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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayahNya, revisi Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun
2015 – 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik. Revisi ini dilakukan karena adanya
kebijakan Pusat Penyuluhan Pertanian terkait dengan program dan kegiatan yang
disesuaikan dengan perubahan kebijakan Kementerian Pertanian.
Revisi Renstra ini tetap mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian
2015–2019 dan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia

Pertanian

Tahun

2015-2019,

Pusat

Penyuluhan

Pertanian

telah

menetapkan kebijakan yaitu pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang akan
ditempuh melalui enam langkah strategis, yaitu 1) penguatan fungsi kelembagaan
penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan penyuluhan
pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan; 2) fasilitasi
penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan
dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), serta penguatan
aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (cyber extension); 3)
pengembangan kelembagaan petani melalui peningkatan profesionalisme dalam
berusaha tani untuk pembangunan pertanian berkelanjutan; 4) peningkatan peran
serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan
prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
5) peningkatan kualitas ketenagaan penyuluhan pertanian melalui penataan,
penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan 6) peningkatan
sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian.
Penyuluhan pertanian berorientasi bioindustri dan pasar global yang berbasis
teknologi informasi, serta diarahkan untuk mencapai kecukupan produksi komoditas
strategis nasional.
Revisi Renstra Pusat Penyuluhan Pertanian merupakan dokumen yang menjadi
acuan penyusunan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2015-2019. Kondisi dan isu
strategis serta kebijakan, kegiatan yang menjadi implikasinya dijelaskan secara
singkat dalam dokumen ini.
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Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan sumbang saran dalam revisi Renstra ini. Masukan, kritik dan saran
yang konstruktif dari semua pihak akan membantu penyempurnaan dokumen ini.

Jakarta,

Juli 2018

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si
NIP. 19650723 199403 2009

Pusat Penyuluhan Pertanian

Revisi I Renstra 2015 - 2019
ii

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

v

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

vi

I.

PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A. Latar Belakang .................................................................................

1

B. Kondisi Umum Penyuluhan Pertanian .............................................

3

C. Potensi dan Permasalahan ..............................................................

10

D. Isu Strategis Penyuluhan .................................................................

14

II.

III.

IV.

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN
TANTANGAN ........................................................................................

18

A. Kekuatan ..........................................................................................

18

B. Kelemahan .......................................................................................

22

C. Peluang ............................................................................................

24

D. Tantangan ........................................................................................

26

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................................................

30

A. Visi ....................................................................................................

30

B. Misi ..................................................................................................

30

C. Tujuan ..............................................................................................

31

D. Tantangan ........................................................................................

32

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................

33

A. Arah Kebijakan ................................................................................

33

B. Strategi ............................................................................................

33

Pusat Penyuluhan Pertanian

Revisi Renstra I 2015-2019
iii

V.

VI.

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN
PENDANAAN .......................................................................................

38

A. Program ...........................................................................................

38

B. Kegiatan............................................................................................

38

C. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ......................................

39

D. Pendanaan ......................................................................................

40

PENUTUP .............................................................................................

45

Pusat Penyuluhan Pertanian

Revisi Renstra I 2015-2019
iv

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Kegiatan Utama dan IKSK Tahun 2015-2017 ................................

39

Tabel 2. Kegiatan Utama dan IKSK Tahun 2018-2019 ................................

40

Tabel 3. Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan,
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Utama Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2015-2017 .................

42

Tabel 4. Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan,
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Utama Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2018-2019 .................

Pusat Penyuluhan Pertanian

44

Revisi Renstra I 2015-2019
vi

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi. .......

4

Gambar 2. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
di Kabupaten/Kota. ........................................................................................

4

Gambar 3. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
di Kecamatan. ...............................................................................................

5

Gambar 4. Keragaan Penyuluh Pertanian PNS berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2017. ...................................................................

6

Gambar 5. Keragaan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2017 . ..............................................................................

7

Gambar 6. Dukungan APBN untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun
2010-2014. ....................................................................................................

Pusat Penyuluhan Pertanian

9

Revisi Renstra I 2015-2019
v

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, antara lain untuk
mewujudkan negara yang berdaulat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta
menjamin penghidupan yang layak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itu, pembangunan pertanian diarahkan sebagai salah satu
upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang bermartabat, adil dan
makmur.
Tahun 2015 merupakan awal dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 untuk memantapkan
pembangunan nasional dalam segala bidang, dengan fokus peningkatan kualitas
sumberdaya manusia (SDM) termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek), serta penguatan daya saing dalam bidang perekonomian.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 20152019 merupakan tindak lanjut dari RPJMN periode 2010-2014 dengan sasaran
capaian terbangunnya fondasi sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan.
Pada periode 2015-2019 capaian yang diharapkan yaitu kokohnya fondasi
sistem pertanian bioindustri berkelanjutan, guna mewujudkan keunggulan
daya saing pertanian terpadu berbasis pada sumber daya alam berkelanjutan,
sumber daya insani

berkualitas

dan berkemampuan iptek bioindustrial,

ketahanan pangan, kesejahteraan petani dengan menciptakan nilai tambah
ekonomi bagi petani dan pelaku usaha yang ramah lingkungan.
Sistem pertanian bioindustri berkelanjutan menjadi acuan dalam mencapai tujuan
pembangunan

pertanian dengan empat sasaran strategis pembangunan

pertanian tahun 2015-2019, meliputi (1) pencapaian swasembada padi, jagung
dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan
diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya
saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan
baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta
(6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
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Guna

mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan

pertanian,

Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)
menetapkan visi pada periode 2015 – 2019, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya
Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk
Mewujudkan Kedaulatan Pangan

dan

Kesejahteraan Petani”.

Untuk

mewujudkan visi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah menetapkan visi,
yaitu “Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan
Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang
Berkarakter, Memiliki

Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan Berdaya Saing

Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.
Dalam era globalisasi, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian,
antara lain masih lemahya koordinasi dan sinergi antara dinas teknis yang
menangani fungsi penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota serta kelembagaan
penelitian dan pengembangan pertanian, meningkatnya tuntutan pelayanan
penyuluhan, jumlah penyuluh yang makin berkurang dan kelembagaan petani
serta kelembagaan ekonomi petani yang belum berfungsi secara optimal.
Untuk mewujudkan visi dan misi serta merespon tantangan-tantangan tersebut,
Pusat Penyuluhan Pertanian telah menetapkan kebijakan yaitu pemantapan
sistem penyuluhan pertanian yang akan ditempuh melalui enam langkah strategis,
yaitu 1) penguatan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak
utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masing-masing wilayah
administrasi pemerintahan; 2) fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam
sistem

agribisnis

hulu-hilir

melalui

penumbuhan

dan

pengembangan

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), serta penguatan aksesibilitas informasi
agribisnis berbasis teknologi informasi (cyber extension); 3) pengembangan
kelembagaan petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani
untuk

pembangunan pertanian berkelanjutan;

4) peningkatan peran serta

pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana
dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 5)
peningkatan kualitas ketenagaan penyuluhan

pertanian melalui penataan,

penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan 6) peningkatan

Pusat Penyuluhan Pertanian

R evisi Renstra I 2015-2019

2

sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluha n
pertanian.
B. Kondisi Umum Penyuluhan Pertanian
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan Undang-Undang No. 16
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
telah diterapkan selama hampir sembilan tahun, namun implementasinya belum
dilaksanakan secara optimal. Kondisi umum penyuluhan pertanian digambarkan
sebagaimana uraian di bawah ini.
1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Kelembagaan penyuluhan pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur,
tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelembagaan penyuluhan
atas kelembagaan penyuluhan

pemerintah terdiri

di pusat, provinsi, kabupaten/kota

dan

kecamatan. Kelembagaan penyuluhan di pusat berbentuk Badan Penyuluha n
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), di provinsi
berbentuk dinas teknis yang menangani fungsi penyuluhan, di kabupaten/kota
berbentuk dinas teknis yang menangani fungsi penyuluhan, dan di kecamatan
berbentuk

Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP). Keragaan kelembagaan

penyuluhan pertanian pada berbagai tingkatan wilayah sebagai berikut :
a. Provinsi
Sampai dengan akhir tahun 2017, telah terbentuk 11 unit (32,35%) bidang
yang melaksanakan fungsi penyuluhan, 12 unit (35,29%) seksi yang
melaksanakan fungsi penyuluhan, 7 unit (20,59%) berbentuk UPTD
Diklatluh, 3 unit (8,82%) kelompok jabatan fungsional dan 1 unit (2,94%)
berbentuk lainnya seperti terlihat pada Gambar 1.
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Kelembagaan Penyuluhan Provinsi
2.94%
8.82%
Bidang Penyuluhan

32.35%
20.59%

Seksi Penyuluhan
UPTD

KJF

35.29%

Lainnya

Gambar 1. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi.
b. Kabupaten/Kota
Sampai dengan akhir tahun 2017, telah terbentuk 275 unit (53,50%) bidang
yang melaksanakan fungsi penyuluhan, 24 unit (4.67%) seksi yang
melaksanakan fungsi penyuluhan,

9 unit (1.75%) berbentuk UPTD

Diklatluh, 19 unit (3.70%) kelompok jabatan fungsional dan 187 unit
(2.94%) berbentuk lainnya seperti terlihat pada Gambar 2.

