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PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KEILMUAN SOSIOLOGI DAN 
PENYULUHAN PERTANIAN YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 

 
Sumardjo  

(Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, assoka252@yahoo.com) 
 

Abstrak 
Potret Masyarakat setidaknya merupakan produk empat dimensi yang saling berinteraksi antara : (1) 
Dinamika internal masyarakat, (2) Kebijakan pemerintah, (3) Warisan atau dimensi sejarah, dan (4) 
Intervensi asing.  Peran  Pengembangan Ilmu penyuluhan dan Sosiologi Perdesaan setidaknya dapat 
bertitik tolak dari kinerja interaksi ke empat dimensi tersebut.  Ilmu penyuluhan terutama bagaimana 
mendalami dinamika interaksi keempatnya dan terutama dampaknya bagi pengembangan martabat 
manusia (human Capital) untuk mengembangkan dinamika internal masyarakat (social capital) menuju 
kesejateraan yang adil dan berkelanjutan.  Sosiologi pedesaan mendalami keempatnya terutama untuk 
pengembangan dinamika internal masyarakat perdesaan/ pertanian.   Keduanya dalam pengembangan 
tersebut setidaknya perlu memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi  dalam berbagai aspek 
berikut: dinamika perubahan lingkungan; dinamika pengelolaan sumberdaya alam, masalah agraria dan 
nafkah; potensi konflik sosial, harmoni dan perdamian; dinamika sistem sosial dan kelembagaan; 
dinamika sistem bisnis dan kewirausahaan; dinamika politik pembangunan, dinamika kedaulatan bangsa 
dan kesejahteraan; serta dinamika multi kultural dan gender.  Keadaan tersebut terkait dengan jepitan 
tiga arah (tripple squeeze) yang mendera negara berkembang pada umunya, yaitu dari atas desakan 
globalisasi ekonomi, dari samping desakan privatisasi, dan dari bawah desakan untuk otonomi daerah.  
Ketiganya mempunyai sumber kekuatan yang sama yaitu neoliberalisme sebagai sumber penggerak 
dinamika perubahan yang terjadi.  Di sini, pentingnya pemberdayaan masyarakat sehingga secara 
personal maupun sosial masyarakat mampu bermitra sinergis dan berkolaborasi dalam pengelolaan 
sumberdaya alam yang seimbang antara aspek bisnis, kesejahteraan komunitas dan kelestarian 
lingkungan. 

 
Pendahuluan  

Di Era globalisasi, dunia pertanian di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan 
perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama kemajuan suatu bangsa, mesti merespon secara tepat 
sesuai dengan tridharma yang diembannya.  Melalui implementasi tridharma perguruan tinggi, yaitu 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi khususnya yang membidangi 
sektor pertanian  dalam arti luas, dituntut untuk berkiprah mendukung pembangunan pertanian dengan 
segala tantangan dan permasalahan yang dihadapinya.  Dalam hal ini, peran utama pendidikan tinggi 
pertanian adalah (1) berpartisipasi dalam mengembangkan aspek kesiapan manusia melalui pendidikan 
formal, (2) mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta mengembangkan 
konsep alternatif kebijakan pembangunan melalui aktivitas penelitian, maupun (3) mengembangkan 
pemberdayaan masyarakat melalui diseminasi inovasi, pendidikan nonformal dan bentuk pengabdian pada 
masyarakat lainnya menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bermartabat (berkeadilan dan 
berperadaban). 
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Terkait dengan hal itu, setidaknya ada tiga tantangan mendesak di dunia pertanian, yaitu 
pertama, era globalisasi ini telah berimplikasi pada penghapusan berbagai kemudahan-kemudahan dalam 
implementasi pembangunan pertanian, seperti subsidi, proteksi dan sejenisnya. Meskipun faktanya, di 
kebanyakan negara maju implikasi semacam ini kurang tampak terjadi, khususnya di sektor pertanian.  
Sebaliknya di Indonesia kini telah  semakin gencar dan terbuka informasi, serta mudahnya membuka kran 
impor, telah menyebabkan membanjirnya produk impor cenderung tidak terkendali, yang mendesak 
produk lokal.  Sejalan dengan itu peningkatan pendidikan dasar yang antara lain difasilitasi oleh dana 
pinjaman dari luar, telah terjadi peningkatan selera konsumen, yang semakin menghimpit dunia pertanian 
domestik.  Tampak ada ketidak-adilan dalam menyikapi konsekuensi era globalisasi antara negara maju 
dengan negara berkembang.  Pemerintah tidak kuasa mengimbangi sikap protektif negara maju terhadap 
produk dari sektor pertanian.  Di sisi lain, terjadi ketidak-siapan serius masyarakat dan pemerintah 
menghadapi persaingan yang dapat dinilai tidak sehat di era globalisasi ini.  Salah satu faktor penentunya 
adalah lemahnya perhatian pemerintah daerah memperhatikan dan memanfaatkan kelembagaan 
penyuluhan sebagai media pemberdayaan masyarakat pertanian, sejalan dengan penerapan otonomi daerah 
yang disertai dengan melemahnya komitmen kebanyakan pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan 
penyuluhan.  

Kedua, menguatannya asimetri dalam sistem agribisnis yang didukung “budaya instan” dalam 
meraih keuntungan oleh para pelaku hilir dan lemahnya komitmen pemerintah untuk peduli secara 
konsisten mengembangkan sektor pertanian. Sejalan dengan itu, telah mendorong tumbuhnya persaingan 
agribisnis yang semakin ketat dan tidak sehat sejalan dengan kesenjangan dalam perkembangan IPTEK 
yang semakin nyata di masyarakat dan diperparah peningkatan prasarana yang lebih kondusif bagi para 
importir.  Hal ini semestinya dapat mendorong pelaku usaha pertanian untuk mampu meraih dan 
menyaring derasnya arus informasi/ inovasi bagi pelaku-pelaku bisnis pertanian, dan tuntutan 
pengembangan IPTEKS dan pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan kesadaran atas perlunya 
kemampuan untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan.  Pelaku bisnis pertanian baik tingkat hulu 
maupun hilir kurang atau bahkan tidak mampu menjawab dengan tepat tuntutan ini, sehingga ada pihak–
pihak yang tertindas, terutama petani dan menjadi korban perkembangan sistem agribisnis yang sudah 
mendunia tersebut. 

