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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pertanian Organik 

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa bahan-bahan kimia sintesis. Tujuan utama pertanian 

organik adalah menyediakan produk pertanian bahan pangan yang aman bagi 

kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. (Sutanto, 

2002). Produk organik adalah produk (hasil tanaman/ternak yang diproduksi 

melalui praktek-praktek yang secara ekologi, sosial ekonomi berkelanjutan, dan 

mutunya baik (nilai gizi dan keamanan terhadap racun terjamin). Oleh karena itu 

pertanian organik tidak berarti hanya meninggalkan praktek pemberian bahan non 

organik, tetapi juga harus memperhatikan cara-cara budidaya lain, misalnya 

pengendalian erosi, penyiangan pemupukan, pengendalian hama dengan bahan-

bahan organik atau non organik yang diizinkan. Standar umum pertanian organik 

yang dirumuskan oleh IFOAM, (International Federation of Organik Agriculture). 

Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk 

keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah (Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, 

Pasal 1 Ayat 1). Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik 

manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan 

budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap 
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keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan, hal tersebut dapat dicapai dengan 

penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan 

sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. 

Agar konsumen mendapat jaminan atas produk organik yang dibeli, 

Indonesia telah menetapkan standar untuk sistem produksi pertanian organik yang 

telah beberapa kali direvisi dan yang terakhir adalah Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 6729:2013 tentang Sistem Pangan Organik. SNI ini telah ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Pertanian No 64/Permentan/ OT.140/5/2013. Standar untuk 

sistem pertanian organik meliputi proses produksi, penanganan, penyimpanan, 

pengangkutan, inspeksi dan sertifikasi, pelabelan, pemasaran, sarana produksi, 

bahan tambahan dan bahan penolong; ketentuan mengenai hal ini terangkum 

dalam SNI 6729:2013 tersebut. Indonesia telah menetapkan bahwa semua produk 

organik yang telah disertifikasi, yang beredar di Indonesia baik produksi dalam 

negeri maupun pemasukan harus mencantumkan Logo Organik Indonesia. Jika 

produk organik mengalami proses pengemasan ulang, maka produk tersebut harus 

disertifikasi ulang sebelum mencantumkan Logo Organik Indonesia. 

Secara ringkas standar budidaya yang digunakan pada sayuran organik 

berdasarkan SNI 6729:2013 (Permentan No 64/Permentan/OT.140/5/2013) 

adalah: 1) Lahan bekas pertanian konvensional harus mengalami periode konversi 

paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, paling sedikit 3 (tiga) tahun 

sebelum panen hasil pertama produk organik atau paling sedikit 12 (dua belas) 

bulan untuk kasus tertentu. Tidak menyiapkan lahan dengan cara pembakaran, 

termasuk pembakaran sampah. 2) Benih harus berasal dari tumbuhan yang 
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ditumbuhkan secara organik dan tidak berasal dari hasil rekayasa genetika 

tanaman. 3) Sumber air tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan 

cemaran lain.  4) Pengelolaan Kesuburan Tanah yaitu dengan cara penanaman 

kacangkacangan (leguminoceae), pupuk hijau atau tanaman berakar dalam melalui 

program rotasi tahunan yang sesuai. 5) Pengendalian organisme penggangu 

tanaman dan pemeliharaan tanaman tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan 

organisme atau produk hasil rekayasa genetika, tidak melakukan proses 

pembakaran dalam pengendalian gulma, dan menerapkan sistem pengendalian 

hama dan penyakit yang terpadu. 6) Penanganan pascapanen, penyimpanan, dan 

transportasi dilakukan dengan benar dan sesuai standart. 

Produk organik lebih berkualitas dibandingkan produk non organik. 

Menurut beberapa penelitian, produk sayuran yang tercemar pestisida dan pupuk 

kimia sintetik dalam jangka panjang mempunyai dampak terhadap kesehatan 

konsumen dan daya saing pemasaran. Sekalipun belum terdapat data resmi 

tentang resiko (kesehatan) maupun dampak negatif lainnya akibat mengkonsumsi 

sayuran yang mengandung residu pestisida dan pupuk kimia sintestik di 

Indonesia, namun sudah saatnya bertindak arif dan bijaksana dalam menggunakan 

bahan-bahan tersebut dengan cara meninggalkan bahan kimia dan berpaling 

menggunakan bahan-bahan organik (Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan 

Biofarmaka direktorat Jenderal Hortikultura, 2008). 