Kelembagaan Penyuluhan
Kabupaten/Kota
Bidang Penyuluhan

2.94%

53.50%

Seksi Penyuluhan
UPTD
KJF
Lainnya

3.70%
1.75%

4.67%

Gambar 2. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota
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c. Kecamatan dan Desa
Sampai dengan akhir tahun 2017, telah terbentuk 5.622 unit (82,70 %) BPP
dari 6.798 kecamatan, seperti terlihat pada Gambar 3.

Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan

17.30%

BPP

Belum terbentuk

82.70%

Gambar 3. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan

Selanjutnya di desa/kelurahan, telah terbentuk kelembagaan penyuluha n
swadaya berupa Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes) sebanyak
1.679 unit.
Dalam

menyelenggarakan

penyuluhan

pertanian,

kelembagaan

penyuluhan didukung oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)
di Pusat, Komisi Penyuluhan di provinsi, dan Komisi Penyuluhan di
kabupaten/kota yang berfungsi memberikan masukan dalam penyusunan
kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian.
2. Kelembagaan Petani
Berdasarkan data hasil Sensus Pertanian tahun 2013, jumlah Rumah Tangga
Petani (RTP) sebesar 26.135 juta dan jumlah petani sebanyak 31,70 juta orang.
Dari jumlah RTP dan petani tersebut, sampai dengan akhir tahun 2017 telah
tumbuh

582.021 unit poktan, 63.440 unit gapoktan dan 13.284 unit

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Berdasarkan kelas kemampuan kelompok, kelompoktani yang ada sebagian
besar masih berada pada kelas pemula 224.816 kelompok (57,39 %), lanjut
50.594 kelompok (12,92 %), madya 14.959 kelompok (3,82 %), utama 2.375
Pusat Penyuluhan Pertanian
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kelompok (0,61 %) dan sebanyak 98.997 kelompok (25,26 %) belum memiliki
kelas kelompok. Kelompoktani tersebut masih perlu ditingkatkan kapasitasnya
agar mampu memberdayakan anggotanya dalam mengembangkan usahatani.
Demikian pula dengan KEP/BUMP masih perlu diberdayakan agar memiliki
daya saing di pasar domestik dan global.
3. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
Sampai dengan akhir tahun 2017, penyuluh pertanian berjumlah 68.789 orang
yang terdiri atas 25.473 orang Penyuluh Pertanian PNS, 6.033 orang Penyuluh
Pertanian CPNS, 12.548 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB)
Penyuluh Pertanian, 23.733 orang Penyuluh Pertanian Swadaya, dan 92 orang
Penyuluh Pertanian Swasta.
Berdasarkan latar

belakang

pendidikannya,

Penyuluh

Pertanian

PNS

berpendidikan Strata III (S3) 22 orang (0,09%), Strata II (S2) 769 orang (3,05
%), Strata I (S1)/Diploma IV (D IV) 16.222 orang (64,32 %), Diploma III 2.613
orang (10,36 %), dan SLTA 5.596 orang (22,19%), seperti terlihat pada Gambar
4.

Keragaan Penyuluh Pertanian PNS Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Gambar
4.
S III
S II
S I/D
IV

Keragaan Penyuluh

Pertanian

PNS

berdasarkan Tingkat

Pendidikan Tahun 2017.

Selanjutnya, THL-TB Penyuluh Pertanian berpendidikan Strata I (S1)/Diploma
IV (D IV) berjumlah 4.728 orang (38.55%), Diploma III (D III) 1.123 orang
Pusat Penyuluhan Pertanian
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(9.16%), dan SLTA 6.413 orang (52.29%). Keragaan THL-TB Penyuluh
Pertanian berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada Gambar 5.
Adapun Penyuluh Pertanian Swadaya sebagian besar berpendidikan SLTP
dan SLTA.
Keragaan THL-TB Penyuluh Pertanian Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Keragaan THLTB Penyuluh
Pertanian
Berdasarkan
Keragaan THL-TB
Tingkat
Penyuluh
Pendidikan,
Pertanian
S1/D IV,
Berdasarkan
38.55%, 39%
Tingkat
Keragaan THLPendidikan, SLTA,
TB Penyuluh
52.29%, 52%
Pertanian
Berdasarkan
Tingkat
Pendidikan, D
III, 9.16%, 9%

S1/D IV
D III
SLTA

Gambar 5. Keragaan THL-TB Penyuluh Pertanian berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2017.

Penyuluh Pertanian PNS berada di tiap tingkatan kelembagaan penyuluhan ,
dengan sebaran (a) di Pusat 368 orang yang terdiri dari 21 orang di BPPSDMP,
10 orang di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
(BBP2TP), dan 337 orang di Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian (BPTP) seluruh Indonesia; (b) di provinsi

431 orang; (c) di

kabupaten/kota 2.525 orang; (d) di kecamatan 10.201 orang; dan di desa
11.697 orang.
Undang-Undang

Nomor

19

Tahun

2013

tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Petani Pasal 46 Ayat (4) menyatakan bahwa paling kurang satu
orang penyuluh yang bertugas pada satu desa potensi pertanian. Kondisi saat
ini penyuluh

(PNS, THL-TB,

Swadaya, dan swasta) yang

mendampingi

petani/poktan/gapoktan

berjumlah

langsung

21.898 orang. Apabila

dibandingkan antara jumlah penyuluh dengan jumlah desa potensi pertanian
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sebanyak 71.479 desa potensi pertanian, maka masih dibutuhkan 49.581
orang penyuluh.
Untuk meningkatkan status kepegawaian THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kementerian Pertanian mengusulkan 12.280
formasi THL-TB Penyuluh Pertanian kepada Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proses pengusulan THL-TB
Penyuluh Pertanian menjadi PPPK masih menunggu terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK.
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan pertanian diselenggarakan melalui dukungan dan koordinasi
dengan berbagai instansi terkait, baik lingkup Kementerian Pertanian maupun
antar kementerian, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan penyuluha n
pertanian belum optimal, antara lain disebabkan oleh (a) dinas teknis yang
menangani fungsi penyuluhan di provinsi dan kabupaten belum berjalan sesuai
dengan fungsinya; (b) kelembagaan penyuluhan di kecamatan belum mampu
berperan sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko) Program dan Kegiatan
Pembangunan Pertanian; (c) kurangnya dukungan pendanaan untuk kegiatan
penyelenggaraan penyuluhan, baik bersumber dari APBN, APBD, maupun
swasta/masyarakat; (d) berkurangnya tenaga penyuluh karena memasuki usia
pensiun yang tidak diimbangi dengan rekruitmen penyuluh; (e) seringnya
pergantian pimpinan kelembagaan penyuluhan di daerah yang mempengaruhi
efektivitas penyelenggaraan penyuluhan; (f) kegiatan penyuluhan dianggap
tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD); (g) lemahnya koordinasi diantara lembaga penyuluhan dengan dinas
teknis lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota; dan (h) kurangnya
dukungan prasarana dan sarana penyuluhan.
5. Prasarana, Sarana dan Pembiayaan Penyuluhan Pertanian
Ketersediaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian sangat menentukan
efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dukungan prasarana dan
sarana pada periode tahun 2010-2014 terhadap penyelenggaraan penyuluhan,
Pusat Penyuluhan Pertanian

R evisi Renstra I 2015-2019

8

antara lain dalam bentuk alat bantu penyuluhan pertanian sebanyak 1.522 unit
komputer, 4 unit kendaraan roda 4 (mobil penyuluhan), 3.100 unit kendaraan
roda dua, dan soil tester 5.200 unit. Pengadaan prasarana dan sarana lainnya
juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Program Pemberdayaan
Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (2007-2013), antara lain
berupa pembangunan kantor BPP, renovasi gedung BPP, kendaraan roda dua,
komputer, sarana perkantotan, sarana pembelajaran sesuai kebutuhan BPP
yang

diajukan oleh dinas teknis yang menangani

fungsi

penyuluha n

kabupaten/kota.
Dukungan pembiayaan dari APBN untuk penyelenggaraan penyuluhan selama
periode tahun 2010-2014 terlihat pada gambar 6.