Kedua tantangan tersebut, telah mendorong semakin beratnya tantangan ketiga, yaitu lemahnya 
kemandirian petani dalam memenuhi kebutuhan keluarga pelaku-pelaku usahatani (petani) berupa : 
tuntutan nafkah yang semakin meningkat, tuntutan kemampuan mengembangkan manajeman usaha 
pertanian (agribisnis) dan berbagai tuntutan lainnya seperti kemampuan meraih peluang dan mengelola 
permodalan usahatani yang makin modern, efisien dan berdaya saing tinggi.  Kemampuan petani untuk 
mengelola keuangan keluarga sangat lemah, kurang mampu menabung, apalagi untuk berinvestasi di 
bidang produksi. 

Ketiga tantangan tersebut telah semakin mendorong berkembangnya tuntutan usahatani modern 
bagi petani khususnya sebagai pelaku sistem agribisnis hulu, yaitu usahatani yang berwawasan agribisnis.   
Usahatani atau usaha pertanian yang modern tersebut dinilai merupakan bentuk usaha pertanian yang 
dimaksud dengan pertanian berkelanjutan, yaitu dengan ciri-ciri petani berperilaku modern, efisien dan 
berdaya saing tinggi dalam mengelola sumberdaya lokal secara optimal dan berkelanjutan.  Tuntutan 
pengembangan usahatani atau usaha pertanian yang modern inilah yang harus dipersiapkan sebagai 
jawaban atas tuntutan era globalisasi ekonomi tersebut, yaitu pertanian berkelanjutan. 
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 Mengantisipasi tantangan tersebut, penghapusan berbagai bentuk implementasi pembangunan 
selama ini berupa subsidi, proteksi dan sejenisnya perlu diubah dengan bentuk intervensi lain yang lebih 
kondusif bagi pengembangan kemampuan petani.  Petani harus menjadi mandiri untuk meraih berbagai 
peluang dan mengatasi ancaman yang ada, dengan meningkatkan potensi yang dimilikinya dan 
menghilangkan kelemahan yang ada.   Artinya mengembangkan kesiapan petani disini tidak lain adalah 
mengembangkan kemandirian petani.  Proses komunikasi pembangunan yang tepat adalah proses yang 
kondusif bagi kemandirian petani memalui terwujudnya proses penyadaran kritis yang terus-menerus 
terhadap peningkatan kemampuan meraih setiap peluang yang ada pada setiap perubahan lingkungan fisik 
dan sosial yang terjadi, baik pada tataran lokal, domestik maupun global. 

Secara spesifik ada tiga masalah besar pada saat ini, yang harus disikapi oleh perguruan tinggi 
dalam berperan mengembangkan keilmuan terkait dengan pembangunan di sektor pertanian yang dihadapi 
oleh dunia ke tiga pada umumnya dan Indonesia khususnya, yaitu : 
(1)   Bagaimana mengembangkan  kesiapan  petani  (kemandirian  petani)  dan  penyuluhan  pertanian 

menghadapi tuntutan dan tantangan yang berkembang di era globalisasi ekonomi tersebut ? 

(2)   Faktor‐faktor manakah yang berperan penting dalam proses pengembangan kesiapan petani dan 

penyuluhan pertanian menghadapi tuntutan di era globalisasi ekonomi tersebut, sehingga dapat 

dijadikan dasar pertimbangan bagi perumusan intervensi pembangunan pertanian ? 

(3)   Kearahmana paradigma komunikasi dan penyuluhan pembangunan pertanian ke depan sehingga 

kondusif  bagi  upaya  pengembangan  kemandirian  petani  menuju  masyarakat  madani  di  era 

globalisasi tersebut ? 

 

Kecenderungan Perubahan dan Perkembangan Dunia Pertanian dan Perdesaan 
Penyuluhan dan Dinamika Lingkungan  

Kecenderungan perubahan lingkungan antara lain dipacu oleh fenomena permasalahan sosial-
pisikal yang mengemuka setidaknya terkait dua hal yaitu konflik lahan dan perubahan iklim sebagai akibat 
peningkatan pemanasan global.  Kedua hal ini telah menjadi isyu nyata untuk menekan kiprah para pelaku 
usaha dan pelaku utama (petani) di sektor pertanian di Indonesia.  Dominasi kapitalis telah cenderung 
memicu kompetisi pemanfaatan lahan untuk pertanian padi, pangan, hortikultur, dengan lahan untuk 
perkebunan, hutan, pertambangan, industri, dan jasa, bahkan telah cenderung memicu konflik sosial yang 
semakin meluas dan intensif.   

Keadaan konflik seperti ini diperparah oleh kompetisi antar sektor pertanian, pertambangan, 
industri dan jasa yang memicu terjadinya konversi lahan yang berkepanjangan di antara masyarakat, 
perusahaan perkebunan dan pemerintah.  Manakala konflik tidak teratasi maka berbagai upaya 
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat praktis tidak dapat dikembangkan (Sumardjo et 
al, 2010; Sumardjo, 2010).  Penegak hukum sering tidak dapat menjadi tumpuhan keadilan dan 
perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh dominasi pemodal kuat di bidang pertambangan, 
perkebunan dan kehutanan, bahkan di dalam sistem agribisnis pangan dan hortikultur.   Hal ini terlihat 
dari tindakan represif polisi dalam bentrok di Bima NTB dan kasus Mesuji dalam kasus konflik agraria 
(Tribune News.com, 16 Januari 2012) maupun konflik perkebunan di Madina (Care IPB 2011), konflik 
kehutanan di Pulau Padang yang mencuat di berbagai media massa nasional maupun daerah. 

Berbagai kasus konflik sosial semakin mengemuka dan meluas perlu disikapi dengan 
kemampuan untuk mengembangkan manajemen resolusi dan potensi konflik dalam dunia penelitian dan 
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pendidikan di dalam pendidikan tinggi.  Sudah menjadi kebutuhan mendesak di perguruan tinggi untuk 
mengembangkan kemampuan untuk upaya resolusi konflik yang semakin kurang terkendali, memakan 
korban jiwa dan material serta hak hidup rakyat kecil dan diikuti oleh perilaku dan hubungan sosial yang 
dominan ketidak-adilan.  Keadaan konflik sosial diperkeruh oleh kehadiran tambang yang umumnya 
dimiliki oleh pemodal kuat yang tidak jarang melibatkan modal asing.  Hampir semua konflik tersebut 
terjadi antar pihak, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebenarnya berakar dari kepentingan dan 
dominasi kapitalis terhadap penguasaan sumberdaya alam.   

