepada pihak lain yang lebuh mampu 

dan lebih kompeten untuk menanganinya, dalam melaksanakan fungsinya 

penyuluh sebagai konsultsi penyuluh tidak boleh hanya menunggu tetapi 

harus aktif mendatangi kliennya. 

e. Supervisi atau pembinaan, supervisi sering kali disalah artiak sebagai 

pengawasan atau pemeriksaan. Sebenarnya supervisi adalah lebih banyak 

pda upayauntuk bersama-sama klien melakukan penilaian (self assesment), 

untuk kemudiaan memberikan saran alternatif perbaikan ataupun 

pemecahan masalah yang dihadapi. 

f. Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses 

kegiatan sedang berlangsung. Pemantauan tidak jaug berbeda dengan 

supervisi yang membedakan hanyalah kegiatan pemantauan lebih 
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menonjolkan peran penilaian sedangkan supervisi menonjolkan peran 

upaya perbaikan. 

g. Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dilakuakn 

pada sebelun (formatif), selama (on-going, pemantauan) dan setelah 

kegiatan selesai dilaykan (sumatif, ex-post). meskipun evaluasi seringkali 

hanya dilakukan sstelah kegiatan selesai. Untuk melihat proses hasil 

kegiatan (output) dan dampak (out come) kegiatan yang mentangkut 

kinerja (perfomance) baik teknis maupun fiansialnya. 

C. Jenis-jenis Penyuluh Pertanian 

Berdasarkan status dan kelembagaan tempatnya bekerja, penyuluh 

dibedakan dakam Undang -undang No.16 tahun 2006. 

a. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang 

ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh 

pertanian PNS mulai dikenal sejak awal 1970 seiring dengan 

dikembangkannya konsep “catur sarana unit desa” dalam program 

BIMAS. Sedang jabatan fungsional penyuluh, mulai dibicarakan sejak 

pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan (National Food Crops 

Extension Project/NFCEP) sejak tahun 1976. Seiring dengan 

dilaksanakannya Revitalisasi Penyuluhan pertanian, mulai tahu 1997 

pemerintah mengangkat penyuluh-penyuluh baru dengan status Tenaga 

Honorer Lepas (THL) untuk menggantikan penyuluh yang telah 

memasuki masa pensiun, meninggal dunia, dan berpindah status 

kepegawaian/jabatannya.  
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b. Penyuluh THL-TB (Tenaga Harian Lepas -Tenaga Bantu), merupakan 

tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh kementrian pertanian 

selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya 

dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Tugas dan fungsi penyuluh 

THL-TB sama dengan penyuluh PNS 

c. Penyuluh Swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai 

karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan 

benih/benih/alat/mesin pertanian, dan lain sebagainya) yang mulai 

menunjukkan perannya seirting dengan semakin pesatnya penggunaan 

pupuk-buatan dan pestisida kimiawi.Termasuk kategori penyuluh swasta 

adalah, penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mulai 

menunjukkan peran pentingnya sejak awal dasawarsa 1990-an, dan 

mencapai puncaknya sejak bergulirnya reformasi yang antara lain ditandai 

dengan bergesernya pengakuan pemerintah terhadap peranpenting 

LSM.Penyuluh swasta seperti yang disebutkan tersebut, mulai 

menunjukkan perannya.  

d. Penyuluh swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara 

sukarela melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungannya.Peran 

penyuluh pertanian swadaya sudah mulai dirasakan manfaatnya sejak 

pelaksanaan program BIMAS di awal 1970-an.Dewasa ini, seiring dengan 

semakin terbukanya informasi dan teknologi komunikasi, peran penyuluh 

swadaya semakin lebih diakui dibanding penyuluh PNS yang lebih 

memfokuskan kegiatannya pada kebijakan dan rekomendasi teknis dari 
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pemerintah, serta penyuluh swasta yang seringkali lebih mementingkan 

keuntungan perusahaan disbanding manfaatnya bagi masyarakat (petani). 

D. Kelompok Tani 

1. Pengertian Kelompok Tani 

Kelompok tani merupakan wadah berhimpunnya para petani yang 

terkait atas dasar kesamaan yaitu memiliki aspirasi, kebutuhan dan tujuan 

yang sama (Departemen pertanian, 2001). Dalam kelompoktani, 

anggota-anggota kelompok tani diharapkan berperan aktif dalam kegiatan 

kelompoktani, termasuk dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh 

instansi terkait yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan penyuluhan pertanian. 