800
700

600
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500

658.45

634.41

600.56

678.53

Daerah
400

Pusat

300
200

435.47

100

133.86

104.75

49.82

49.83

0
2010

Gambar 6.

2011

2012

2013

2014

Dukungan APBN untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Tahun 2010-2014

C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan
kondisi umum sumberdaya penyuluhan pertanian, terdapat sejumlah potensi
yang dapat dimanfaatkan dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian
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guna mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif,
inovatif dan berwawasan global. Potensi tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut :
a. Memiliki keanekaragaman hayati dan dukungan agroekosistem
Indonesia memiliki potensi keragaman hayati cukup besar. Hal ini dapat
dilihat dengan beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, perkebunan,
hortikultura, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai
sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Keanekaragaman hayati
tersebut memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis komoditas pertanian
secara merata sepanjang tahun;
b. Tersedianya lahan pertanian yang cukup luas
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, Indonesia memiliki luas
daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta
hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar
berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99
juta hektar di lahan rawa. Lahan potensial areal pertanian tersebut (lahan
kering/rawa/lebak/pasangsurut/ gambut) masih belum termanfaatkan secara
optimal dan merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman
pangan. Potensi sumberdaya ini harus

dikelola dengan baik untuk

meningkatkan produksi komoditas pertanian dan pendapatan petani.
c. Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian cukup besar
Besarnya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di perdesaan,
merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 43 juta
orang tenaga kerja nasional masih menggantungkan hidupnya pada sektor
pertanian. Jumlah tenaga kerja yang besar tersebut apabila diberdayakan
menjadi tenaga kerja yang terampil untuk bekerja dan berusaha di sektor
pertanian, maka berpotensi meningkatkan produksi pertanian dalam
memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor;
d. Tersedianya paket teknologi tepat guna dan inovasi kearifan lokal
Paket teknologi

tepat guna cukup banyak dihasilkan sehingga dapat

dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan
produktivitas produk pertanian. Berbagai varietas tanaman; klon dan jenis
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ternak berdaya produksi tinggi, teknologi produksi, pupuk; alat dan mesin
pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pascapanen dan pengolahan
hasil pertanian para peneliti dan swasta; serta berbagai inovasi kearifan lokal
sudah banyak ditemukan oleh masyarakat dan petani.
e. Dukungan sumberdaya penyuluhan pertanian
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, dukungan
sumberdaya penyuluhan pertanian (sumberdaya manusia, kelembagaan,
sarana prasarana dan pembiayaan) menunjukkan peningkatan walaupun
belum sepenuhnya dapat memberi dukungan terhadap penyelenggaraan
penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.
f. Dukungan kebijakan/regulasi pemerintah
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan/regulasi dalam rangka
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, antara lain Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2006 tentang SP3K. Berbagai produk hukum sebagai penjabaran
dari UU tersebut, adalah: (1) PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,
Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Kehutanan;

Pertanian, Perikanan dan

(2); Permentan No. 67 Tahun

2016 tentang Pedoman

Pembinaan Kelembagaan Petani; (3) Permentan No. 61 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembinaan Penyuluh

Pertanian Swadaya dan

Penyuluh

Pertanian Swasta; (4) Keputusan Menteri Pertanian No. 1655 Tahun 2008
tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional; (5) Permentan No. 51
Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana
dan Prasarana Penyuluhan pertanian; (6) Permentan No. 49 Tahun 2009
tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan pertanian; (7) Permentan No. 52
Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan pertanian; (8) Permentan No. 47
Tahun

2016 tentang

Pedoman Penyusunan

Programa Penyuluha n

Pertanian; (9) Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi
Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (10) Permentan
No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan; (11)
Permentan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyuluh

Pertanian;

(12)

Perpres

Pusat Penyuluhan Pertanian

No.

154 Tahun

2014 tentang
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Kelembagaan Penyuluhan; (13) Permentan No. 03 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan.
Selain itu dalam rangka keberpihakan kepada petani telah diterbitkan pula
Undang-Undang

Nomor 19 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Petani yang akan ditindaklanjuti dengan produk hukum
turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden
dan Peraturan Menteri.
Dukungan kebijakan/regulasi dari kementerian/lembaga terkait lainnya juga
telah diterbitkan untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian
dan pembangunan pertanian pada umumnya, seperti Permentan No. 131
Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga
Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis
Nasional sebagai revisi dari Permentan No. 45 Tahun 2011 tentang Tata
Hubungan

Kerja

Antar

Kelembagaan

Teknis,

Penelitian

dan

Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN)
2. Permasalahan
Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian selama periode 2010-2014,
permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian
sebagai berikut:
a. Kebijakan

pemerintah

di bidang

penyuluhan pertanian

belum

sepenuhnya terjabarkan sampai ke lapangan
Beberapa kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan belum
sepenuhnya

dijabarkan sampai ke lapangan dalam bentuk petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis, Hal ini mengakibatkan implementasi
kegiatan penyuluhan di lapangan cukup beragam dan tujuan kebijakan
tersebut tidak tercapai.
b. Adanya ego sektoral
Adanya ego sektoral dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai
akibat dari belum terjadinya sinergitas antarinstansi terkait mengakibatkan
terhambatnya pencapaian target program strategis pembangunan pertanian,
seperti pencapaian swasembada pangan berkelanjutan.
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c. Prasarana, Sarana, tenaga penyuluh dan pembiayaan belum optimal
Kelembagaan penyuluhan,

baik di provinsi, kabupaten/kota

maupun

kecamatan pada umumnya belum sepenuhnya didukung dengan prasarana
sarana dan pembiayaan yang memadai. Kondisi fisik bangunan BPP
sebagai Posko Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian yang berada
dalam kondisi baik 4.066 unit dari 5.232 unit (78 %), dalam kondisi rusak 303
unit (7 %), belum memiliki bangunan kantor atau sewa 863 unit (15 %).
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan belum optimal
Meskipun kelembagaan penyuluhan

di provinsi, kabupaten/kota

kecamatan sudah terbentuk, namun kelembagaan penyuluhan

dan

belum

mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah Undang Undang No. 16 Tahun 2006. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya
keberpihakan

pemerintah

daerah

dalam

mendukung

operasional

penyelenggaraan penyuluhan, terbatasnya sumberdaya manusia yang
mengelola kelembagaan tersebut.
e. Masih banyak petani yang belum bergabung dalam kelompok tani
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, dari 26.135 juta RTP
dan jumlah petani sebanyak 31,70 juta orang baru tumbuh 392.148 unit
kelompok tani (poktan). Apabila perkiraan jumlah anggota setiap kelompok
rata-rata 25 orang petani, maka jumlah petani yang bergabung dalam poktan
baru 8,1 juta orang petani (25%). Hal ini berarti bahwa masih ada sekitar
23,6 juta orang (75%) yang belum bergabung dalam poktan. Dengan
demikian motivasi petani untuk bergabung dalam poktan masih rendah.
f. Lemahnya posisi tawar kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi
petani
Kelembagaan petani saat ini belum sepenuhnya mampu memanfaatkan
peluang

ekonomi

karena

kurangnya

aksesibilitas terhadap

sumber

informasi, teknologi, permodalan dan pasar, serta rendahnya kemampuan
manajerial, organisasi bisnis dan enterpreunership. Hal ini mengakibatkan
rendahnya posisi tawar kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani
dalam melakukan kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak lain. Di sisi
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lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum sepenuhnya
mampu mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani.
g. Diseminasi teknologi melalui berbagai saluran dan media belum
optimal
Pemanfaatan berbagai saluran dan media informasi dalam rangka
diseminasi

teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Badan Litbang

Pertanian, belum optimal karena berbagai hambatan antara lain, informasi
teknologi yang tersedia belum dirakit menjadi materi penyuluhan yang siap
diserap oleh petani.
D. Isu Strategis Penyuluhan
Terkait dengan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Pertanian menghadapi
beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan,
yaitu (1) penyuluhan pertanian berorientasi bioindustri; (2) penyuluhan pertanian
berbasis internet; (3) sinergitas antar instansi/lembaga terkait; (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (5) perdagangan
bebas; dan (6) dampak perubahan iklim global, sebagai berikut:
1. Penyuluhan Pertanian Berorientasi Bioindustri
Penduduk dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050
menjadi tantangan

global di masa mendatang

berkaitan dengan isu

penyediaan pangan dan energi bagi penduduk, perubahan preferensi
konsumen, ketersediaan lahan garapan yang cenderung terus menurun karena
degradasi, intensitas

erosi permukaan tanah

dan perluasan

industri,

perumahan serta sektor-sektor lainnya. Kondisi ini menuntut kesiapan jajaran
penyuluhan pertanian baik di pusat maupun daerah melalui penyelenggaraan
penyuluhan yang mendukung pembangunan bioindustri. Hal ini merupakan
langkah awal strategis dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan
sekaligus mengurangi ketergantungan pengolahan hasil pertanian pada energi
fossil melalui pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi untuk
pengolahan serta memudahkan siklus unsur hara budidaya pertanian yang
dapat mengurangi biaya untuk pengadaan input nutrisi eksternal. Aspek
penyuluhan yang perlu dioerientasikan meliputi antara lain kesiapan kapasitas
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tenaga

penyuluh,

kelembagaan penyuluhan,

materi

penyuluhan,

dan

kelembagaan petani.
2. Penyuluhan Pertanian Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)
Penyelenggaraan

penyuluhan

berorientasi

bioindusri berkaitan dengan

pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama
dalam penyedian dan penyampaian materi peyuluhan (cyber extension),
kesiapan SDM (tenaga penyuluh, aparat, petani) dalam mengaplikasikan TIK
berbasis internet. Aplikasi TIK melalui media elektronik komputer dan jaringan
internet merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan
kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
3. Sinergitas Antarinstansi/Lembaga Terkait
Permasalahan yang

mendasar dalam mewujudkan

target peningkatan

produksi pangan strategis nasional adalah belum optimalnya koordinasi dan
sinergitas antara lembaga yang membidangi pertanian di pusat, provinsi,
kabupaten/kota

dan

kecamatan.

Dalam meningkatkan sinergitas dan

koordinasi tersebut, perlu penataan kembali mekanisme dan tata hubungan
kerja antarinstansi/lembaga, sehingga masing-masing instansi/lembaga yang
membidangi pertanian memahami tugas dan fungsinya

serta memiliki

komitmen bersama untuk mewujudkan target peningkatan produksi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
telah menimbulkan respon dan pemahaman yang berbeda-beda dari berbagai
pemangku kepentingan. Meskipun demikian, sambil menunggu terbitnya
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan penyuluha n
pertanian dalam masa transisi tetap dilaksanakan sesuai Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K berserta peraturan pelaksanaannya,
karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Untuk itu, Kementerian Pertanian secara intensif akan melakukan advokasi
untuk memberikan dukungan terhadap eksistensi penyuluhan pertanian.
5. Perdagangan Bebas
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Pada beberapa dekade terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan
integrasi yang semakin kuat dengan perekonomian global, yang salah satunya
ditandai adanya liberalisasi dalam system perdagangan internasional. Dengan
penerapan penurunan tarif sebagai kunci dari liberalisasi sistim perdagangan
internasional, yang mempermudah masuknya produk impor melalui berbagai
perjanjian dan kerjasama antar negara seperti ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA), ASEAN Economic Community, FTA lainnya. Semua produk dari
Negara yang bergabung di dalam ACFTA dan AEC dan FTA lainnya
dibebaskan bea masuk dan tarif. Kondisi tersebut berpotensi mematikan
produksi dalam negeri. Pasar domestik akan dibanjiri produk impor yang
harganya jauh lebih murah ketimbang produk pangan local dari petani. Petani
dan peternak dalam negeri menjadi tidak bergairah untuk meningkatkan
produksi sebaliknya ketergantungan terhadap impor akan semakin tinggi.
Kondisi ini memberikan konsekuensi

bagi Indonesia

terhadap tingkat

persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan
barang dan jasa. Meskipun Indonesia berkesempatan meningkatkan volume
ekspor ke berbagai negara, namun apabila tidak siap, dunia usaha produk
pertanian domestik akan kalah bersaing dengan produk impor. Menyikapi
kondisi ini jajaran penyuluhan pertanian dituntut untuk meningkatan kapasitas
pelaku utama dan pelaku usaha termasuk ketenagaan penyuluhan pertanian
agar produk yang dihasilkann memiliki daya saing terhadap produk impor.
6. Dampak Perubahan Iklim Global
Perubahan iklim global berupa perubahan pola dan intensitas curah hujan,
berdampak makin seringnya terjadi fenomena iklim ekstrim (El-Nino dan LaNina) yang mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan
permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam.
Dampak lanjutan perubahan iklim tersebut pada sektor pertanian, antara lain
bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati,
eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, yang pada akhirnya
menurunkan produksi pertanian. Menyikapi kondisi ini, jajaran penyuluha n
pertanian perlu meningkatkan kemampuan para penyuluh dan petugas
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lapangan serta petani agar mampu melakukan antisipasi, adaptasi dan mitigasi
dampak perubahan iklim.
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II.

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, mendefinisikan penyuluha n
pertanian sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar
mereka mau dan mampu menolong

dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai
upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan,
dan kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai institusi penyuluhan tingkat nasional dalam
konteks organisasi Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk menyediakan
SDM pertanian yang kompeten dan profesional dibidangnya, melalui pelaksanaan
fungsi penyuluhan pertanian. Hal ini tercermin dalam fokus program dan kegiatan
penyuluhan pertanian dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan
pertanian dan peningkatan kompetensi SDM pertanian.
Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan pertanian dan peningkata n
kompetensi SDM Pertanian telah tertuang dalam visi Pusat Penyuluhan Pertanian
yaitu

“Terwujudnya

Sistem

Penyuluhan

Berkelanjutan untuk Menghasilkan

Pertanian

yang

Terpadu

dan

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang

Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri

dan Berdaya Saing

Mendukung Bioindustri Berkelanjutan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:
A. Kekuatan
1. Tersedianya Regulasi Bidang Penyelenggaran Penyuluhan
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian didukung oleh Undang-Undang
No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, yang menyebutkan bahwa penyuluha n
pertanian meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan
peningkatan modal sosial, dengan memberdayakan pelaku utama dan pelaku
usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang
kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang,
peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.
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Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku utama
dan pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan penyuluhan, serta bagi
pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan. Dengan demikian UndangUndang tersebut memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya
penyuluhan

pertanian yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi,

berkesetaraan
berwawasan

gender,
lingkungan

berwawasan
dan

luas,

berorientasi

bertanggung

gugat

masa depan,

untuk

menjamin

terlaksananya pembangunan pertanian serta memberikan perlindungan,
keadilan, dan kepastian hukum.
Selain Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait penyuluhan pertanian, yaitu:
a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
b. Undang-Undang

No. 19 Tahun

2013 tentang

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Petani;
c. Permentan

No.

01/Permentan/OT.140/1/2008

tentang

Pedoman

Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian;
d. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara No. 54 dan No. 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
e. Peraturan Menteri Pertanian No. 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Penyuluh

Pertanian dan Angka

Kreditnya;
f. Peraturan Menteri Pertanian No. 72 Tahun 2011 tentang Pedoman
Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
g. Permentan

No.

03/Permentan/SM.200/1/2018

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
2. Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan
Keberadaan kelembagaan penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan
kecamatan merupakan kekuatan lain yang dimiliki. Kelembagaan di pusat
yaitu BPPSDMP, yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Pusat
Penyuluhan Pertanian. Di provinsi berbentuk dinas teknis yang menangani
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fungsi penyuluhan, di kabupaten/kota berbentuk dinas teknis yang menangani
fungsi penyuluhan , dan di kecamatan berbentuk BPP.
3.