Konsursium Pembaruan Agraria  (KPA) mencatat sejumlah fase dalam konflik agraria, 
sepanjang tahun 2011 sedikitnya terjadi konflik lahan di area seluas 472.084.44 hektar dengan melibatkan  
69.975 kepala keluarga (Bisnis, 16 Januari 2012). Sejumlah kasus berdasarkan kuantitas adalah 
perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), infrastruktur (21 kasus), pertambangan (8 kasus) dan 
pertambakan.  Terjadi kenaikan signifikan dibanding tahun 2010 sebanyak 106 kasus dan pada tahun 
menjadi 163 kasus.  Sejumlah kasus yang muncul ke permukaan ibarat gunung es, maknanya adalah masih 
banyak kasus yang masih belum terangkat meskipun sebenarnya sudah terjadi dan sejumlah yang 
berpotensi menguat sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.  Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa penyuluhan menghadapi masyarakat persoalan yang mengalami konflik  yang 
menyebabkan melemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya dan hak-hak sosial politiknya.  Oleh 
karena itu, kompetensi penyuluh untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola potensi dan resolusi 
konflik, ternyata sangat diperlukan di Nusantara ini (Sumardjo, 2011; Sumardjo et al, 2010). 

Isyu lahan dan perubahan iklim juga telah menjadi alat bagi kapitalis untuk kepentingan 
memenangkan persaingan bisnis produk-produk pertanian.  Manipulasi informasi oleh pelaku usaha 
berkapital kuat ternyata berpotensi tidak mengungkapkan fakta dan kebenaran dan menjadi alat untuk 
menekan kemerdekaan negara berkembang (Indonesia) untuk mengembangkan perekonomiannya. Isyu 
pemanasan global merupakan contoh nyata telah digunakan sebagai instrumen pemodal kuat untuk 
menekan perkembangan usaha perkebunan sawit di Indonesia dengan peningkatan CO2 sebagai aspek 
yang ditonjolkan menjadi penyebabnya.  Di sisi lain, “perdagangan karbon” telah menjadi instrumen 
kekuasaan pemodal kuat untuk ikut campur memutuskan setiap jengkal tanah di bumi Nusantara ini dalam 
mendikte dan mendominasi kepentingan penduduk lokal sehingga menjadi terkungkung oleh tekanan-
tekanan kapitalis dengan dalih pelestarian hutan.  Pemikiran Freire (1977) menginspirasikan kesadaran 
(conscienceness) atas dominasi asing atas kepentingan masyarakat.  Ilmu yang terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan masyarakat seperti penyuluhan pun mendapatkan 
momentum yang tepat untuk berkembang kearah perspektif kritis pemikiran Freire yang semakin 
kondusif. 

 
Penyuluhan dan Dinamika Politik 

Sejarah menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan telah memberikan kontribusi nyata dalam 
perubahan berencana yang terjadi dalam proses terkait revolusi hijau.  Sejarah juga menunjukkan bahwa 
manusia khususnya rakyatlah yang seharusnya menjadi subyek sejarah.  Manakala manusia atau rakyat 
hanya ditempatkan sebagai obyek sejarah maka rakyat menjadi tidak berdaya dan tidak bermartabat, 
karena tersubordinasi atau tertindas oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang mendominasi kekuasaan 
(Sumardjo, 2012). Secara paradigmatis, Sumardjo (2012) menggambarkan enam era perkembangan 
penyuluhan (pendidikan non formal) khusus di sektor pertanian di Bumi Nusantara ini, sebagai berikut : 
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Pertama era 1908-1941 yaitu era Kebangkitan Bangsa, ditandai dengan penerapan politik etik, 
yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang diduga diterapkan dalam rangka balas budi dan 
sebagai jawaban atas kritikan di kala itu sebagai negara penjajah.  Kelembagaan penyuluhan 
dikembangkan secara mandiri tidak di bawah subordinasi dinas atau kelembagaan teknis. Di era ini 
dikembangkan program-program di sektor pertanian yang mengarah pada terjadinya voluntary change 
bagi rakyat khususnya di sektor pertanian (petani).  Pada masa ini diterapkan pendidikan non formal 
(penyuluhan) melalui partisipasi rakyat yang digerakkan pemerintah melalui keterlibatan pangreh praja.  
Disadari atau tidak faktanya pada waktu itu tampaknya terjadi proses pendidikan massal pada rakyat 
berupa proses penyadaran, sehingga ketika ada upaya/ gerakan untuk meraih kemerdekaan mendapat 
respon yang meluas, antara lain karena telah terjadinya proses penyadaran itu.  Pada era tersebut banyak 
bermunculan tokoh kebangkitan bangsa, Sumpah Pemuda, kebangkitan pendidikan, dan sebagainya yang 
dipelopori oleh bangsa Indonesia sendiri. Beberapa tokoh muncul dan berperan penting bagi peradaban 
bangsa misalnya Budi Utomo dan Ki Hajar Dewantara dan banyak tokoh lainnya. 

Kedua,1942-1945 Masa Pendudukan Jepang.  Pada masa itu Jepang dengan dalih sebagai saudara 
tua, menggerakkan rakyat di wilayah Nusantara ini untuk mengumpulkan perbekalan perang.  
Kelembagaan penyuluhan nyaris tidak berfungsi sebagai pembelajar masyarakat. Pengembangan sektor 
pertanian ditempuh dengan target-target dari atas dan cenderung ”memaksa” dalam rangka untuk 
memenuhi perbekalan perang melawan imperialisme yang menguasai wilayah Asia Timur dan Tenggara.  
Paradigma yang semula sifatnya perubahan sukarela (proses penyadaran) bergeser menjadi proses 
pemaksaan, sehingga rusaklah praktek penerapan prinsip-prinsip penyuluhan/ pendidikan non formal bagi 
petani pada masa itu.  Penyuluhan dapat dikatakan mengalami masa terburuk sebagai media 
pengembangan pendidikan non formal menjadi media pemaksaan untuk kepentingan penjajah. 

Ke tiga, 1945-1969 era Pengaruh pasca pendudukan Jepang, yang ditandai dengan perang 
kemerdekaan, yang setelah kemerdekaan disusul perang dalam rangka pembebasan Irian Barat, kemudian 
terjadi perang saudara (pemberotakan-pemberontakan antara lain dikenal G30S PKI) secara meluas dan 
terjadi rawan pangan serius.  Kelembagaan penyuluhan dikelola secara terpusat di Pusat dan di Daerah 
merupakan kelanjutan tangan Pusat.  Dalam kondisi seperti itu, program-program pendidikan non formal 
(penyuluhan) untuk petani mengalami masa yang tidak jauh berbeda dengan masa pendudukan Jepang 
sebelumnya.  Hanya pada masa ini pemerintah dikuasai oleh bangsa sendiri, namun paradigma 
penyuluhan walaupun diupayakan secara serius yang dikenal dengan Plan Kasimo, menjadi cikal bakal 
program penyuluhan pada era berikutnya yang dilaksanakan dalam masa pembangunan lima tahunan.  
Program-program penyuluhan di masa ini dapat dinilai belum cukup efektif karena kendala perang 
saudara yang meluas tadi. 