Sayuran organik yang dihasilkan dari pertanian organik, ditanam dengan 

sebuah metode produksi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan sekitar 

pertanian sehingga mampu mempertahankan keanekaragaman hayati dan 
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menghormati siklus alam. Tanaman organik harus dipelihara di tanah yang aman, 

tidak dimodifikasi secara genetis dan harus selalu terpisah dari produk konvensional. 

Petani yang menananm tanaman organik tidak diperbolehkan menggunakan pestisida 

sintetis, organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dan pupuk buatan. Meskipun 

peralatan dan bahan-bahan yang digunakan keseluruhannya berlabel organik, residu 

pestisida tanaman organik tidak selalu nol karena pestisida masih dapat masuk 

melalui angin, air atau tanah. Agar mendapatkan label organik, sebuah produk 

makanan olahan harus mengandung paling sedikit 95% bahan organik bersertifikat. 

Pada masa ini, kesadaran masyarakan akan pentingnya mengkonsumsi bahan pangan 

organik (sayuran organik) semakin meningkat, sehingga sayuran organik merupakan 

salah satu dari jenis tamanan organik yang perlu mendapat perhatian dalam 

pengembangannya. Potensi produksi, pasar dan permintaan komoditas ini sangat 

besar, karena itu perlu dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan ramah lingkungan 

(Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura, 2011). 

 

2.2. Penyuluh 

Penyuluh adalah orang yang bekerja dibidang penyuluhan dan mempunyai 

fungsi penyuluh, baik yang bertugas di pedesaan, kecamatan, kabupaten, propinsi 

maupun di tingkat nasional. Peran yang dapat dilakukan   oleh   masing-masing   

penyuluh   berbeda-beda,   tergantung dimana mereka ditempatkan. Penyuluh yang 

ditempatkan di desa mempunyai peran berbeda dengan penyuluh yang di tempatkan 
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di kecamatan, demikian pula peran penyuluh tingkat kecamatan berbeda dengan 

penyuluh yang ditempatkan di kabupaten dan seterusnya (Suhardiyono, 1992). 

Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan 

pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Petugas penyuluhan 

merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam upaya 

mewujudkan cita-cita  dalam Undang-Undang tersebut. Penyuluhan sebagai proses 

pendidikan nonformal, bertujuan mengarahkan perubahan ke arah perubahan yang 

terencana. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sumberdaya yang memadai 

termasuk tenaga penyuluhan, tidak saja dalam jumlah yang mencukupi tetapi juga 

memiliki kemampuan yang handal. Salah satu aspek pembangunan pertanian yang 

memiliki andil sangat besar adalah masalah pangan dalam hal ini padi. Penyuluhan 

memegang peranan penting dalam upaya mengembangkan usahatani padi. Untuk 

mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan tenaga penyuluh yang kompeten dalam 

menjalankan perannya. 

Sebagai seorang penyuluh yang disebut sebagai agen pembaharuan bagi 

masyarakat, tidaklah sederhana. Bagi seorang penyuluh pertanian, diperlukan 

beberapa persyaratan yang mutlak disadari oleh seorang penyuluh antara lain : 

pertama yaitu segala sesuatu yang menyangkut jiwa atau motivasi seorang penyuluh, 

harus tumbuh dari relung-relung nurani yang paling dasar, memiliki jiwa yang bersih 

dan tulus yang diimbangi oleh keyakinan yang kuat tidak mudah goyah apabila ada 
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persoalan suatu tentang misi yang akan dicapainya, kedua adalah pengetahuan 

maksudnya adalah sampai sejauh mana ilmu-ilmu yang telah dikuasai oleh penyuluh 

tersebut dapat mendukung inovasi dalam kehidupan masyarakat desa sebagai suatu 

tolok ukur pembangunan dalam setiap kemajuann dan perkembangannya. Ketiga 

adalah metode yang akan diterapkan oleh penyuluh, yang diklasifikasikan dalam 

metode perorangan, kelompok, dan massa (Sastraatmadja, 1986). 