Tersedianya SDM Pertanian di Pusat dan Daerah
Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan didukung oleh tenaga struktural dan
fungsional Penyuluh Pertanian PNS. Selain itu, ketenagaan penyuluha n
pertanian juga diperkuat dengan keberadaan THL-TB Penyuluh Pertanian,
Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

4.

Tersedianya Inovasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya
Alam (SDA)
Masyarakat Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang beragam,
termasuk diantaranya kearifan lokal. Masyarakat adat/lokal telah memiliki
cara/metode yang telah diwariskan dari leluhur mulai dari mengidentifikasi,
menilai dan memformulasikan permasalahan yang terkait lingkungan, sosial,
budaya dan ekonomi, serta merumuskan solusinya berdasarkan potensi SDA
lokal

yang

dimiliki.

mengembangkan

Dengan

kearifan

lokal,

inovasi spesifik lokasi untuk

masyarakat
kemajuan

mampu

masyarakat

setempat.
5.

Budaya Gotong Royong
Budaya gotong royong yang melekat pada masyarakat Indonesia, merupakan
modal

sosial

untuk

meningkatkan

parsitipasi

masyarakat

dalam

pembangunan pertanian. Budaya ini juga berfungsi sebagai perekat untuk
menjaga kesatuan dan kebersamaan anggota kelompok, memudahkan dalam
mengakses informasi, mengembangkan solidaritas, membentuk perilaku
kebersamaan dan berorganisasi.
6.

Jumlah Petani dan Tenaga Kerja di Perdesaan
Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektorsektor lainnya. Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada pada sub
sektor tanaman pangan dan hortikultura, diikuti oleh perkebunan, peternakan,
dan jasa pertanian. Pembangunan pertanian akan menjadi optimal bila jumlah
petani dan tenaga kerja di perdesaan memiliki keterampilan yang memadai.
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7.

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi di
Bidang Pertanian
Ilmu

pengetahuan

dan teknologi

pertanian

yang

dimiliki Indonesia

berkembang dengan pesat, mulai dari proses produksi di hulu hingga
pengolahan di hilir. Banyak aplikasi teknologi dalam industri pertanian modern
di Indonesia yang berhasil meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih
rendah. Berbagai inovasi teknologi tersebut dihasilkan oleh Kementerian
Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Melalui
BPTP dihasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi untuk mendorong sistem
dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya
pertanian secara optimal.
8.

Tersedianya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong dan memfasilitasi
tumbuhnya

kelembagaan petani dan KEP berdasarkan perpaduan dari

budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Kelembagaan petani terdiri
atas poktan, gapoktan, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas
Pertanian Nasional, sedangkan KEP berupa Badan Usaha Milik Petani
(BUMP).
Poktan berfungsi sebagai kelas belajar, wadah kerja sama, dan unit
produksi/usaha, sedangkan gapoktan yang beranggotakan beberapa poktan
berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit
usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, unit
usaha keuangan mikro, dan unit jasa penunjang lainnya.
Badan Usaha Milik Petani berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi,
dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani. Asosiasi komoditas
pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari
dan untuk petani sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam
berusaha tani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba,
merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas pertanian dan
merupakan mitra pemerintah yang potensial dalam perumusan strategi dan
kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
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B. Kelemahan
Pengaturan sistem penyuluhan, meliputi pengembangan sumber daya manusia
dan peningkatan modal sosial memiliki peran strategis untuk memperkuat
pembangunan pertanian dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Peran
strategis lainnya yaitu memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha melalui
penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan
potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta
fasilitasi. Namun upaya untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha
tersebut, masih dihadapi berbagai kelemahan, yaitu:
1. Belum Optimalnya Sistem Penyuluhan
Belum optimalnya

sistem penyuluhan

pertanian

tersebut,

antara

lain

disebabkan oleh berbagai persoalan, yaitu: (a) kebijakan di bidang penyuluha n
pertanian belum sepenuhnya
kurangnya

terjabarkan sampai dengan lapangan, (b)

sosialisasi dan advokasi terhadap regulasi

penyelenggaran

penyuluhan pertanian, (c) rendahnya sinergitas antara dinas teknis yang
menangani fungsi penyuluhan dan BPTP, (d) belum optimalnya dukungan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan, baik di provinsi
maupun di kabupaten/kota, dan (e) belum optimalnya peran dinas yang
menangani fungsi penyuluhan di setiap tingkatan wilayah.
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Penyelenggaraan penyuluhan

pertanian belum optimal sehingga belum

mampu mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, kreatif,
inovatif,

berorganisasi

bisnis, dan berwawasan

global dalam rangka

meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan
petani. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum optimal, antara lain
disebabkan oleh (a) belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluha n
pertanian di kecamatan (BPP), (b) rendahnya kapasitas petani, (c) belum
optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian, (d) belum optimalnya
dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan dalam penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, dan (e) belum optimalnya diseminasi teknologi melalui
berbagai saluran dan media.
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3. Rendahnya Luas Kepemilikan Lahan Petani
Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia yaitu
rendahnya kepemilikan lahan oleh sebagian besar petani (54%) dengan luas
garapan kurang dari 0,5 ha, sehingga akan sulit untuk mencapai skala usaha
yang ekonomis.
4. Terbatasnya Aksesibilitas Petani terhadap Permodalan, Informasi dan
Teknologi
Sebagian besar petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses
permodalan

usaha,

informasi,

teknologi

dan

infrastruktur

sehingga

mengakibatkan rendahnya produktivitas. Kondisi ini berdampak pada sulitnya
pengembangan/perluasan agribisnis.
5. Jumlah dan Kompetensi Tenaga Penyuluh Belum Memadai
Jumlah Penyuluh Pertanian PNS yang ada masih jauh dari kebutuhan
pelayanan

penyuluhan

diamanahkan

oleh

yaitu satu desa satu penyuluh,

Undang-Undang

Nomor

19

Tahun

seperti yang
2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sampai dengan tahun 2019,
perkiraan Penyuluh Pertanian PNS yang pensiun mencapai 52%. Penurunan
jumlah penyuluh ini akan berpengaruh pada jangkauan jumlah petani yang
difasilitasi. Rendahnya insentif bagi penyuluh dan adanya tawaran jabatan lain
seiring dengan penerapan otonomi daerah menyebabkan banyak penyuluh
yang beralih status/jabatan.
5. Belum Berkembangnya Kemitraan Usaha antara Pelaku Utama dengan
Pelaku Usaha
Kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal,
sehingga hasil usahatani belum maksimal. Pelaku utama dan pelaku usaha
pada umumnya masih berusaha secara individual, belum mengarah pada
bentuk badan usaha. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mengembangkan
jejaring kerjasama usaha dan pengembangan usaha.

6. Lambatnya Alih Teknologi dan Informasi
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Latar belakang pendidikan petani yang rendah mempengaruhi tingkat adopsi
teknologi dan informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada
umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk mencerna
informasi atau pengetahuan, karena kurang mampu mengakses informasi.
Kondisi ini menyebabkan hilangnya peluang usaha yang menguntungkan bagi
petani.
8. Rendahnya Kapasitas Petani dalam Kewirausahaan
Pemahaman petani dalam aspek kewirausahaan masih terbatas, antara lain
kemampuan untuk melihat dan merespon peluang pasar, menyusun rencana
usaha kegiatan (RUK), dan memenuhi permintaaan pasar. Kelemahan ini
menyebabkan sebagian besar baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa
melakukan perlakuan khusus untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan
skala

usaha,

serta

kehilangan

kesempatan

untuk

memaksimalkan

pengembangan usaha dan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.
9. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Petani
Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

petani

menyebabkan

pelaksanaan

fungsinya belum optimal, sehingga mengakibatkan posisi tawar rendah dan
sulit melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha.
10. Belum Berkembangnya Kelembagaan Ekonomi Petani
Sebagian besar kelembagaan petani dalam berusaha tani masih bersifat
individual,

belum

berorientasi

pasar.

Banyak

kelembagaan

petani

(gapoktan/kelompok tani) yang belum mau dan/atau mampu berkembang
menjadi kelembagaan ekonomi petani, karena umumnya jiwa kewirausahaan
petani yang masih rendah. Demikian juga kemampuan manajerial dan
kepemimpinan serta organisasi bisnis masih rendah.