Ke empat, 1969-1998 era Pembangunan Jangka Panjang, yang terencana secara jelas dan terpusat 
di Pusat pemerintahan. Kelembagaan penyuluhan dikelola secara terpusat di Pusat dan di Daerah 
merupakan kelanjutan tangan Pusat masih seperti pada periode sebelumnya. Efektivitas program 
penyuluhan pada era ini ditandai dengan Swa Sembada Beras yang puncaknya dicapai pada tahun 1984 
dan seterusnya.  Berbagai penghargaan dunia (PBB) diterima bangsa Indonesia terkait dengan 
keberhasilan peningkatan produksi pangan.  Indonesia yang di era sebelumnya mengalami rawan pangan 
serius hampir di seluruh pelosok tanah air, setelah beberapa tahun memasuki era ini menjadi surplus 
pangan.  Paradigma penyuluhan yang terjadi  topdown dan sentralistis, serta sangat terkendali secara 
terpusat (Era Program BIMAS, INMAS dan INSUS) dan dikelola secara sangat serius dengan komitmen 
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yang sangat tinggi dari Pemerintah Pusat saat itu.  Secara konseptual sebenarnya di lapangan seharusnya 
menerapkan prinsip-prinsip demokratis, dengan asas manfaat dan dengan pendekatan pendidikan non 
formal (penyuluhan pertanian), yang ditandai dengan adanya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok dan 
Rencana Definitif Kelompok (RDK/ RDKK).  Dalam prakteknya kecenderungan target produksi lebih 
menonjol, dan ada kecenderungan prinsip demokratis yang seharusnya diterapkan terdominasi oleh target-
target produksi yang telah ditetapkan dari atas.  Akibatnya peningkatan produksi terjadi dan target 
program pemerintah tercapai namun tidak disertai oleh peningkatan kesejahteraan rakyat (petani) sebagai 
pelaku utama sektor pertanian.   

Sebenarnya di era ini mulai diperkenalkan program pendidikan non formal bagi petani yang 
benar-benar menerapkan filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan, yaitu Sekolah Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu (SLPHT).  SLPHT ini benar-benar menerapkan prinsip partisipatif dan asas manfaat, 
dengan pendekatan yang demokratis, namun ada satu hal kelemahan dari program tersebut dari perspektif 
penyuluhan, yaitu adanya pemberian uang saku bagi petani sebagai dana kompenasasi transport bagi 
petani untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin program tersebut.  Hal terakhir ini menjadikan petani lalu 
mempertanyakan kenapa program penyuluhan selanjutnya tidak juga memberikan dana ‘uang saku’ 
serupa? Akibatnya sikap kesukarelaan dalam penyuluhan menjadi sedikit terkikis. 

Ke lima, 1998-2006 Reformasi dan Otonomi Daerah. Kelembagaan Penyuluhan menjadi sangat 
terpuruk dan bahkan “dicurigai” sebagai alat golongan politik tertentu. Era ini ditandai dengan rendahnya 
komitmen pemerintah di daerah terhadap program-program penyuluhan dan penyuluhan pertanian 
diserahkan kewenangannya ke Pemerintah Daerah.  Beberapa pihak menyatakan penyuluhan pertanian 
berada pada titik terendah (titik nadir).  Banyak penyuluh beralih fungsi ke jabatan struktural karena 
ketidakjelasan sikap pemerintah daerah terhadap penyuluhan.  Kelembagaan penyuluhan antar daerah 
sangat beragam sejalan dengan lemahnya kesadaran masing-masing  Pemerintah Daerah, dan bahkan 
sebagian terancam dibubarkan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD yang kurang memahami esensi 
penyuluhan, namun kebanyakan petani merindukan kehadiran para penyuluh yang profesional.   Jumlah 
tenaga penyuluh semakin berkurang karena pindah ke struktural maupun karena pensiun, sedangkan 
rekrutmen baru tidak memadai.  Pada era ini disadari betapa netralitas seorang penyuluh terhadap 
keterlibatan dan kepentingan partai politik tertentu sangat diperlukan, termasuk kepentingan sepihak 
pemerintah saja.  Keberpihakan penyuluh terhadap keadilan dan martabat petani (yang selama ini 
cenderung termarjinalkan) menjadi sesuatu yang dirindukan oleh petani dan pihak-pihak yang memiliki 
komitmen terhadap pengembangan sistem dan kelembagaan penyuluhan. 

Keenam, pasca tahun 2006, yaitu diharapkan menjadi Era Transformasi dan Kebangkitan 
Penyuluhan, yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.  Meski sudah setahun lebih diundangkan namun masih 
jauh dari efektif, diantgaranya disebabkan karena belum ada landasan hukum yang lebih operasional 
semacam Peraturan Pemerintah yang memayungi implementasi penyuluhan.  Sebenarnya sudah sejak dua 
puluh tahun yang lalu (1987) pada kongres Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia   (PERHIPTANI) 
di Subang telah ada konsep Undang-undang tentang Penyuluhan tersebut, namun baru tahun 2006 berhasil 
diundangkan.  Ditetapkannya UU No 16 tahun 2006 tersebut menjadi angin segar dan mudah-mudahan 
tidak sekedar harapan, tetapi benar-benar suatu kenyataan yang mendatangkan kehidupan rakyat 
khususnya petani menjadi semakin cerdas, sejahtera dan bermartabat. 
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Setelah melalui proses politik penyuluhan yang berliku dan panjang tersebut, kini bangsa ini 
dihadapkan pada beberapa persepsi yang kurang tepat tentang penyuluhan. Hal ini terjadi akibat 
implementasi penyuluhan yang menyimpang dari filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan berikut.  Filosofi 
penyuluhan  yang dimaksud adalah “to help people to help themselves through educational means  to 
improve their level of living” atau “membantu masyarakat dalam menolong diri sendiri (mandiri) dengan 
memaknai pendidikan (non formal) sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penyuluhan pada 
dasarnya adalah pendidikan non formal yang dilaksanakan melalui proses demokratis (dialogis) dan 
bertujuan merubah atau meningkatkan kompetensi melalui kualitas perilaku pada ranah kognitif, afektif 
dan psikomotorik atau konatif.   Filosofi ini yang lain menyatakan pentingnya pengembangan kemandirian 
(kemampuan interdependent) atau individualitas (human capital) warga masyarakat, dan bukan 
individualistik, sebagai penggerak energi sosial budaya kreatif masyarakat (social capital) dan kehidupan 
berbangsa.  Manusia ditempatkan sebagai sentral dan subyek pelaku sejarah bagi kehidupannya atau 
people centered development.  Pendapat ini sejalan dengan Kelsey dan Hearne (1955) yang berbunyi “ 
Philosophy of extension is base on the importance of individual in the promotion of progress for rural 
people and for the nation”. 

