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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyuluhan pertanian merupakan suatu usaha atau upaya untuk mengubah 

perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan 

serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan 

untuk meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya (Adjid, 2001). 

Penyuluhan pertanian akan efektif apabila mengacu pada minat dan kebutuhan 

masyarakat. Harus dikaji secara mendalam apa yang harus menjadi minat dan 

kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap masyarakat. 

Penyuluh pertanian harus mengetahui kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi 

dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dengan demikian akan dapat 

diprioritaskan minat serta kebutuhan yang mana yang diutamakan dalam kegiatan 

penyuluhan. 

Untuk meningkatkan prilaku pertanian dan keluarganya, peran penyuluh 

pertanian itu adalah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di 

dunia, karena pangan merupakan hal yang terpenting untuk keberlangsungan hidup 

disetiap individu di dunia. Menurut Kartasapoetra (1994), peranan penyuluh 

pertanian sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian berbasis 

kerakyatan, sehingga ilmu dan teknologi penyuluh menyampaikan,mendoromg, 

mengarahkan dan membimbing petani untuk mengubah kegiatan usahataninya 

dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. (Mosher 1981). 

 Penyuluh pertanian sebagai proses yang menghasilkan perubahan dalam 

kemampuan perilaku masyarakat yang terkait dengan bidang pertanian, selalu 

menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Hal 

ini merupakan tantangan lembaga penyuluhan untuk mampu menjadi lembaga 

tangguh, dalam arti memiliki identitas eksistensi yang berkelanjutan sekaligus 

mempunyai kemampuan dinamis untuk menjawab atau menggapai dengan positif 

semua tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab 
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kebutuhan masyarakat khususnya petani, yang juga merupakan tugas dari seorang 

penyuluh pertanian lapang. (Adjid, 2001) 

 Berdasarkan upaya pemerintah untuk mewujudkan program pertanian 

menjadi sebuah masyarakat  yang maju adalah berdasarkan Undang-Undang  No 16 

tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). 

Pemerintah menyadari pentingnya keberadaan penyuluh pertanian dalam rangka 

menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup, karena penyuluh 

pertanian adalah orang yang langsung berinteraksi dan berhadapan dengan 

petani.Penyuluhan pertanian merupakan seorang untuk melakukan komunikasi dan 

informasi secara sadar dengan tujuan untuk membantu petani dan memberikan 

pendapat, sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Gitosaputro, Listiana, dan 

Gultom, 2012). 

 Pada dasar nya setiap petani bahkan masyarakat luas membutuhkan 

pelayanan, dan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia.Dalam undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang sistem 

Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan (pasal 18). 

Permasalahan di Kecamatan Kabupaten Tangerang saat ini menjadi 

permasalahan pertanian seperti lahan pertanian, benih, regulasi atau kelembagaan  

permodalan.  Sumber daya manusia yang terdidik dalam hal ini petani akan dapat 

menghadapi berbagai permasalahan tersebut.  Peran penyuluh dalam mengarahkan 

dan membina petani dalam menghadapi permasalahan yang ada menjadi sangat 

penting.  Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai program untuk 

mengatasi permasalahan pertanian yang dihadapi. Oleh karena itu sangat 
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dibutuhkan kinerja penyuluh profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global 

untuk menghadapi permasalahan pertanian yang dihadapi. Seharusnya penyuluh 

yang di tugaskan di setiap kecamatan Kabupaten Tangerang yang di sebut BPP 

(BPP) dan kemudian dalam naungan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang 

ditambah kuantitasnya sehingga  para penyuluh untuk melakukan kegiatan di 

masing-masing desa lebih stabil, dengan jumlah penyuluh saat ini yang sangat 

minim maka kegiatan para penyuluh sedikit terhambat dalam kegiatan pembinaan 

petani binaan.  

 Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa penyuluh pertanian sebagai 

pelayanan masyarakat tani harus ada evaluasi kinerja. Oleh karena itu kajian tentang 

“Kinerja Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang” 

menjadi penting untuk dilakukan. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Kinerja Penyuluh pertanian di Balai 

Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Kinerja Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. 

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

I.4.1. Aspek Guna Teoritis 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasilnya dapat berguna 

dalam mengembangkan ilmu dibidang penyuluhan, khususnya terkait kinerja 

penyuluh pertanian. Disamping itu hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

I.4.2. Aspek Guna Praktis 

 Kegunaan dari aspek guna praktis ini diantaranya: 
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1. Untuk membantu tugas penyuluhan dalam usaha kinerjanya sebagai penyuluh 

pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sepatan Kabupaten 

Tangerang. 

2. Membantu memberikan informasi dan kajian untuk petani tentang program apa saja 

yang ada di BPP Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang 

3. Sebagai bahan informasi, kajian, dan evaluasi untuk pemegang kebijakan di BPP 

Sepatan Kabupaten Tangerang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