 

2.2.1. Penyuluh Pertanian 

Penyuluh pertanian adalah orang yang bekerja dalam kegiatan penyuluhan 

bidang pertanian yang melakukan komunikasi pada sasaran penyuluhan, sehingga 

sasarannya itu mampu melakukan proses pengambilan keputusan dengan benar. 

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh 

dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, 

dan melaporkan kegiatan penyuluhan (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2010). 

Penyuluh pertanian sering diartikan sebagai suatu pendidikan nonformal yang 

diberikan kepada keluarga petani di pedesaan.Tujuan dari penyuluhan, dalam jangka 

pendek yaitu : berusaha untuk mengubah perilaku (sikap, tindakan dan pengetahuan) 

petani ke arah yang lebih baik lagi; dan tujuan jangka panjangnya adalah guna 

terwujudnya peningkatan kualitas hidup petani ke arah yang diidealkan, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Sastraatmadja, 1986). Kegiatan 

penyuluhan pertanian adalah kegiatan yang berkesinambungan, berproses dan mampu 
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menghasilkan umpan-balik yang berdampak positif bagi pengembangan 

pembangunan pertanian. 

Penyuluhan pertanian harus mengacu pada kebutuhan sasaran/petani yang 

akan dibantu, dan bukan sasaran yang harus mengikuti keinginan penyuluh pertanian; 

penyuluhan pertanian harus mengarah pada terciptanya kemandirian petani, tidak 

menciptakan ketergantungan petani terhadap penyuluh; penyuluhan pertanian harus 

mengacu kepada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan sasaran, tidak 

mengutamakan target-target fisik yang tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan 

kualitas hidup sasaran. Dari pandangan tersebut terkandung pengertian bahwa 

penyuluhan pertanian harus bekerja dengan masyarakat dan bukan bekerja untuk 

masyarakat. Penyuluhan Pertanian tidak menciptakan ketergantungan tetapi harus 

mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakatat 

agar semakin memiliki kemampuan untuk berswadaya, swakarsa, swadana dan 

swakelola bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pertanian guna mencapai tujuan, 

harapan dan keinginan-keinginan sasaran. Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan 

harus selalu mengacu pada terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. 

Penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan 

pertanian, karena jika sebagus apapun program pertanian tidak akan berjalan dengan 

baik jika tidak melibatkan penyuluh. Para penyuluh lapangan yang  berhubungan 

langsung dengan petani adalah orang-orang yang turut memikirkan bagaimana 

tanaman, ternak, ikan yang dikelola petani bisa menyejahterakan petani. Mereka juga 
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yang mengemban kebijakan dari pemberi tugas untuk berhasil baik dan benar dan 

merekalah yang langsung mendorong petani bisa mencapai keberlanjutan 

keseimbangan alami bagi lahan yang dikelola dan lingkungannya. 

 

2.2.2. Peran Penyuluh Pertanian 

Kehadiran seorang penyuluh sangat diharapkan, mutlak diperlukan urgensinya 

karena seorang penyuluh adalah pembawa hal-hal baru yang perlu disampaikan 

kepada masyarakat yang pantas disuluhnya. Beberapa peran penyuluh pertanian, 

antara lain sebagai (1) seorang komunikator yang mengarahkan, 

mengkomunikasikan, membina dan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat, 

menyampaikan pengetahuan yang belum diketahui oleh petani dan membantu 

mendorong perkembangan kelompok tani antara lain pengetahuan kewirausahaan, 

perkoperasian, penanganan pasca panen maupun hasil pertanian, gizi dan kesehatan, 

instrument desa maupun dinamika kelompok yang disampaikan secara fleksibel; (2) 

motivator yang tangguh, yaitu sebagai orang yang membangkitkan semangat 

masyarakat, memotivasi anggota kelompok tani agar aktif berpartisipasi dalam setiap 

tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian partisipatif; (3) sebagai fasilitator 

yang membantu anggota masyarakat memfasilitasi segala yang diperlukan 

masyarakat dalam melaksanakan proses yang dimaksud oleh penyuluh pertanian, 

menyediakan prasarana jalan dan sarana transportasi; (4) sebagai inovator yaitu 

wadah bagi anggota masyarakat menanyakan sesuatu untuk memperoleh informasi 

terkini, wadah untuk memperkenalkan gagasan, metode yang baru bagi petani, 
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masukan atau hal-hal yang baru berbeda dari sebelumnya dengan cara membantu 

mencarikan alternatif penyelesaian masalah sehingga kelompok tani dapat memilih 

penyelesaian masalah yang paling tepat dan mudah dengan berbagai inovasi serta 

dapat diimplementasikan di lokasinya (Slamet, 2003). 