Berkembangnya persepsi tentang penyuluhan yang kurang tepat dan kini persepsi keliru tersebut 
masih ada pada berbagai pihak dan menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan konsep-konsep 
dalam penyuluhan dan implementasinya.  Dikandung maksud untuk tidak mengulang kekeliruan di masa 
mendatang, berikut diungkapkan persepsi yang kurang tepat dan perlu diluruskan tersebut antara lain : 

Pertama, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikkan dengan penerangan.  Banyak pihak 
merasa sudah paripurna melakukan penyuluhan setelah memberikan informasi, misalnya dengan ceramah, 
pidato, dan penjelasan yang sifatnya komunikasi searah.  Anggapan ini keliru, karena hanya menyentuh 
ranah kognitif, itupun belum tentu efektif.  Kekeliruan lainnya menempatkan sasaran penyuluhan hanya 
sebagai obyek dan sehingga cenderung bersikap pasif bahkan apatis. 

Kedua, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikan proses yang non dialogis. Anggapan keliru 
ini terjadi sejalan dengan muatan-muatan penyuluhan di masa lalu, yang sifatnya sering lebih 
mengutamakan pencapaian target-target pemerintah, di sektor pertanian misalnya pencapaian target 
produksi dan kurang memperhatikan kebutuhan petani (kesejahteraan).  Akibatnya, sifat interaksi dan 
komunikasinya kemudian cenderung anjuran, intruksi dan bahkan pada tingkat teknis pemaksaan/ 
kewajiban untuk mengikuti anjuran-anjuran (instruktif) tersebut.  Akibatnya petani menjadi terbiasa 
berperilaku tergantung pada “rekayasa” pemerintah atau pihak lain di luar petani, dan terjadi proses 
apatisasi pada petani.  Prof Herman Suwardi (1987) proses yang terjadi dalam penyuluhan tergambar 
sebagai berikut, petani “dipaksa” menerapkan anjuran, maka “terpaksa” melaksanakan anjuran, 
selanjutnya menjadi “terbiasa” menunggu  anjuran atau proses menuju ke sikap apatis. 

Ketiga, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikkan sebagai proses perencanaan yang bersifat 
top down.  Meskipun secara konseptual, misalnya di sektor pertanian, ada konsep Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang seharusnya disusun oleh 
kelompok dengan fasilitasi penyuluh, namun faktanya banyak kasus dalam prakteknya petani/ kelompok 
kurang terlibat, karena perencanaan dikejar target waktu telah menyebabkan prosesnya menjadi kurang 
partisipatif, melainkan disusun oleh penyuluh sendiri atau diantara penyuluh dengan agen-agen 
perusahaan pensuplai input pertanian.  Tidak sedikit, ditemukan kepentingan-kepentingan pihak-pihak non 
petani tersebut justru yang mewarnai perancanaan program penyuluhan semacam itu. 
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Keempat, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikkan sebagai proses indoktrinasi.  Hal ini 
merupakan ekses dimana pernah ditemukan misalnya ketika terjadi serangan hama wereng atau hama 
lainnya, petani diwajibkan menanam padi benih unggul dan menggunakan obat-obat tertentu yang telah 
ditetapkan.  Petani kurang memiliki keleluasaan untuk memutuskan penggunaan alternatif lainnya.  
Akibatnya, petani berpandangan bertani bahwa pestisida merupakan suatu keharusan untuk digunakan, 
tanpa menyadari ternyata penggunaan pestisida inilah yang justru memicu ledakan hama pertanian. 

Kelima, persepsi tentang penyuluhan diidentikkan dengan kendaraan politik penguasa.  Hal ini 
terjadi karena adanya salah satu golongan politik yang mendominasi pemerintahan dan “memaksakan” 
seluruh elemen aparat pemerintahan, birokrasi dan juga penyuluhan, dimana penyuluh umumnya adalah 
pegawai negeri, terkooptasi kepentingan penguasa untuk memenangkan pemilu.  Akibatnya, pasca 
golongan politik tersebut tidak lagi berkuasa, di kalangan legislatif ada keinginan untuk “melumpuhkan” 
kelembagaan penyuluhan ini.  Pelajaran yang perlu dipetik ke depan, seyogyanya netralitas terhadap 
“politik praktis” dan “tercemar kepentingan sempit”  kepartaian bagi kelembagaan penyuluhan harus tetap 
dijaga. 

Keenam, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikkan dengan proses yang dogmatis.  Hal ini 
merupakan ekses praktek-praktek dalam pembangunan pertanian yang berlaku mitos bahwa yang baru itu 
lebih baik, inovasi itu datangnya dari luar, sehingga kearifan lokal maupun indigenous knowledge 
terabaikan, dan terwarnai transfer knowledge dan transfer of teknology yang cenderung lebih 
mengunggulkan sesuatu yang bersumber dari luar.  Faktanya yang benar tidak selalu demikian, terbukti 
dari akhir-akhir ini justru varietas lokal yang unggul kembali mengemuka sebagai suatu varitas yang lebih 
menguntungkan dan digemari oleh konsumen maupun petani produsen, misalnya padi Pandanwangi di 
Cianjur, Rojolele di Solo, Srikandi di Garut dan sebagainya. 