Mulyana dalam Erwadi (2012) mengatakan jika kelompok adalah 

sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi 

satu sama untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, 

dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.  

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Gerungan dalam 

Mardikanto (2009) bahwa kelompok merupakan satu kesatuan sosial yang 

terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara 

intensif dan teratur, sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, 

strukur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. 

Kelompok juga merupakan kesatuankesatuan yang menunjukan satu 

kumpulan manusia (a human agregate), yaitu sejumlah orang yang 

mempunyai kepentingan yang sama. 
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 Kelompok tani menurut Trimo dalam Erwadi (2012) adalah petani 

yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi 

lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang 

dipimpin oleh seorang ketua. Pada dasarnya kelompok tani merupakan 

sistem sosial, yaitu suatu kumpulan unit yang berada secara fungsional dan 

terkait oleh kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka 

mencapai tujuan bersama dan sudah saling mengenal satu sama lain. 

E. Fugsi Kelompok Tani 

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan 

sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok 

tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa orang petatani 

bergabung ke dalam kelompok tani. Penggabungan dalam Kelompok tani 

terutama dapat dilakukan oleh penyuluh yang berada dalam satu wilayah 

administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara 

kooperatif. Wilayah kerja Kelompok tani sedapat mungkin di wilayah 

administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah 

kabupaten/kota. Penggabungan kelompok tani ke dalam Kelompok tani 

dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, 

dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau 

perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama 

dalamm peningkatan posisi tawar. Fungsi gapoktan antara lain :  

a. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar 

(kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga).  
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b. Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan 

lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya.  

c.  Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman 

kepada para petani yang memerlukan.  

d. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, 

grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah.  

e. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani 

kepada pedagang/industri hilir. 

F. Peran Kelompok Tani 

Menurut Mardikanto (2009) ada beberapa keuntungan dari pembentukan 

Kelompok tani itu, antara lain sebagai berikut :  

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya 

kepemimpinan kelompok. 

2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerja sama 

antar petani. 

3. Semakin cepatnya proses perembesan difusi inovasi teknologi baru. 

4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) 

petani. 

5. Semakin meningkatnya oriantasi pasar, baik yang berkaitan dengan 

masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya.  

6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta 

pengawasannya oleh petani sendiri.  
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Di lain pihak, Sajogyo dalam Mardikanto (2009) memberikan tiga alasan 

utama dibentuknya kelompok tani yang mencakup: (1)Untuk memanfaatkan 

secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia, (2) 

Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan, (3) Adanya 

alasan ideologis yang “mewajibkan” para petani oleh suatu amanat suci yang 

harus mereka amalkan melalui kelompok taninya.Keberadaan kelompok tani 

merupakan salah satu potensi yang mempunyai peran penting dalam 

membentuk perubahan perilaku anggotanya dan menjalin kemampuan 

kerjasama anggota kelompoknya.  Melalui kelompok tani, proses 

pelakasanaan kegiatan melibatkan anggota kelompok dalam berbagai 

kegiatan bersama, akan mampu mengubah atau membentuk wawasan, 

pengertian, pemikiran minat, tekad dan kemampuan perilaku berinovasi 

menjadikan sistem pertanian yang maju. Kelompok tani merupakan sebuah 

usaha dalam membentuk kegiatan bersama yang lebih formal. Setiap 

kelompok tani akan mempunyai anggotaanggota kelompok tani yang terdiri 

dari petani. Mereka akan berkolaborasi untuk menghasilkan ide-ide berusaha 

tani yang baik dan memberikan keuntungan yang besar untuk kelompok dan 

anggotanya. Banyak hal positif yang akan tercipta ketika usaha tani ini 

dilakukan secara bersama, atau dapat disebut secara berkelompok. Dengan 

begitu diharapkan pembangunan pertanian akan berjalan dengan cepat sesuai 

dengan salah satu tujuannya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan petani. 
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G. Kinerja   

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan pengalihan bahasa dari kata performance dalam 

bahasa inggris. Ruky (2002), mendefinisikan performance sebagai catatan 

dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 

tertenti selama kurun waktu tertentu. 