 

2.2.2.1. Penyuluh sebagai seorang inovator adalah  untuk memberi pengertian 

kepada petani dan mentransfer hasil-hasil penelitian yang ia ketahui, hal ini biasanya 

terjadi jika penyuluh menemukan petani yang masih sangat tradisional tetapi jika 

kondisinya petani yang modern dan telah menemukan metode terbaik untuk 

pertaniannya maka kemungkinan juga penyuluh yang belajar dari petani. 

Sebagai seorang agen perubahan, penyuluh harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada setiap petani dan 

mengembangkan system pembejaran non-formal yang bersifat inovatif. 

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh sebagai seorang inovator, beberapa 

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengikut-sertakan para petani dalam 

setiap kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang diadakan oleh penyuluh bagi petani 

yang didasarkan terhadap kebutuhan petani untuk menunjang peningkatan 

sumberdaya manusia (SDM petani), memberikan kesempatan kepada para petani 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berlatih 

berdasarkan pengalamannya, berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil 

pembelajaran, membimbing dan mengembangkan petani hingga menjadi petani yang 
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handal bisa membimbing dan mendidik sesama petani lainnya, dan mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Bogdan dan Biklen, 1990). 

2.2.2.2. Penyuluh sebagai seorang motivator adalah untuk memotivasi dan 

membantu para petani untuk lebih terampil dalam mengambil keputusan yang terbaik 

bagi mereka sendiri. Dalam KBBI pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul 

pada diri seseorang untuk sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu; usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang 

tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

dikehendakinya untuk mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi juga 

dapat diartikan sebagai faktor - faktor yang ada pada diri seseorang yang 

menggerakkan perilakunya untuk memenuhi berbagai tujuan tertentu (Marjono, 

2007). Motivasi dapat menjadi suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Proses timbulnya motivasi 

seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan 

imbalan. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya 

kinerja seorang petani. Motivasi juga berhubungan dengan faktor-faktor psikologis 

pada seorang petani sebagai wujud hubungan antara sikap, kebutuhan dan kepuasan 

yang diperoleh selama ia bekerja sebagai seorang petani, kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat material maupun non material. 

Terpenuhinya kebutuhan seorang petani, minimal kebutuhan pokoknya, kehidupan 
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sehari-hari, maka petani akan lebih fokus dalam bekerja dan menunjukkan kinerja 

yang sesuai dengan tuntutan pekerjaanya. 

Penyuluh sebagai seorang motivator dituntut untuk mampu membantu petani 

dalam mewujudkan hal yang menjadi motivasinya dalam bertani. Peran ini akan 

membantu petani untuk lebih berani mengambil keputusan, seperti keputusan harga 

jual, untung-rugi, menawar harga pupuk dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya 

keberanian petani untuk mengambil keputusan akan berdampak pada tingkat 

perekonomian mereka, sehingga menjadi lebih baik. Selain itu, penyuluh juga dapat 

memberikan alternatif pilihan kepada petani ketika petani menghadapi keputusan 

yang sulit. Perlu ditekankan disini, keputusan sepenuhnya diambil oleh petani, 

penyuluh hanyalah sebagai bahan pertimbangan. 

Dalam mengadopsi teknologi umumnya masyarakat desa masih takut 

menanggung resiko dan lebih mengutamakan kebersamaan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan seorang motivator yang dapat memberi semangat untuk mendorong para 

petani. Tidak hanya menyemangati saja peran penyuluh disini, tetapi juga memberi 

semangat para petani untuk terus maju, dengan penyuluh yang terus mendampingi 

dan memberi semangat diharapkan pertanian Indonesia dapat berkembang. 