Ketujuh, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikan dengan proses menggurui.  Sebenarnya 
penyuluh yang memahami benar prinsip-prinsip penyuluhan cenderung tidak melakukan hal ini. Namun, 
karena penyuluhan itu ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai target-target di luar kebutuhan/ 
kepentingan petani maka berlakulah asumsi petani harus berubah seperti yang dikehendaki pihak luar 
tersebut.  Hal ini juga merupakan ekses dari pemahaman yang keliru bahwa penyuluhan itu bisa dilakukan 
oleh siapa saja, bahkan oleh pihak yang tidak menghayati asas, prinsip-prinsip dan metoda penyuluhan 
sekalipun.  Akibatnya, penyuluh menjadi tidak dihargai karena tidak dilakukan oleh penyuluh yang 
kompeten dan profesional.  Ke depan, agar tidak “mal praktek” penyuluh haruslah dilakukan oleh 
penyuluh yang kompeten dan memiliki sertifikat profesi yang dikembangkan oleh asosiasi profesi 
penyuluhan.   

Kedelapan, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikan dengan proses rekayasa sosial oleh 
pihak luar.  Hal ini merupakan ekses dari pemahaman bahwa sasaran penyuluhan itu adalah obyek dan 
bukan subyek perencanaan, sehingga praktek-praktek pembangunan menjadi tidak partisipatif dan 
bertentangan dengan filosofi penyuluhan.  Dalam penyuluhan memang dikenal konsep “rekayasa sosial”, 
tetapi sifat dan bentuknya partisipatif. Sasaran penyuluhan berperan sebagai subyek yang merekayasa diri 
dan kehidupan masyarakatnya secara mandiri.  Mereka merancang visi, misi dan tujuan, serta cara-cara 
mencapainya (strategi dan program), melalui kerjasama di antara mereka sendiri, maupun dengan pihak 
luar atas prakarsa dari internal mereka sendiri. 

Kesembilan, persepsi keliru bahwa penyuluhan diidentikkan dengan proses yang hanya 
berorientasi target pemerintah.  Perencana merasa tahu apa yang dibutuhkan rakyat, seolah yang 
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dibutuhkan rakyat adalah mencapai target-target pemerintah saja. Target pembangunan memang perlu, 
tetapi target pembangunan semestinyalah yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan sekaligus 
kebutuhan pemerintah. Persepsi yang keliru itu perlu diluruskan, fakta menunjukkan bahwa banyak 
ditemukan perencanaan yang ternyata tidak berhasil mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, yaitu 
kurang terwujudnya kesejahteraan rakyat.  Sebaliknya, bila menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan secara 
konsisten, maka rakyatlah yang seharusnya menjadi subyek pembangunan, namun faktanya justru secara 
sistematis rakyat termarjinalkan, sehingga menjadi tidak berdaya dan tidak mandiri.  Akibatnya, rakyat 
menjadi ”kehilangan diri” mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berdalih membela kepentingan 
rakyat, pada hal tidak sedikit sebenarnya si ”provokator” tersebut sekedar menjadikan rakyat sebagai alat 
untuk memenuhi ambisi dan kepentingannya sendiri.  

Uraian tersebut hanyalah sebagian contoh nyata, betapa telah terjadi penyimpangan dalam 
implementasi penyuluhan dan berdampak pada kondisi yang sebaliknya.  Rakyat dengan penyuluhan yang 
tepat seharusnya menjadi mandiri, namun adanya penyimpangan terhadap filosofi penyuluhan yang terjadi 
menyebabkan rakyat menjadi tergantung, apatis dan labil.  Hal ini diuraikan disini, sekedar untuk 
mengingatkan kita agar tidak perlu terulang kembali kesalahan di masa lalu, terutama setelah 
diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan.  Sebaliknya, memicu para pakar penyuluhan di lini manapun untuk mengembangkan 
penyuluhan pembangunan ini secara tepat agar benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 
umat menjadi semakin bermartabat dan adil. 

Terjadinya persepsi yang kurang tepat tentang penyuluhan secara  meluas, telah menyebabkan 
citra penyuluhan menjadi kurang diminati oleh masyarakat.  Penyuluhan di masa lalu yang dalam 
implementasinya menyimpang dari filosofi penyuluhan, dinilai bertentangan dengan paradigma reformasi 
pembangunan.  Akibatnya munculah apriori di kalangan masyarakat tertentu, khususnya para pihak yang 
bergerak dalam Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) yang di masa lalu merasa termarginalkan dalam 
proses pembangunan, yaitu di era pembangunan yang bersifat top down.  Walaupun tidak dapat dielakkan 
juga bahwa tidak sedikit kiprah LSM ini yang bernuansa kepentingan-kepentingan sempit dan bahkan 
kepentingan pihak luar yang seolah tampak membela martabat. 
 
a. Kebijakan terkait Kompetensi Penyuluh  

Agar lembaga penyuluhan berhasil, setidaknya ada empat kondisi yang dibutuhkan dan perlu 
dikembangkan dalam organisasi penyuluhan tersebut, yaitu (Sumardjo, 2008): (1) kejelasan Misi, (2) 
Standar Kompetensi Penyuluh, (3) Aktualisasi Informasi/ inovasi, dan (4) Penghayatan atas budaya 
organisasi penyuluhan. Kejelasan misi yang dihayati bersama seluruh personil penyuluh merupakan 
prasyarat bagi keberhasilan organisasi penyuluhan. Mengingat penyuluh adalah penentu keberhasilan 
organisasi penyuluhan maka pengembangan aspek kompetensi penyuluh perlu menjadi perhatian 
organisasi penyuluhan dalam mengemban misi dan tugas-tugasnya, agar aktivitas dan program dapat lebih 
difokuskan juga pada pengembangan kompetensi petani yang sesuai dengan perkembangan tuntutan 
kebutuhan lingkungan. Penyuluh memiliki kebebasan atau otonomi untuk menentukan seberapa baik 
mereka mencapai visi dan mengemban misi penyuluhan, maka penyuluh perlu diberi akses informasi dan 
inovasi seluas-luasnya sehingga dapat berkreasi secara kompeten (Sumardjo, 2012).   

Selanjutnya mengingat penyuluh harus mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, 
maka budaya organisasi yang jelas perlu dikembangkan, misalnya menjunjung  nilai (value) 
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berkomunikasi secara asertif, dialogis dan konvergen; mengemban tugasnya secara seimbang, adil dan 
berdab; berfikir/ berorientasi global dalam mengelola sumberdaya lokal; hari esok harus lebih baik dari 
hari ini, dan sebagainya. 