C. Peluang
Dalam pelaksanaan sistem penyuluhan masih ditemui berbagai kelemahan serta
pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan pelaku utama serta pelaku usaha
masih menghadapi permasalahan, namun dengan kekuatan yang dimiliki
kelembagaan

penyuluhan

dan

lembaga/instansi
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pendukung dalam penyelenggaraan penyuluhan, masih memiliki peluang untuk
meningkatkan kinerja bidang penyuluhan, yaitu:
1. Keberadaan dan Peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Keberadaan kelembagaan penyuluhan di pusat, dinas teknis yang menangani
fungsi penyuluhan

di provinsi dan kabupaten/kota

serta kelembagaan

penyuluhan di kecamatan (BPP), akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan
penyuluhan, mulai dari kemampuan dalam perencanaan, pencapaian target
kinerja dan standar secara kuantitatif maupun kualitatif, meningkatkan
pengelolaan sumber daya yang ada, baik SDM, anggaran maupun sumber
daya lainnya. Keberadaan kelembagaan penyuluhan ini perlu didukung dengan
sistem administrasi dan manajemen

serta sinergitas penyelenggaraan

penyuluhan pada masing-masing tingkatan wilayah.
2. Tersedianya Petani Maju sebagai Penyuluh Pertanian
Petani maju yang bersedia menjadi Penyuluh Pertanian dapat diberdayakan
menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS
dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun
kerjasama yang terintegrasi dalam programa penyuluhan pertanian.
3. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Jumlah penduduk yang terus bertambah, pasar global dan terbukanya
perdagangan bebas yang membutuhkan jumlah produksi, nilai tambah dan
standar mutu produk yang makin tinggi. Untuk itu, pelaku utama dan pelaku
usaha yang dapat memanfaatkan peluang tersebut.
4. Kemajuan IPTEK
Kemajuan IPTEK untuk pengembangan inovasi pertanian berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi merupakan peluang untuk meningkatkan kapasitas
produksi, kualitas, dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar (domestik dan
ekspor), nilai tambah, dan biaya produksi, dengan menerapkan tata kelola
usaha pertanian yang baik.
5. Tersedia Lahan Produktif yang Belum Dimanfatkan
Potensi lahan produktif untuk pengembangan pertanian masih cukup luas (30
juta ha). Apabila lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan
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dukungan lintas sektoral, maka peluang peningkatan produksi pada sektor
pertanian semakin tinggi.
6. Pemanfaatan Kerjasama Antar Negara
Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Asean China Free Trade Area
(ACFTA) dan Free Trade Area (FTA) lainnya, negara-negara di kawasan Asia
Tenggara ini menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi.
Kesatuan pasar dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara akan membuat
tidak adanya hambatan arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang
besar, dan skilled labour dari satu negara ke negara lainnya. Dengan akan
diberlakukannya

perjanjian

dan

kerjasama

antar

negara,

Indonesia

berkesempatan meningkatkan volume ekspor ke berbagai negara. Selain itu,
apabila barang, jasa dan SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara lain,
maka pangsa pasar barang, jasa serta tenaga kerja Indonesia akan mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi.
7. Tersedianya Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus
Tersedianya Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian
untuk kegiatan penyuluhan pertanian menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyuluhan pertanian melalui pengadaan prasarana dan sarana penyuluha n
pertanian. Tersedianya DAK sektor

pertanian untuk kegiatan penyuluha n

pertanian, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian,
yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.
D. Tantangan
Mencermati perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, terdapat
sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pemantapan sistem penyuluha n
pertanian, guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional,
kreatif, inovatif dan berwawasan global, yaitu:
1. Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif
Luas kepemilikan lahan pertanian produktif cenderung menurun, sehingga luas
rata-rata lebih kecil dari 0,5 ha (BPS, Sensus Pertanian tahun 2013). Kondisi
ini terjadi karena meningkatnya konversi lahan pertanian produktif untuk
keperluan pemukiman dan fasilitas umum.
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menyebabkan degradasi agroekosistem, menyempitnya luas usahatani, serta
menurunnya produksi pertanian.
2. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global
Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena
berdampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian, dan ketahanan
pangan nasional. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim
yaitu bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman
hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, penurunan produksi
pertanian, dan akhirnya akan mengganggu ketahanan pangan nasional. Untuk
menghadapi kondisi ini, petani masih sangat kurang memahami proses
adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematik bagi hasil
pertanian.
3. Terjadinya Krisis Energi dan Krisis Pangan Dunia
Krisis energi dan krisis pangan dunia yang mengancam ketahanan pangan
nasional, telah mendorong konversi lahan produksi pangan menjadi lahan
produksi yang menghasilkan minyak nabati untuk memenuhi kebutuhan bahan
bakar nabati (biofuel) sebagai energi terbarukan.

Kurang cermatnya

pemanfaatan bahan bakar nabati untuk meningkatkan ketahanan energi
dapat menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah dalam mewujudkan
ketahanan pangan.
4. Pertumbuhan Penduduk, Urbanisasi dan Ketahanan Pangan
Walaupun Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan
sumber daya manusia berlimpah, langkah Indonesia untuk mewujudkan
swasembada dan ketahanan pangan masih mengalami hambatan. Urbanisasi,
dan pertumbuhan penduduk membawa dampak terhadap tata kelola bidang
agro secara keseluruhan. Untuk itu, perlu keseriusan, dedikasi, komitmen dan
tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan
pangan nasional, baik untuk saat ini maupun bagi generasi penerus.
Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi serta ketergantungan pada
impor pangan menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

5. Inovasi IPTEK Semakin Kompleks
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Kemajuan IPTEK yang demikian pesat dan semakin kompleks sangat
bermafaat untuk kemajuan pembangunan pertanian. Pada umumnya teknologi
tersebut berbiaya tinggi yang tidak terjangkau oleh petani dan belum diimbangi
dengan kemampuan petani yang memadai dalam mengoperasikannya.
Namun, jika kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan akan berdampak pada
penurunan daya saing hasil/produk pertanian.
6. Kemajuan Pembangunan Pertanian di Negara-negara Asia
Penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian di negara-negara

Asia seperti

Tiongkok, India, Jepang dan Thailand berkembang pesat. Perkembangan
tersebut antara lain didukung oleh hasil-hasil penelitian yang mampu
memecahkan masalah petani dalam meningkatkan produksi; pengembangan
sistem informasi yang mampu membantu petani mengambil keputusan terkait
dengan permintaan pasar dan perencanaan produksi; pemanfaatan internet
oleh petani (e-learning, e-farming dan cyber extension); pengembangan sistem
lelang dan resi gudang dalam pemasaran produk pertanian; pengembangan
koperasi berbasis poktan; peningkatan peran sektor swasta; pengembangan
jejaring dan kemitraan usaha; dan pelaksanaan sertifikasi petani serta
peningkatan kompetensi penyuluh secara berkelanjutan.
7. Masyarakat Ekonomi Global
Dengan berlakunya perdagangan dan pasar bebas, masuknya tenaga kerja
dari luar negeri tidak terelakkan. Hal ini akan menimbulkan risiko atau dampak
terhadap ketenagakerjaan Indonesia yang menuntut kompetensi tenaga kerja
yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.
8. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian.
Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana sektor pertanian, antara
lain jaringan irigasi dan kurangnya perbaikan jaringan irigasi yang rusak,
mengakibatkan menurunnya

kecukupan penyediaan air yang berdampak

terhadap peningkatan produksi pertanian. Prasarana lain yang masih terbatas
yaitu jalan usahatani, balai penyuluhan, dan sebagainya. Dari sisi penyediaan
sarana produksi, tantangan yang dihadapi yaitu sistem distribusi yang belum
baik yang menyebabkan sering langkanya ketersediaan sarana produksi,
terutama pupuk dan benih pada saat dibutuhkan.
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III.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi
Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki tugas untuk melaksanakan penyusuna n
kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Penyuluhan Pertanian melaksanakan fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis,
rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian; 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penyuluhan pertanian; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyuluhan pertanian ; 4) pelaksanaan penyelenggaraan penyuluha n
pertanian; dan 5) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan
penyuluhan pertanian.
Sesuai tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian dan memperhatikan
potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya,

