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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan jika terjadi pertumbuhan

sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan ke arah yang lebih

baik (Soekartawi, 1995).

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat dicapai salah satunya dengan

pertanian organik.  Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang

mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia

sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk

pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan

konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Isu keamanan bahan pangan ini

telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa

produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes),

kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan (eco-

labelling attributes). Preferensi konsumen seperti ini dan perkembangan

ekonomi menyebabkan permintaan produk pertanian organik dunia meningkat

pesat.
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Secara teknis, sistem pertanian organik merupakan suatu sistem produksi

pertanian yang menggunakan bahan organik baik makhluk hidup maupun yang

sudah mati, menjadi faktor penting dalam proses produksi usahatani tanaman,

perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Penggunaan pupuk

organik (alami atau buatan) dan pupuk hayati serta pemberantasan hama,

penyakit, dan gulma secara biologis adalah contoh-contoh aplikasi sistem

pertanian organik (Sugito et al, 1995).

Menurut Mulyani dan Agus (2006) luas lahan yang tersedia untuk pertanian

organik di Indonesia sangat besar. Dari 188,2 juta Ha lahan yang dapat

digunakan untuk usaha pertanian, baru sekitar 70 juta Ha yang telah digunakan

untuk berbagai sistem pertanian, sisanya belum dimanfaatkan dan bisa

dimanfaatkan untuk pertanian organik. Menurut Nurdin (2012) terdapat 11,1

juta tanah yang diidentifikasikan sebagai tanah terlantar yang sebagian dapat

digunakan untuk pertanian organik. Produk pertanian organik utama yang

dihasilkan Indonesia adalah padi, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, jambu

mete, herbal, minyak kelapa, rempah-rempah dan madu. Padi dan sayuran

merupakan komoditi yang banyak diproduksi secara organik oleh petani skala

kecil dan pasar lokal.

Sebagian kalangan menyakini budidaya padi organik dapat menjawab

tantangan peningkatan produksi beras nasional, karena mampu memberikan

hasil panen yang tinggi dan ramah lingkungan. Supaya tidak menimbulkan

kesalahpahaman kedua aspek tersebut, padi organik dan peningkatan produksi

beras, perlu dicermati secara jernih.  Pupuk kimia bila digunakan secara tepat,
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tidak akan menyebabkan pencemaran dan menurunkan kualitas tanah seperti

yang sering diutarakan berbagai kalangan.  Di sisi lain, pupuk organik tak

dapat dipungkiri memiliki pengaruh positif bagi produksi tanaman, tetapi,

cenderung menurunkan produksi pada tahap awal implementasi (Winarno,

2004).

Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang telah mengembangkan

pertanian organik. Salah satu komoditas yang sedang dikembangkan adalah

padi organik. Berikut ini adalah data produksi padi di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Luas panen dan produksi padi sawah di Provinsi Lampung tahun 2013

No. Kabupaten Luas Lahan
(Ha)

Produksi
(Ton)

Rata-rata Produksi
(ton/Ha)

1. Lampung Barat 42.565 187.942 4,42
2. Tanggamus 43.466 221.193 5,09
3. Lampung Selatan 85.120 428.965 5,04
4. Lampung Timur 100.243 509.726 5,08
5. Lampung Tengah 142.322 707.596 4,97
6. Lampung Utara 40.233 169.988 4,23
7. Pesawaran 30.616 157.491 5,14
8. Pringsewu 23.875 119.678 5,01
9. Tulang Bawang 42.494 192.811 4,54
10. Way Kanan 38.495 161.173 4,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan Tabel 1, produksi padi di Kabupaten Pringsewu menempati

peringkat kelima jika dilihat dari rata-rata produksi padi.  Hal ini menjelaskan

bahwa produksi padi di Kabupaten Pringsewu lebih unggul dengan rata-rata

produksi 5,01 ton/Ha bila dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah

yang merupakan sentra produksi padi di Lampung dengan rata-rata produksi

hanya sebesar 4,97 ton/Ha.  Pada kenyataannya luas lahan yang dimiliki

Kabupaten Pringsewu lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten

Lampung Tengah. Hal itu karena petani di Kabupaten Pringsewu
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menggunakan faktor produksi padi yang berbeda, yaitu menggunakan pupuk

organik dan pestisida alami.

Menurut BPS (2013) total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten

Pringsewu adalah 193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar 770 ton/tahun.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2013 luas lahan dan

produktivitas padi organik terus meningkat.  Peningkatan itu tidak hanya

terjadi di Kecamatan Pagelaran saja melainkan di Kecamatan Sukoharjo dan

Gading Rejo.  Berikut adalah luas panen dan produksi padi organik  di

Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2013 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas lahan dan produktivitas padi organik di Kabupaten Pringsewu
tahun 2013

No. Kecamatan

Tahun
2011 2012 2013

Luas
Lahan
(Ha)

Produktivitas
(Ton/ha)

Luas
Lahan
(Ha)

Produktivitas
(Ton/ha)

Luas
Lahan
(Ha)

Produktivitas
(Ton/ha)

1. Pagelaran 55 5.5 70 5.5 140 5.5
2. Sukoharjo 10 5.5 15 5.5
3. Gading Rejo 20 5.5

Total 175
Sumber:Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 2014

Sentra padi organik terdapat di Kecamatan Pagelaran. Petani memulai

berusahatani padi organik pada tahun 1994, namun karena berbagai kendala

petani berhenti berusahatani padi organik pada tahun 2000.  Pada tahun 2004

petani padi organik di Kecamatan Pagelaran memulai kembali berbudidaya

padi organik. Budidaya padi di Kecamatan Pagelaran sebagian besar

dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati

sehingga memiliki cita rasa dan harga jual lebih tinggi sekitar 30-40% bila
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dibandingkan dengan padi pada umumnya. Harga beras organik berkisar Rp

15.000- 17.000/kg, sedangkan untuk beras biasanya hanya berkisar Rp 7.000-

9.000/kg.