Organisasi penyuluhan yang berkiprah di dunia yang semakin modern tidak terhindar dari 
dituntutan kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sesuai dengan perkembangan 
tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar 
kompetensi bagi seorang penyuluh, agar kinerja penyuluhan dapat diprediksikan arah dan kinerjanya.  
Dalam suatu kesempatan pertemuan   

Kompeten diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan 
unjuk kerja yang ditetapkan (standar).  Kebutuhan Kompetensi bagi penyuluh setidaknya disusun 
berdasarkan dua hal (1) kebutuhan pembangunan masyarakat, dan (2) Kebutuhan Kompetensi berdasarkan 
tugas pakok dan fungsi (TUPOKSI) Penyuluh. 

Kapan seorang penyuluh dapat dikatagorikan penyuluh yang kompeten ? Sesorang dikatakan 
sebagai Penyuluh yang Kompeten apabila penyuluh mampu: mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan 
penyuluhan dengan terampil untuk memberdayaan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, 
keluarga dan masyarakatnya; mengorganisasikan sistem penyuluhan sehingga efektif memfasilitasi 
masyarakat dengan cermat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri; melakukan 
tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semula; bagaimana 
menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya 
sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (lokal spesifik); Mampu mensinergikan kepentingan 
lokal dengan kepentingan yang lebih luas (Sumardjo, 2012). 

 
b. Penyuluhan dalam Dinamika Sosial 

Penyuluhan tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bermartabat. 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia meliputi: (1) Rehabilitasi sosial, dengan  
refungsionalisasi  fungsi sosial warga masyarakat, (2) Jaminan sosial, sehingga terjaminnya upaya 
memenuhi kebutuhan dasar, (3) Pemberdayaan sosial, agar masyarakat berdaya memenuhi kebutuhan 
dasar, dan (4) Perlindungan sosial, yaitu mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan 
sosial.  Semua pendekatan penyelenggaraan tersebut relevan dengan kegiatan penyuluhan, tetapi yang 
paling  relevan dengan penyuluhan adalah pendekatan pemberdayaan sosial, karena pendekatan semacam 
itulah sesuai dengan prinsip dan filosofi penyuluhan.  

Asas Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  (UU No: 11 Tahun 2009 pasal 2) adalah 
kesetiakawanan, keadilan, kemanfaataan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, 
partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.  Hal ini  banyak sejalan atau bahakan hampir 
seluruhnya sejalan dengan asas penyuluhan.  Asas Penyuluhan (UU No 16 Tahun 2006 pasal 2) adalah 
demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, 
kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggunggugat .  Kalau diperhatikan kata-
kata yang dicetak tebal menunjukkan bahwa diantara asas keduanya banyak yang sejalan atau bahkan 
sama. 

Tujuan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial  (UU No: 11 Tahun 2009 pasal 3) adalah 
meningkatkan taraf kesejahteraan, mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial, dan 
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha, serta kemampuan dan 
kepedulian masyarakat secara melembaga, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 
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kesejahteraan sosial.  Tujuan ini sejalan dengan tujuan penyuluhan dan arahnya menuju 
pembangunan berkelanjutan.  

Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin 15.1 juta terus meningkat sejalan dengan krisis 
ekonomi dan puncaknya pada tahun 1998 sebesar 24.2 juta lalu menurun dan pada tahun 2006 sebesar 
16.6 juta (BPS - Susenas berbagai tahun dan Berita Resmi Statistik, 2007; http://www.bappenas.go.id). 
Dengan menggunakan perhitungan yang mungkin berbeda dalam publikasi resmi pada tahun  2009 
tercatat 32.5 juta (http://www.bps.go.id).  

Mengacu pada garis kemiskinan satu dollar per hari di Indonesia setara dengan Rp. 97.000 per 
bulan, atau kurang dari separuh garis kemiskinan nasional versi BPS, angka kemiskinan adalah sekitar 
20,6% pada 1990 dan 7,5% pada 2006 (http://www.bappenas.go.id). Pada tahun 2009 dengan perhitungan 
yang berbeda jumlah penduduk miskin versi BPS sebesar 9.8 % atau 32.5 juta  (http://www.bps.go.id), 
yaitu 11.9 juta atau 10.7 % dari jumlah penduduk berada di per kotaan dan 20.6 juta atau 17.4 % di 
perdesaan. Berdasarkan garis kemiskinan ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs yaitu 10 %, 
meskipun, tampaknya berhenti di situ dan belum ada peningkatan,  Ditinjau dari indek kedalaman 
kemiskinan juga terjadi stagnasi (www.bappenas.go.id) pada tahun 1990 sebesar 2.7 % dan pada tahun 
2008 sebesar 2.7 %.  Berdasarkan perhitungan pada garis kemiskinan 2 dollar per hari kemiskinan di 
Indonesia 49.0 %.   Indek kemiskinan nasional pada tahun 1990 sebesar 15.1 dan tahun 2008 sebesar 15.4 
dan target dalam rangka MDGs 7.5 % (www.bappenas.go.id). Tampaknya bangsa ini perlu kerja sangat 
keras dan melakukan terobosan perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Keadaan tersebut sangat kuat mengindikasikan perlunya perhatian serius dan perbaikan upaya 
yang mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat ke depan.  Dibutuhkan upaya yang efektif untuk 
meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapital manusia dan kapital sosial dalam 
berbagai bentuk. Kegiatan penyuluhan pembangunan berpotensi merupakan salah satu alternatif terpenting 
untuk itu (Sumardjo, 2010).  Dalam hal ini dibutuhkan perubahan pendekatan dan paradigma penyuluhan 
yang tepat dari yang bersifat top down ke pendekatan yang partisipatif dan konvergen (Sumardjo, 1999).  
Sistem penyuluhan yang dominan dan kental dengan kepentingan Pusat, ternyata  berdampak kurang 
memberdayaan masyarakat. Sebaliknya, fakta menunjukkan sistem penyuluhan yang partisipatif dan 
terjadi konvergensi kepentingan masyarakat dengan pemerintah ternyata lebih berdampak 
memberdayakan (Sumardjo, 1999; Sumardjo, 2010). 

Sejalan dengan temuan Sumardjo (1999) itu, pengalaman di Brasilia (Freire, 1989; Freire, 1975) 
dalam transisi seperti itu diperlukan pendekatan pemecahan masalah kemiskinan yang cepat dan tepat, 
yaitu pemecahan bersama dengan rakyat, dan bukan pemecahan untuk rakyat atau dengan memaksa 
rakyat.  Belakangan Servaes (2003) dikutip Sumardjo (2010) mengungkapkan pendapat yang sejalan 
dengan pendapat Freire dan temuan Sumardjo di bidang pertanian.   Pengalaman di era reformasi pasca 
1998, menunjukkan bahwa mengembangkan berbagai model desa mandiri dinilai efektif  sebagai model 
penyuluhan yang partisipatif (Sumardjo, 2010).  

