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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara agraris dimana tanahnya sangat subur.

Sebagian  besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Masyarakat

memanfaatkan tanah yang subur tersebut untuk bercocok tanam. Pemerintah

mengambil kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diantaranya

dengan peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan melalui pembangunan

pertanian.

Pertanian merupakan basis perekonomian masyarakat di pedesaan, tetapi

masyarakat desa yang mayoritas sebagai petani taraf ekonominya masih banyak yang

berada dibawah garis kemiskinan. Penyuluh yang bergerak disektor pertanian harus

mampu menggali potensi agro ekosistem wilayah pertanian dan menjadi suatu

kenyataan yang memberi manfaat sebagai pendapatan, nilai tambah atau secara

umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dibidang sektor

pertanian Jeruk Manis Kuok.

Berita dari media (suarakampar.com). Masyarakat Kecamatan Kuok selama

ini boleh dikatakan sangat bangga dengan hasil pertanian khas wilayah tersebut yang

dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat tempatan. Ini dibuktikan wilayah

Kecamatan Kuok dan sekitarnya ini diera tahun 80-an hingga 90-an tercatat sebagai
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sentra produksi pertanian jeruk manis di Provinsi Riau.Hal itu diakui oleh tokoh

Muda Kuok, Jhonnedi, S.Ag yang juga penggiat pembangunan ekonomi pedesaan

yang banyak bergerak dibidang budidaya tanaman jeruk manis di desa Batu Langkah

Kecil Kecamatan Kuok.

Kepada wartawan, Senin (9/11/2015), Jhonnedi sebutkan, saking terkenalnya

jeruk manis kuok ini, bukan hanya ditengah masyarakat Kampar dan Riau saja yang

menyukai dan meminatinya, tetapi juga dikenali oleh masyarakat di luar Riau.

“Bukan itu saja, jeruk manis kuok ini selain dikenali buahnya yang manis juga

bibitnyapun banyak dan sangat diminati para petani di luar Riau dan bahkan sempat

dikenali dan diproduksi hinga kewilayah Brastagi Sumatra Utara," akuinya.

Namun kejayaan jeruk manis Kuok ini akui Jhonnedi, sempat meredup dan

tenggelam dari peredaran dan bahkan nyaris tidak ada sama sekali dipasaran. Hal ini

dipengaruhi beberapa factor diantaranya, lesunya pangsa pasar jeruk manis kuok

akibat menurunnya produksi jeruk manis kuok. Kondisi ini disebabkan tamanam

jeruk manis Kuok mengalami serangan hama dan serangan jamur batang yang

berakhir pada kematian batang tanaman jeruk. Sehingga petani saat itu mulai putus

asa dan sebahagian petani meninggalkan komuniti jeruk manis tersebut.

Kondisi ini menggiring pada pola bertani masyarakat yang mengalami

pergeseran nilai yang sangat drastis dari bercocok tanam jeruk manis, hingga beralih

ke komuniti tanaman lainnya, seperti lahan peretanian jeruk berubah fungsi menjadi

lahan perkebunan karet dan lahan perkebunan sawit. Namun kejayaan Jeruk kuok

tersebut tidak sirna begitu saja, para patani kembali melirik komuditi ini dengan
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dibantu kelompok penggerak pembangunan pertanian pedesaan dan didukung

pemerintah, petani jeruk kuok akhirnya mampu lepas dari ancaman gagal produksi

yang sempat menjadi momok bagi petani. Dengan berbagai penelitian dan kajian

yang dilakukan pemerintah, akhirnya petani jeruk manis di Kabupaten Kampar

umumnya dan Kecamatan Kuok khususnya, mampu keluar dari berbagai persoalan

yang dihadapinya dan akhirnya mereka mendapatkan solusi yang tepat.

“Alhamdulilah petani sangat ini tidak perlu cemas, karena bibit jeruk yang kita

produksi saat ini adalah varian jeruk manis yang tahan dari ancaman hama dan jamur

batang yang mematikan tersebut,” kata Jhonedi. Sehingga saat ini tanda-tanda

kejayaan jeruk manis Kuok tersebut sudah mulai menggeliat dengan hasil yang

menjanjikan dan bahkan sudah mulai kembali menampakan tanda-tanda

kejayaannya. “Saat ini saya berupaya memotivasi petani untuk peningkatan ekonomi

petani dengan mencanangkan tiada rumah tanpa pohon jeruk,” kata Jhonedi yang

mengakui program tersebut sedang berjalan di desa Silam dan desa Batu Langkah

Kecil kecamatan Kuok. Penyuluh juga dapat menjadi sarana kebijaksanaan yang

efektif untuk mendorong pembangunan pertanian di dalam situasi petani tidak

mampu mencapai tujuannya kerena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Maka

kebijakan pemerintah adalah mengembangkan sumber daya manusia khususnya bagi

petani-petani kita yang sedang menjalankan usaha tani, melalui penyuluhan tersebut

petani bisa belajar dan menemukan sesuatu yang baru sehingga bisa membawa

perubahan kearah positif dalam mereka menjalankan usaha tani (dikutip pada 23

Oktober 2017).
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Penyuluhan pertanian merupakan bentuk pembinaan kepada masyarakat

Petani yang disediakan bagi pemerintah khusus bagi petani kita yang merupakan

pelaksana pembangunan pertanian dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Penyuluh pertanian memiliki peranan penting dalam meningkatkan kwalitas sumber

daya manusia yang ada dalam setiap diri petani, penyuluh pertanian memiliki

tanggungjawab penuh terhadap petani sebagai pelaksana  pembangunan pertanian

dalam usaha menggali potensi-potensi yang ada dalam diri petani.