 

2.2.2.3. Penyuluh sebagai seorang fasilitator yaitu sekelompok orang yang 

mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok 

dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju. Kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh seorang fasilitator adalah : pendampingan rutin di kelompok tani 
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guna mewujudkan kelompok yang baik dengan selalu mendampingi setiap ada 

petemuan pengurus dan kelompok, untuk memfungsikan kelompok sebagai wadah 

bertukar pikiran antar penenun, memecahkan permasalahan maupun merumuskan 

alternatif pemecahannya berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

kelompok. 

Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memilki tujuan, 

rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Akibatnya fasilitator harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai  berikut : berani, disiplin, bersedia membantu, tanggung jawab, 

sabar (telaten), komunikatif (menyengkan), mencarikan suasana, mau mendengarkan 

orang lain, empati (bias merasakan) dan tanggap situasi (peka), ini karena tugas yang 

diemban fasilitator sangat berat dan butuh pengorbanan. 

Secara umum menjadi seorang  berarti membantu masyarakat, sebagai suatu 

tugas kemanusiaan, sebagai suatu passion pribadi, menjadi penghubung masyarakat, 

dan menjadi aktor perubahan (agent of change). Sebagai seorang fasilitator yang baik, 

penyuluh harus dapat memastikan bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik, 

fasilitator menikmati proses fasilitasi, tidak terbebani denga tugasnya, sehingga 

tujuan fasilitasi tercapai. 

Fasilitator yang efektif adalah fasilitator yang peka terhadap perasaan 

individu, peka terhadap perasaan kelompok, memiliki kemampuan mendengarkan 

pendapat masyarakat, mampu mengelola keragaman, memiliki komitmen untuk 
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bekerja sama dengan masyarakat, mampu engoptimalkan sumber daya, peka terhadap 

waktu, fleksibel, memiliki rasa humor, taktis dan kreatif. 

Adapun tugas fasilitator dalam pendampingan kelompok adalah : 

1. Menyampaikan informasi 

2. Menjadi juru bicara/pemimpin 

3. Narasumber (membawa info dari luar) 

4. Membantu memecahkan masalah 

Tugas fasilitator ini telah mencakup sebagian kriteria yang diharapkan oleh 

Robert Bacal. Adapun kriteria fasilitator yang dimaksud adalah : menanyakan lebih 

baik dibandingkan menceritakan, memberikan pujian bagi partisipan yang layak 

menerima, bersedia untuk mengorbankan waktu untuk membangun hubungan dengan 

partisipan, berorientasi pada tugas, berinisiatif untuk membuka pembicaraan dengan 

partisipan, menanyakan pendapat partisipan, memperlengkapi partisipan dalam 

mengambil keputusan, mendengarkan tanpa mencela, mampu mengontrol emosi,  

mendasarkan keputusan pada intuisi daripada harus memiliki fakta, memiliki cukup 

kepercayaan diri, lebih antusias dibandingkan sistematis, lebih seperti seorang pelatih 

dari seorang ilmuwan (Bacal, 2011). 

 

2.2.2.4. Penyuluh sebagai seorang komunikator yaitu untuk membangun 

komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan 

antarmanusia, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, yang sifatnya 

umum dengan menggunakan lambing-lambang tertentu. Komunikasi pertanian adalah 
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suatu pernyataan antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pertanian, 

baik secara perorangan maupun secara berkelompok, yang sifatnya umum dengan 

menggunakan lambing-lambang tertentu seperti pada metode penyuluhan, yang 

bertujuan agar petani mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki. Komunikasi 

secara umum adalah proses dimana seseorang (komunikator) mengirim stimuli 

(biasanya dengan simbul-simbul verbal) untuk mengubah perilaku dari orang lain 

(komunikan) (Effendy, 1984). Komunikasi adalah proses pemindahan informasi, 

pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada 

sesuatu, tempat, atau orang lain (Wardhani et al., 2016). Kemampuan berkomuniksi 

seorang penyuluh sebagai pembimbing petani dalam lapangan merupakan faktor 

penting sekaligus merubah perilaku petani dan memberi inovasi. Peran penyuluh 

dalam program pertanian sangat penting karena berfungsi untuk menyebarkan 

informasi yang didapat dari pusat organisasi penyuluh. Penyebaran informasi oleh 

penyuluh kepada petani mengindikasikan adanya komunikasi.  Kemampuan penyuluh 

dalam menjelaskan berbagai alat peraga penyuluhan sehingga dimengerti petani 

merupakan indikasi penyuluh tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. 