Penelitian Nur Asiah (2010) menyatakan bahwa padi organik belum begitu

berkembang di Kecamatan Pagelaran.  Hal tersebut karena sebagian

masyarakat di Kecamatan Pagelaran tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk

berbudidaya padi organik karena sebagian petani beranggapan bahwa budidaya

padi organik ini secara ekonomi merugikan, sebab membutuhkan tenaga kerja

dan pupuk organik yang cukup banyak. Pelaksanaan budidaya padi organik di

daerah ini masih mengalami berbagai permasalahan, di antaranya: (a) lokasi

sawah jauh dari sumber air yang tidak terkontaminasi bahan kimia; (b)

kurangnya perhatian dari pemerintah seperti bantuan pupuk atau sumber air; (c)

skala pemilikan lahan sawah yang rendah; dan (d) sulitnya memasarkan hasil

pertanian.

Diperlukan suatu proses pembelajaran bagi petani padi organik melalui

kegiatan penyuluhan pertanian. Dengan adanya kegiatan penyuluh pertanian

atau pendampingan dari PPL diharapkan para petani mau ikut berpartisipasi

untuk menanam padi organik. Kinerja penyuluh pertanian dalam

pengembangan padi organik dapat berjalan lancar jika memenuhi beberapa

indikator di antaranya: 1) Penyusunan program penyuluhan pertanian, 2)

rencana kerja penyuluh pertanian, 3) data peta wilayah, 4) iseminasi teknologi,

5) keberdayaan dan kemandirian petani, 6) kemitraan usaha, 7) kelembagaan
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petani, 8) informasi sarana produksi dan pemasaran, 9) produktivitas dan

pendapatan petani (Deptan, 2009).

Belum berhasilnya pembangunan pada sektor padi organik, selain dipengaruhi

oleh permasalahan tersebut, diduga diakibatkan oleh kinerja penyuluh yang

masih tergolong rendah.  Hal ini karena jumlah penyuluh di Kecamatan

Pagelaran masih sedikit yakni sebanyak 12 orang, sedangkan jumlah desa yang

terdapat di Kecamatan Pagelaran sebanyak 20 desa. Upaya peningkatan

keberhasilan sektor padi organik di daerah ini diperlukan penyuluh yang

profesional, berarti memiliki pengetahuan atau wawasan dalam bidang

pertanian yang dicirikan dengan kinerja tinggi, menguasai iptek, kreatif,

inovatif dan berwawasan luas. Keberhasilan PPL sangat dipengaruhi oleh

semangat kerja atau moral kerja yang tinggi dari penyuluh-penyuluh

didalamnya, oleh karena itu perlu adanya motivasi.  Motivasi kerja berguna

untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja penyuluh, serta meningkatkan

produktivitas kerja penyuluh dan tentu saja berpengaruh terhadap kinerja PLL

itu sendiri.

Upaya peningkatan keberhasilan sektor padi organik tentunya tidak terlepas

dari persepsi petani terhadap kinerja penyuluh.  Hal ini karena persepsi sangat

erat hubungannya dengan sikap dan respon seseorang terhadap objek tertentu

dalam hal ini adalah kinerja penyuluh dalam pengembangan padi organik.

Menurut Gibson (1989) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses kognitif

yang dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia

sekitarnya. Persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan
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padi organik merupakan interpretasi petani terhadap usahatani padi organik

apakah dapat bermanfaat bagi petani atau tidak dan apakah kinerja penyuluh

tersebut berhasil dalam mengembangkan padi organik, sebab persepsi petani

berhubungan erat dengan kelanjutan budidaya padi organik.

Petani dapat memahami informasi yang diberikan penyuluh, dan memiliki

persepsi terhadap kinerja penyuluh tersebut yang dirasakan melalui indra yang

dimilikinya. Setelah mengetahui persepsi petani terhadap kinerja penyuluh

diharapkan terjadi peningkatan kinerja para penyuluh yang sesuai dengan

kebutuhan petani binaannya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis

memiliki ketertarikan untuk dapat meneliti tingkat persepsi petani terhadap

kinerja penyuluh di Kecamatan Pagelaran dalam pengembangan padi organik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam

pengembangan padi organik di Kecamatan Pagelaran?

2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap

kinerja penyuluh dalam pengembangan padi organik?

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara petani padi organik dan petani

padi nonorganik terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan padi

organik?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi petani terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan padi

organik di Kecamatan Pagelaran Kabupaten pringsewu

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kinerja

penyuluh dalam pengembangan padi organik

3. Perbedaan persepsi antara petani padi organik dan petani padi nonorganik

terhadap kinerja penyuluh dalam pengembangan padi organik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Petani padi organik di seluruh Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten

Pringsewu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan

usahanya agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan.

2. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam

mengembangkan budidaya padi organik.

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian

selanjutnya.