Mangkunegara (2002) menyamoaikan pendapatnya bahwa istilah 

kinerjaberasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapau oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Aktifnya anggota dalam kelompoktani akan menumbuhkan 

kedinamisan kelompoktani. Indrawati, dkk (2009) mengemukakan 

pentingnya dinamika kelompoktani sebagai faktor penting yang dapat 

membangun kompetensi dan kinerja petani dalam berusahatani atau 

dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman pertanian. 

Menurut Kustiari. dkk, (2006) yang menyatakan bahwa keaktifan 

dalam kelompoktanidapat dilihat dari variabel tingkat kehadiran dalam 

pertemuan kelompoktani, keterlibatan dalam kegiatan kelompoktani dan 

keterlibatan dalam diskusi yang dilakukan kelompoktani. Tingkat 

keaktifan petani dalam kelompoktani berhubungan positif dan nyata 

dengan tingkat kemampuan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. 
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2. Indikator kinerja keaktifan  kelompok tani 

Penilaian kinerja kelompok tani didasarkan pada aspek kemampuan 

kelompok menurut SK Mentan NO. 41/kpts/OT.210/1992 yang meliputi : 

a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas 

usaha tani (termasuk pasca panen dan analisis usaha tani) dengan 

menerapkan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumber daya 

alam secara optimal. 

b. Kemampuan melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain 

c. Kemapuan memupuk modal dan memanfaatkannya secara rasional 

d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara 

kelompok tani dengan KUD 

e. Kemampuan menerapkan teknologi dan memanfaatkan informasi serta 

kerja sama kelompok yang docerminkan oleh tingkat produktivitas dari 

usaha tani anggota kelompok. 

H. Penelitian Terdahulu 

Lin dkk (2018), dalam penelitiannya mengenai peranan penyuluh 

pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Kelurahan Benua Nirae 

Kecamatan Abeli Kota Kendari. Menyebutkan bahwa penyuluh pertanian di 

Kelurahan Benua Nirae telah melakukan beberapa perannanya sebagai 

pembimbing, fasilitator, organisator, dan dinamisator. 

Noviani dkk (2019), yaitu mengenai peran penyuluh pertanian dalam 

kegiiatan kelompok tani. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui 

peran penyuluh pertanian dalam kegiatan kelompok tani Sri Asih dan Sri 
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Rahayu dan kendala yang dihadapi oleh penyuluh petanian dalam kegiatan 

penyuluhan kepada kelompok tani Sri Asih dan Sri Rahayu di Desa 

Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan 

metode survey. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyuluh 

pertanian dalam kegiatan kelompok tani Sri Asih dan Sri Rahayu sudah 

dinyatakan berperan dnegan nilai 74 persen, tetapi jika dilihat dari 

masing-masing indikator peran penyuluh sebagai konsultan dalam kegiatan 

kelompok tani tidak berperan. Hal ini juga dikarenakan ada beberapa kendala 

yang dihadapi seperti sulitnya mengatur jadwal pertemuan danegan kelompok 

yani, jarak temouh yang dilaluin untuk sampai ke lokasi kelompok tani dan 

kendala-kendala yang lainnya. 

Rahmawati dkk (2016) dalam penelitiannya tentang peran dan kinerja 

penyuluh pertanian dalam memberdayakan peternak ayam petelur di 

Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukan bahwa 

peran penyuluh berpengaruh terhadap keberdayaan peternak ecara empirik 

tebukti signifikan. Semakin baik peran penyuluh akan berpengaruh terhadap 

keberdayaan peternak di Kabupaten Jember. Kinerja penyuluh juga 

berpengaruh terhadap keberadaan peternak secara empirik dan terbikti 

signifikan. Semakin baik kinerja penyuluh akan berpengaruh terhadap 

keberdayaan peternak. 

Pratama (2020), dalam penelitiannya mengenai peran penyuluh pertanian 

dalam pengembangan kelompok tani di Kecamatan Baturraden Kabupaten 

Banyumas. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyluh di 
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Kecamatan Baturraden berperan menjalankan tupoksinya sebagai motivator, 

edukator, komunikator, katalisator, organisator dan konsultan, masing-masing 

tupoksi penyuluh pertanian memiliki kendalanya sendiri, upaya yang 

dilakukan untuk meminimalisir kendala yang ada yaitu dengan meningkatkan 

intensitas kurikulum pelatihan, peningkatan peran kelembagaan, pendukung 

penyuluhan. 
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