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MEMACU PENINGKATAN PRODUKSI PADI DENGAN  
MENGINTENSIFKAN PENDAMPINGAN 

Oleh: Rachmat Hendayana 

Upaya pemerintah meningkatkan produksi padi untuk memenuhi target 70,6 juta 

ton dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan 

pendampingan. Kegiatan pendampingan secara intensif sudah dilakukan sejak 

awal pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman terpadu (SL-PTT) di 

tahun 2008, bertujuan agar teknologi Badan Litbang Pertanian dapat diterapkan 

secara optimal. 

Target pendampingan adalah meningkatkan produktivitas padi di lahan 

laboratorium lapang (LL) dan sekolah lapang (SL) masing-masing 1 – 2,5 t/ha 

gabah kering giling (GKG) dan 0,5 – 2 t/ha GKG. Apakah makna dan prinsip 

pendampingan itu ?, Sejauhmanakah pendampingan dapat meningkatkan 

produksi padi, dan Bagaimanakah peran pendamping? 

Makna dan prinsip pendampingan 

Kata pendampingan lebih bermakna kebersamaan, kesejajaran, dan samping 

menyamping. Kedudukan pendamping dan yang didampingi berada dalam posisi 

setara, bukan atasan bawahan. Arahnya tertuju pada pembinaan, pengajaran, 

pengarahan, pengendalian, dan mengontrol.  

Dalam pengertian umum, pendampingan adalah upaya untuk menyertakan 

masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya menuju pencapaian 

kualitas kehidupan yang lebih baik, dilaksanakan untuk memfasilitasi proses 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, 

membangun kemampuan untuk meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha 

berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

partisipatif. Prinsipnya, membangun inisiatif dan mendayagunakan potensi lokal, 



2 
 

partisipasi, peningkatan peran aktif anggota kelompok dalam berusahatani, 

kemitraan, tidak menggurui, aktualisasi institusi tradisi, dan keberlanjutan.  

Pendampingan mendorong peningkatan produksi padi? 

Pendampingan bukanlah faktor produksi. Bahwa pendampingan dapat 

mendorong peningkatan produksi, berjalan secara tidak langsung melalui 

perubahan sikap individu yang didampinginya. Pendampingan menjadi faktor 

eksternal yang mempengaruhi sikap manusia sedemikian rupa sehingga dengan 

sadar atau tidak, individu yang dipengaruhi akan berubah sikapnya terhadap 

teknologi. Apresiasi petani terhadap tekologi mendorong penerapan teknologi 

sesuai anjuran, dan demikian akan berpengaruh meningkatkan produksi. 

Kekuatan pendampingan dalam mendorong perubahan perilaku dijelaskan 

melalui teori perubahan sikap yang berpijak pada strategi persuasi. Persuasi 

adalah pengubahan sikap individu dengan memasukkan ide. fikiran, pendapat 

dan bahkan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif. Pesan yang disampaikan 

dapat mengganggu kestabilan sikap dan membuka peluang terjadinya 

perubahan yang diinginkan. Dalam konteks inilah pengaruh pendamping 

mewarnai sikap dan perilaku petani. 

Efek suatu komunikasi tertentu yang berupa perubahan sikap akan tergantung 

pada sejuhmana komunikasi itu diperhatikan, dipahami dan diterima. 

Kesemuanya itu dapat mendorong persuasi sebagai proses yang mencakup dua 

hal yakni penangkapan isi pesan dan penerimaan apa yang telah dipahami. 

Dalam hal ini peluang terjadinya sama dengan peluang adanya pemahaman 

yang efektif  dikalikan dengan peluang menerima apa yang dipahami. 

Dengan dasar teori itu pendampingan dapat diandalkan untuk mendorong 

peningkatan produksi padi melalui perubahan perilaku. Dengan demikian tujuan 

pendampingan yang sebenarnya adalah perubahan perilaku masyarakat tani 

untuk mandiri dan kreatif mengembangkan usaha produktif. 
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Peran pendamping 

Pendampingan melibatkan berbagai perwakilan dari beberapa instansi terkait, 

dan peran strategis yang dijalankan pendamping adalah sebagai fasilitator, 

pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat yang 

didampinginya. 

Peran fasilitator berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan 

dukungan bagi masyarakat. Tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain 

menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, 

membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan 

pemanfaatan sumber.  

Sebagai pendidik, pendamping aktif menjadi agen yang memberi masukan positif 

dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar 

gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. 

Disamping itu juga berperan membangkitkan kesadaran masyarakat, 

menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan 

bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 

Dalam hal pendamping berperan sebagai perwakilan masyarakat, dilakukan 

dalam kaitan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal 

atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pendamping 

dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan 

media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. 

Keberadaan pendamping dalam peran-peran yang bersifat teknis, ada 

hubungannya dengan kemampuan pendamping dalam melaksanakan tugas-

tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan 

analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, 

berkomunikasi, dan memberi konsultasi. 
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Metode pendampingan harus spesifik lokasi 

Pendampingan tidak memaksakan kehendak sendiri dan tidak mengabaikan 

kondisi masyarakat setempat. Metode yang digunakan harus sesuai dengan 

kondisi setempat. Jika menggunakan media sebagai sarana pendampingan,  

harus berpatokan pada jenis  yang disukai petani setempat. 

Meskipun tata cara pendampingan telah diatur dalam panduan umum secara 

nasional, akan tetapi di dalam tataran praktis harus dilakukan selektif 

disesuaikan kondisi masyarakat tani yang didampingi. Wujud pendampingan 

dilaksanakan spesifik lokasi berdasarkan pada kebutuhuan petani. Pilihannya, 

dapat dilakukan melalui pelatihan, berperan menjadi narasumber, 

menyelenggarakan demonstrasi, dan melakukan display varietas unggul.  

Untuk memenuhi harapan masyarakat tani seperti itu, maka sebelum melakukan 

pendampingan terlebih dahulu dilakukan pemahaman lapangan untuk 

memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang akan didampingi. 

Keberhasilan pendampingan sangat dipengaruhi dukungan ketersediaan 

sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai 

fasilitator, komunikator dan dinamisator dan berfungsi sebagai konsultan 

sewaktu diperlukan oleh kelompok tani. 

Dengan memahami peranan pendampingan yang strategis dalam mendorong 

peningkatan produksi, maka upaya mengintensifkan kegiatan pendampingan 

merupakan langkah yang bijak dan perlu dilakukan dengan penuh 

tanggungjawab. Komitmen pemerintah meningkatkan produksi padi menjadi 

tanggungjawab bersama. 

Bogor, 28 Maret 2011 

Penulis, 

 

Rachmat Hendayana 
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