serta tantangan

dan

permasalahan yang ada, maka visi Pusat Penyuluhan Pertanian periode 20152019 adalah “Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan
Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang
Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri

dan Berdaya Saing

Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

B. Misi
Badan PPSDMP menetapkan misi sebagai berikut: (1) memperkuat sistem
penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan; (2) memperkuat sistem
pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel; (3)
memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya
saing; (4) memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan
dan akuntabel.
Dalam menghasilkan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkarakter, memiliki
jiwa kewirausahaan, mandiri

dan berdaya saing mendukung

bioindustri

berkelanjutan, mengacu kepada misi Badan PPSDMP khususnya memperkuat
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sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan, maka Pusat
Penyuluhan Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:
1. Menguatkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang
andal, kreatif, inovatif dan berorganisasi bisnis;
2. Mengembangkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang professional dan
memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
3. Menumbuhkembangkan

dan memberdayakan kelembagaan petani dan

kelembagaan ekonomi petani yang kuat, mandiri, berwirausaha dan berdaya
saing;
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif,
efisien dan akuntabel.
C. Tujuan
Sejalan dengan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian, yaitu: (1) meningkatkan kemandirian kelembagaan petani; (2)
menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda
yang kompeten dan berdaya saing; (3) meningkatkan kapasitas tenaga fungsional
pertanian dan non aparatur pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian; (4)
meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang
berdaya saing dan bermartabat; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem
administrasi dan manajemen, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Pusat
Penyuluhan Pertanian yaitu:
1. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang andal, kreatif, inovatif
dan berorganisasi bisnis;
2. Mewujudkan

ketenagaan penyuluhan

pertanian yang

professional dan

memadai, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
3. Mewujudkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani petani
yang kuat, mandiri, berwirausaha dan berdaya saing;
4. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel.
D. Sasaran
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Sasaran strategis yang ingin dicapai Pusat Penyuluhan Pertanian dalam kurun
waktu 2015 – 2019 adalah:
1. Terwujudnya kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian yang andal;
2. Terwujudnya penyuluh pertanian yang jumlahnya memadai dan profesional;
3. Terwujudnya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat,
mandiri dan berdaya saing;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien dan akuntabel.
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IV.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan
Dalam rangka

mewujudkan

“Terwujudnya

Sistem

visi

Pusat

Penyuluhan

Penyuluhan

Pertanian

Pertanian,

yaitu

Terpadu

dan

yang

Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang
Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri

dan Berdaya Saing

Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.,
maka arah kebijakan penyuluhan pertanian dalam lima tahun mendatang, yaitu
pemantapan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan dalam
rangka mendukung: (a) peningkatan swasembada beras dan peningkatan
produksi jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai, kopi, karet, kakao, kelapa
sawit, dan bawang; dan (b) peningkatan produk berdaya saing, ekspor, subtitusi
impor dan bahan baku bioindustri.

B. Strategi
Strategi

pemantapan

sistem

penyuluhan

pertanian

yang

terpadu

dan

berkelanjutan, meliputi:
1. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sebagai pusat
koordinasi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana penyuluhan pertanian;
2. Peningkatan

sinergitas

antarkelembagaan

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

penyuluhan

dinas

teknis,

pertanian

dan lembaga

penelitian;
3. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan (BPP) sebagai
Pusat

Koordinasi

Program

dan

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pertanian di Kecamatan;
4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan
Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta;
5. Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani
(BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing;
6. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi

penyuluhan

pertanian

melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian;
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7. Pengembangan program dan kerjasama penyuluhan pertanian; dan
8. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian.

Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sebagai pusat
koordinasi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana penyuluhan

pertanian

ditempuh melalui advokasi kelembagaan penyuluhan di daerah meliputi :
a. Melakukan Sosialisasi :
1) Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan, dan Dinas
Urusan Pertanian Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah;
3) SE Mendagri No. 520/9340/OTDA Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Urusan

Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Daerah yang

Penyediaan Aparaturnya Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat serta
Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan;
4) Permentan No. 03/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian;
b. Monitoring

dan supervisi

terpadu (secara berjenjang)

pelaksanaan

penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sebagai pusat
koordinasi dan kabupaten/kota.
2. Peningkatan

sinergitas

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian

antar

kelembagaan penyuluhan pertanian, dinas teknis, dan lembaga penelitian
ditempuh melalui:
a. Sosialisasi Permentan No. 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme Tata
Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam
Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional; dan
b. Monitoring dan supervisi terpadu (secara berjenjang)

antara Badan

Litbang, BPPSDMP, Ditjen PSP, BKP dan Ditjen Teknis untuk pencapaian
target komoditas prioritas Kementerian Pertanian, antara lain melalui
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pembentukan tim terpadu.
3. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan/BPP sebagai
Pusat

Koordinasi

Pelaksanaan Program

dan

Kegiatan Pembangunan

Pertanian di Kecamatan, melalui:
a. Penguatan kapasitas manajemen BPP melalui pengembangan database,
pelatihan manajemen BPP bagi pimpinan BPP, latihan kunjungan dan
supervisi (LAKU SUSI), monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
b. Penjabaran target program pembangunan

pertanian sampai tingkat

desa/kelurahan;
c. Pengembangan BPP sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian;
d. Penyelenggaraan forum koordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan
sub sektor di wilayah;
e. Penetapan klasifikasi BPP; dan
f. Menjalin pengembangan kerjasama kemitraan usaha dengan pihak lain.
4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan
Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta, melalui:
a. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan/diklat (diklat
dasar, diklat alih kelompok, dan diklat teknis agribisnis);
b. Bimbingan teknis/apresiasi/latihan kunjungan/magang/studi banding;
c. Sertifikasi kompetensi penyuluh;
d. Penumbuhan dan pengembangan peran penyuluh swadaya;
e. Optimalisasi peran penyuluh swasta;
f. Evaluasi kinerja penyuluh (PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian) secara
berkelanjutan dan berjenjang.
5. Pemberdayaan petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani
(BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui:
a. Peningkatan

manajemen

pengelolaan

kelembagaan

petani

dan

kelembagaan ekonomi petani;
b. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan magang dibidang pangan,
hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S;
c. Penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
d. Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan
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masyarakat (Community Development);
e. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan
jejaring dan kemitraan usaha;
f. Pengawalan

dan

pembangunan

pendampingan

pertanian

di

penyuluh

sentra

pertanian

program

melalui

sekolah

produksi

lapang/adaptasi teknologi;
g. Pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penyusuna n
RDK/RDKK;
h. Penumbuhan

dan pengembangan kelembagaan petani (poktan dan

gapoktan);
i. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP.
6. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi

penyuluhan

pertanian

melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian, meliputi :
a. Pengembangan sistem cyber extension

dan SIMLUHTAN

berbasis

internet;
b. Penyusunan materi penyuluhan dan penyebarluasan informasi melalui
media elektronik (televisi dan radio), media

cetak (Majalah Ekstensia,

leaflet, brosur, liptan, dan poster), dan e-learning;
c. Penyediaan informasi melalui tabloid dan majalah pertanian;
d. Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang
kelembagaan

penyuluhan,

kelembagaan

petani,

dan

ketenagaan

penyuluhan;
e. Peningkatan hubungan kerjasama antarkelembagaan penyuluhan, dinas
teknis, dan lembaga penelitian dalam diseminasi informasi teknologi; dan
f. Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi.
7. Pengembangan program dan kerjasama penyuluhan pertanian, meliputi:
a. Peningkatan kualitas penyusunan programa penyuluhan pertanian;
b. Kegiatan penyuluhan pertanian difokuskan pada peningkatan efektivitas
penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian;
c. Pengembangan kerjasama teknis penyuluhan (nasional dan internasional);
dan Peningkatan sinergi dengan Politeknik Pertanian /Sekolah Menengah
Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP), Balai Besar Pelatihan
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Pertanian (BBPP)/Balai Pelatihan Pertanian (BPP) dan perguruan tinggi
dalam penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan pemberdayaan
petani.
8. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana, melalui:
a. Dukungan penyediaan bangunan,
penyuluh,

sarana

meubelair, kendaraan operasional

pembelajaran penyuluhan,

komputer,

soil tester,

pengadaan alat bantu penyuluh melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang
penyuluhan; dan
b. Pemanfaatan lahan BPP sebagai media pembelajaran penyuluh melalui
kegiatan kaji terap teknologi bekerjasama dengan BPTP.
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V.