Balai penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas

pertanian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bekerja.

Terbentuknya balai penyuluhan sebagai bentuk pendidikan nonformal tidak terlepas

dari peranan lembaga pemerintahan yang menengani dan mengatur masalah

pertanian, seperti pemerintah kementerian pertanian tingkat pusat maupun pemerintah

dinas pertanian tingkat daerah.

Balai  penyuluhan pertanian (BPP) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

merupakan salah satu unsur pemerintahan di Kabupaten Kampar. Balai  penyuluhan

pertanian (BPP) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar memiliki tanggungjawab

membina dan mengembangkan para petani dalam mengelolah lahannya sehingga

dapat tercapai masyarakat petani yang sejahtera. Peranan balai penyuluhan pertanian

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menentukan program kegiatan yang

tepat sasaran, diperlukan informasi yang lengkap dan menyeluruh meliputi:
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a. Potensi  pertanian tanaman pangan lahan

b. Kelembagaan pertanian

c. Peta penyebran tanaman pangan

d. Rumah tangga petani

Balai penyuluhan pertanian Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar memegang

peranan penting dalam mewujudkan kondisi ekonomi petani yang layak dan

sejahtera. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

memiliki peranan dalam usaha meningkatkan produksi pertanian jeruk manis. Desa

Kuok kecamatan Kuok merupakan salah satu desa yang menerapkan sistem pertanian,

dalam hal ini balai penyuluhan pertanian telah mempersiapkan bantuan produksi dan

sarana produksi beserta tenaga penyuluh  pertanian sebagai pendamping dan

pembimbing yang tugasnya membina, memberikan pengarahan,

penjelasan/penyuluhan  tentang kegiatan usaha tani yang bertujuan untuk

meningkatkan produksi pertanian jeruk manis, melalui tim penyuluh pertanian

lapangan (PPL) diharapkan nantinya akan membantu para petani dalam bidang usaha

tani.

Petani di Desa Kuok telah dibentuk dalam beberapa kelompok tani yang

disajikan pada tabel di bawah ini  yaitu:
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Tabel 1.1 Kelompok Tani Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
No Kelompok tani Anggota

1. Sonto Makmur 35

2. Semangat Baru 26

3. Limau Manis 40

4. Gemas Sepakat 53

Jumlah 154 orang
Sumber Data:Dokumentasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar.

Kelompok-kelompok tani tersebut merupakan kelompok tani yang telah di

bentuk dan dikukuhkan oleh tim Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar. Penelitian ini berkenaan dengan peranan penyuluh balai

penyuluhan pertanian Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam meningkatkan

produksi pertanian jeruk manis di desa Kuok kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Berikut ini adalah hasil produksi jeruk petani di Kecamatan Kuok dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.2 Realisasi Tanam, Panen, Produktivitas Dan Produksi Jeruk Manis di
Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tahun 2010-2016

No Tahun Jumlah akhir
tahun yang lalu
(pohon)

Jumlah tanaman
akhir tahun
laporan (pohon)

Tanaman
yang
menghasilkan
(pohon)

Produksi
(ton)

1. 2010 25.221 25.403 5.405 94,59
2. 2011 25.403 25.370 28.170 492,98
3. 2012 25.370 24.908 10.407 182,12
4. 2013 25.035 36.360 15.285 382,13
5. 2014 36.330 61.500 15.840 570,24
6. 2015 61.500 89.100 27.130 976,68
7. 2016 89.100 89.100 27.130 976,68

Jumlah 287.959 351.741 129.367 3675,42
Sumber Data: Dokumentasi dinas tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten
Kampar Tahun 2016.
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Berdasarkan survey yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:

a. Masih kurang penyuluh pertanian yang diberikan kepada petani jeruk manis di

Desa Kuok.

b. Masih ada petani yang kurang mengikuti saran-saran dan petunjuk yang diberikan

penyuluh pertanian dalam bidang usaha tani.

c. Masih ada petani yang kurang peduli dengan kegiatan yang dilakukan oleh Balai

Penyuluhan Pertaninan Kecamatan Kuok.

d. Masih ada sebagian petani yang tidak mengikuti pelatihan yang diberikan

penyuluh pertanian.

e. Masih sulitnya petani dalam memasarakan hasil pertanian jeruk ketika panen

melimpah sehingga membuat harga jeruk menjadi murah.

Berdasarkan gejala dan Latar Belakang Masalah yang ditemukan diatas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dengan judul: Peran Balai Penyuluhan

Pertanian Kecamatan Kuok dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Petani Jeruk Manis Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

1.2. Rumusan masalah

a. Bagaimana peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis di Desa Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?
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b. Apa saja faktor penghambat Balai Penyuluhan Petanian dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis di Desa Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis di Desa Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Balai Penyuluhan Pertanian

Kecamatan Kuok dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk

manis di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan

kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang peran Balai

Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk

manis di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

b. Untuk instansi sebagai informasi atau masukan untuk peran Balai Penyuluhan

Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis di

Desa Kuok  Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

c. Secara akademis, berguna sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan

bagi kalangan akedemis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
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1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulisan

membagi kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek

pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian

dan defenisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan

sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruag lingkup lokasi penelitian, aktifitas

dari instansi dan masyarakat yang menjadi sasarn permasalahan

penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakuakn oleh

peneliti serta menguraikan dan mengevaluasi hasil penelitian.
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BAB VI : PENUTUP

bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta

saran.