Efektivitas komunikasi ditunjukkan oleh kondisi saling melengkapi antara komunikan 

secara umum dengan penggunaan media komunikasi dalam mengantarkan suatu 

perubahan (Narti, 2015).  

Metode komunikasi yang dapat dilakukan yaitu pendekatan secara kelompok 

dan individu. Gaya komunikasi sangat menentukan keberhasilan penyuluh dalam 

melakukan diskusi dengan kelompok tani maupun individu. Media komunikasi secara 
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lisan dengan fasilitas yang cukup akan menimbulkan feedback dari petani dalam 

kegiatan penyuluhan pertanian (Alim et al., 2008). Alat bantu yang digunakan adalah 

poster, leaflet, dan majalah pertanian. 

 

2.3. Penyuluh Partisipatif 

Seorang Penyuluh yang partisipatif adalah penyuluh pertanian yang mampu 

menciptakan iklim pembelajaran dengan mengelola kelas menjadi kondusif, 

membantu menentukan struktur kelompok tani, membantu mendiagnosis kebutuhan 

belajar kelompok, membantu kelompok menyusun tujuan kegiatan belajar, membantu 

anggota kelompok menentukan tahapan belajar, membantu kelompok dalam 

pelaksanaan kegiatan , membantu kelompok dalam evaluasi hasil kegiatan, membantu 

kelompok merancang pengalaman belajar, dan membantu kelompok dalam menyusun 

laporan hasil kegiatan. Penyuluh mendorong anggota kelompok untuk 

membelajarkan petani lain yang tidak hadir saat pelaksanaan kegiatan sehingga 

kemampuan anggota kelompok tani menjadi sama (Bappenas – UNDP Jakarta, 2007) 

 

2.4. Partisipasi Petani 

Keberhasilan seorang penyuluh berkaitan erat dengan adanya partisipasi 

petani. Partisipasi petani menurut Karl (2008) yaitu suatu proses dimana orang-orang 

dan masyarakat bekerja sama dan bekerja sama pada suatu proyek pengembangan dan 

program acara. Partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 

secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun 
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dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang 

mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

(pemantauan, evaluasi, pengawasan),   serta  pemanfaatan   hasil-hasil   kegiatan   

yang  dicapai. Dusseldorp dalam Mardikanto (2005) menjelaskan bentuk-bentuk 

kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: (1) 

Menjadi anggota kelompok masyarakat, (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi 

kelompok, (3) Melibatkan  diri  pada  kegiatan-kegiatan  organisasi  untuk  

menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, (4) Menggerakkan sumberdaya 

masyarakat, (5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, (6) 

Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

Partisipasi masyarakat petani adalah keikutsertaan petani dalam kegiatan 

pembangunan pertanian. Beberapa bentuk partisipasi petani yang diharapkan dapat 

diterapkan oleh petani sebagai bentuk dari pengaruh peran penyuluh pertanian 

sayuran organik dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor eksternal adalah 

faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani dari luar diri petani dalam 

pembangunan pertanian. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi 

keikutsertaan petani dalam diri petani untuk ikut pada pembangunan pertanian. 

Keberhasilan penyuluhan pertanian dapat dilihat dengan indikator banyaknya 

petani, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian yang mampu mengelola dan 

menggerakkan usahanya secara mandiri, ketahanan pangan yang tangguh, tumbuhnya 

usaha pertanian skala rumah tangga sampai menengah berbasis komoditi unggulan di 

desa. Selanjutnya usaha tersebut diharapkan dapat berkembang mencapai skala 
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ekonomis. Semua itu berkorelasi pada keberhasilan perbaikan ekonomi masyarakat, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu akan bermuara 

pada peningkatan pendapatan daerah. Ke depan arah pembangunan, menuju pada 

industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan bisa diwujudkan dengan 

lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama 

masyarakat pertanian, sehingga kesinambungan dan ketangguhan petani dalam 

pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam memanage 

usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola 

sumberdaya alam secara rasional dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam 

membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia 

khususnya perubahan dalam pembangunan pertanian. 