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN
PENDANAAN

A. Program
Program Badan PPSDMP tahun 2015-2019 yaitu Peningkatan Penyuluhan,
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, difokuskan pada peningkatan efektivitas
penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Arah
kebijakan penyuluhan pertanian dalam lima tahun mendatang, yaitu pemantapan
sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan dalam rangka
mendukung: (a) peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi
jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai, kopi, karet, kakao, kelapa sawit, dan
bawang; dan (b) peningkatan produk berdaya saing, ekspor, subtitusi impor dan
bahan baku bioindustri.
B. Kegiatan
Untuk mendukung program tersebut, kegiatan pemantapan sistem penyuluha n
pertanian tahun 2015-2019 terdiri dari kegiatan utama yang dilaksanakan di
daerah melalui dukungan dana dekonsentrasi, dan kegiatan utama di pusat
berupa penyusunan program dan kerjasama, penyelenggaraan penyuluha n,
pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi.
1. Kegiatan Utama Penyuluhan Pertanian di Daerah melalui Dukungan Dana
Dekonsentrasi
a. Pengembangan kelembagaan penyuluhan
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan provinsi;
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota;
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan kecamatan/BPP.
b. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan
ekonomi petani
1) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani;
2) Penilaian kelas kemampuan kelompok tani;
3) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
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4) Pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian di
lokasi sentra produksi;
5) Sekolah Lapangan/Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di BPP (
rembug tani, kursus tani, bahan pembelajaran, hari lapang petani, dan
lainnya);
c. Peningkatan kapasitas dan kinerja penyuluh pertanian
1) Pelaksanaan sistem kerja latihan, kunjungan dan supervisi (LAKU SUSI)
di BPP;
2) Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh

(BOP) bagi Penyuluh

Pertanian PNS;
3) Penyediaan Honor dan BOP bagi THL-TB Penyuluh Pertanian;
4) Pemberdayaan Penyuluh Swadaya.
2. Kegiatan Utama di Pusat
a. Penyusunan program, kerjasama, monitoring dan evaluasi;
b. Penyelenggaraan penyuluhan;
c. Penguatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan.
Rincian kegiatan utama tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.
C. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Karena adanya kebijakan baru di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
pertanian diperlukan adanya revisi indikator kinerja sasaran kegiatan, maka
pencapaian kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian dibagi menjadi 2
tahap 1, yaitu tahun 2015-2017 diukur dari IKSK seperti terlihat pada tabel 1.
Untuk Indikator kinerja sasaran kegiatan tahun 2018-2019 diukur dari IKSK
seperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 1. Kegiatan Utama dan IKSK Tahun 2015-2017
No
1

2

Kegiatan Utama

IKSK

Pengembangan kelembagaan

Kelembagaan penyuluhan yang

penyuluhan

difasilitasi (unit)

Penumbuhan dan

Kelembagaan petani dan

pengembangan kelembagaan

kelembagaan ekonomi petani yang
difasilitasi dan dikembangkan (unit)
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No

Kegiatan Utama

IKSK

petani dan kelembagaan ekonomi
petani
3

4

Peningkatan kapasitas dan

Ketenagaan penyuluhan yang

kinerja penyuluh pertanian

difasilitasi (orang)

Penyusunan program dan

Dokumen program dan kerjasama,

kerjasama, penyelenggaraan

penyelenggaraan penyuluhan, dan

penyuluhan, pembinaan dan

monitoring dan evaluasi (dokumen)

pengendalian, serta monitoring
dan evaluasi

Tabel 2. Kegiatan Utama dan IKSK Tahun 2018-2019
No
1

Kegiatan Utama

IKSK

Meningkatnya kelembagaan

Jumlah kelembagaan petani yang

petani yang menerapkan sistem

menerapkan sistem pertanian

pertanian terpadu

terpadu pada tahun berjalan
(kelembagaan petani)
Jumlah kelembagaan petani yang
meningkat Kapasitasnya
(kelembagaan petani)
Jumlah kelembagaan petani yang
menjadi Kelembagaan Ekonomi
Petani (KEP) (kelembagaan petani)

D. Pendanaan
Dalam rangka mewujudkan

kegiatan Pusat Penyuluhan

Pertanian tahun

2015 – 2019 diperlukan pendanaan yang bersumber dari APBN sebesar Rp.
3.056.586.000 (tiga triliyun lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh
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enam juta ribu Rupiah). Selain dukungan dana dari APBN, pengadaan sarana dan
prasarana penyuluhan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Rincian kegiatan, IKSK, target dan kerangka pendanaan kegiatan utama pusat
penyuluhan pertanian Tahun 2015-2017 terdapat pada tabel 3, sedangkan
Rincian kegiatan, IKSK, target dan kerangka pendanaan kegiatan utama pusat
penyuluhan pertanian Tahun 2018-2019 terdapat pada tabel 4.
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Tabel 3. Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Utama Pusat
Penyuluhan Pertanian Tahun 2015-2017

ALOKASI ANGGARAN (Rp.

TARGET

Kegiatan Utama/IKSK
2015

2016

Juta Rupiah)
2017

Penguatan Sistem Penyuluhan

2015

2016

2017

680,837

759.781

571.456

151.246

159.404

-

Pertanian
1

Kelembagaan Penyuluhan

4.671

2.548

-

Pertanian yang difasilitasi (Unit)
2

Kelembagaan Petani dan ekonomi 17.808 21.220

8.417

19,788

82.982

74.974

48.608 52.013 48.405

496,862

485.929

460.996

12.940

31.465

35.485

petani yang difasilitasi dan
dikembangkan (Unit/WKPP)
3

Ketenagaan Penyuluhan yang
difasilitasi (Orang)

4

Dokumen Program dan

68

57

62

Kerjasama, Penyelenggaraan,
Monev dan Pembinaan
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Ketenagaan Penyuluhan
(Dokumen)
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Tabel 4. Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Utama Pusat
Penyuluhan Pertanian Tahun 2018-2019

TARGET

Sasaran Kegiatan/IKSK

2018

2019

Meningkatnya kelembagaan petani yang

ALOKASI ANGGARAN
(Rp. Juta Rupiah)
2018

2019

525.706

518.806

menerapkan sistem pertanian terpadu
1

Jumlah kelembagaan petani yang

62.200

62.200

76.250

49.450

183.275

207.410

446.956

466.856

50

50

2.500

2.500

menerapkan sistem pertanian terpadu pada
tahun berjalan
2

Jumlah kelembagaan petani yang
meningkat kelas kemampuannya

3

Jumlah Kelembagaan petani yang menjadi
Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP
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VI.

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Pertanian menggambarkan arah kebijakan
dan strategi pelaksanaan kegiatan penyuluhan

periode tahun 2015–2019.

Renstra ini disusun mengacu kepada: (1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode
2010–2014; (2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi; (3) Rencana
Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019; dan (4) Rencana Strategis Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2015–2019.
Pembangunan sumberdaya manusia pertanian sebagai bagian intergral dari
pembangunan pertanian yang dilaksanakan untuk mewujudkan pengembangan
agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing, dan
peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani. Pengembangan SDM pertanian
dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat, melalui kegiatan
penyuluhan pertanian dengan memberdayakan kelompok tani dan gabungan
kelompok tani di perdesaan. Dalam hal ini, Pemerintah berfungsi sebagai
fasilitator, regulator dan motivator dalam mendorong fungsi-fungsi kelembagaan
penyuluhan dan stakeholder dalam memberdayakan sasaran penyuluhan.
Tersusunnya

Renstra

Pusat Penyuluhan

Pertanian tahun

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah

2015-2019 ini

dalam penetapan

program dan kegiatan operasional di unit kerja lingkup Pusat Penyuluha n
Pertanian, serta dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan
penganggaran tahun 2015-2019. Namun demikian, dengan kedinamisan dan
tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan
tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya
beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu
adanya perubahan atau reviu terhadap Renstra mungkin saja terjadi, sebagai
upaya penyempurnaan

format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar

pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian Tahun 2015-2019
dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak
terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional berdasar pada
kebijakan yang proporsional dan profesional sesuai dengan kewenangan tugas
dan fungsi serta peran masing-masing.
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