Rendahnya kompetensi penyuluh di masa lalu sebagai pelaku utama komunikasi pembangunan 
ini di antaranya terutama berkaitan dengan beberapa hal berikut ini (Sumardjo, 2010): (1) Sejalan dengan 
implementasi otonomi daerah terjadi melemahnya komitmen pemerintah terhadap penyuluhan. Pada 
beberapa Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen dukungan terhadap eksistensi dan 
pengembangan penyuluhan, sehingga kurang menstimulan terjadinya upaya pengembangan kompetensi 
para penyuluh; (2) Kurang dukungan keberlanjutan pengembangan inovasi dari lembaga pelatihan bagi 
penyuluh yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan keinovativan materi yang 
dibawakan oleh fasilitator dalam lembaga pelatihan yang bersangkutan terkait dengan kebutuhan 
pengembangan usahatani petani; (3) Kurangnya dukungan inovasi berkelanjutan bagi penyuluh yang 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan usahatani dan pemenuhan kebutuhan petani setempat 
pada saat itu; (4) Perubahan paradigma pembangunan dari top down ke partisipatif, yang kurang disertai 
upaya pemberdayaan penyuluh secara memadai ke arah yang sejalan dengan perubahan paradigma 
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tersebut; (5) Terdapat upaya peningkatan pendidikan formal pada penyuluh namun diduga kuat banyak di 
antaranya ditempuh melalui proses pembelajaran yang kurang bermutu terkait dengan peningkatan 
kualitas penyuluhan, karena terjebak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian ijazah dengan tingkatan 
jabatan fungsional penyuluh; (6) Kurang jelasnya hubungan antara kompetensi penyuluh dengan 
perkembangan jenjang karir dan insentif bagi perkembangan kompetensi penyuluh; dan (7) dimasa itu 
masih belum adanya standar kompetensi bagi penyuluh, sehingga menjadi lemah dalam pengembangan 
kompetensi secara sistematis oleh pihak terkait, maupun dalam rekruitmen tenaga penyuluhan.  Kini, 
sudah ada standar kompetensi penyuluhan di bidang pertanian dan kehutanan, serta dalam proses 
penyelesaian administratif pengesahan standar kompetensi dalam bidang fasilitator pemberdaya 
masyarakat.  Selanjutnya, seyogyanya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bentuk-bentuk 
pengembangan kompetensi penyuluh seyogyanya mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia di bidang Penyuluhan tersebut.  Kurikulum di perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan penyuluhan seyogyanya menjadikan SKKNI tersebut sebagai pedoman 
untuk menjadi minimal standar yang harus dilampaui dalam pengembangan kompetensi, sekali lagi, 
minimal standar berarti wajib dilampaui.   

Fakta menunjukkan  bahwa organisasi penyuluhan/ pemberdayaan masyarakat yang berkiprah di 
dunia semakin modern tidak terhindar dari tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi para 
penyuluh sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan/komunikasi pembangunan 
(Sumardjo, 2010). Oleh karena itu, diperlukan kualitas pendamping dengan standarisasi profesi penyuluh 
yang berfungsi menjadi fasilitator pemberdaya masyarakat atau sebagai pendamping yang memadai dan 
dinamis dalam pembangunan berkelanjutan. Keterjaminan kompetensi penyuluh tersebut hanya efektif 
apabila didukung oleh asosiasi profesi penyuluh terkait, yang mampu memelihara dan mengembangkan 
standar kompetensi profesi, serta berfungsinya lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang mampu berfungsi 
menjamin penguasaan kompetensi profesi secara relevan dan konsisten (Sumardjo, 2010). 

Fakta menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan berbagai gejala perubahan sosial yang 
terjadi telah menyebabkan fenomena pergeseran tipe masyarakat agraris bergeser ke masyarakat 
industrialis dan dari masyarakat industrialis dan jasa ke masyarakat pengetahuan. Drucker (1997; 2001) 
terkait “manajemen perubahan besar” memperkirakan akan  datangnya masyarakat pengetahuan 
(knowledge society) dan sekaligus mendeskripsikan pergeseran ke arah era masyarakat pengetahuan.  
Dalam kontek seperti itu pengembangan kapital manusia menjadi sangat penting dan mendesak.  Ada 
pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang lupa mempersiapkan diri berarti mempersiapkan diri untuk 
dilupakan oleh bangsa lain. 

Menurut Schultz  kapital manusia adalah atribut-atribut kualitas manusia yang diperoleh melalui 
pengalaman belajar, maupun yang diwariskan secara genetik, yang bernilai dan dapat ditingkatkan melalui 
investasi yang tepat (Fitz-enz, 2000).   Mengacu pada Pyke et al (2001) dan Fitz-enz (2000) kapital 
manusia dari perspektif penyuluhan mencakup, (1) ciri-ciri pribadi yang dibawa ke dalam pekerjaan, 
seperti kecerdasan, energi, sikap positif, dapat dipercaya, berkomitmen, (2) kemampuan untuk belajar, 
seperti ketrampilan, imajinasi, kreativitas, kelincahan berpikir dan bekerja, kapabilitas mengeksekusi 
suatu keputusan, pengalaman,  dan (3) motivasi untuk berbagi dan berkontribusi informasi dan 
pengetahuan dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk mewujudkan kesejahteraannya. 

Pada tingkat yang paling dasar, mengacu pada ADB (1990) dan UNDP, (2003) dalam Sumardjo, 
(2010) kesejahteraan manusia yang beradab adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya, yaitu : kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.   Apabila kebutuhan 
dasarnya tersebut terpenuhi, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi aman pertama dalam 
kesejahteraan manusia.  Faktanya, perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya 
mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga 
menyebabkan kesenjangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraannya.  Disinilah peran pemerintah 
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terutama dan pihak-pihak terkait adalah mengembangkan suasana yang kondusif bagi upaya-upaya 
mewujudkan kesejahteraan sosial secara beradab dan berkeadilan (bermartabat). 

Terkait dengan tujuan ‘mewujudkan kesejahteraan rakyat’ dalam mukadimah UUD 1945 
diamanatkan bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Telah dirumuskan dalam UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 tentang bagaimana penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan 
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Kesejahteraan sosial 
diterjemahkan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang 
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin. Kesejahteraan sosial 
memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung 
tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Keputusan Menteri Sosial RI No 
58/HUK/2008).   

Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat  
(pembangunan) sejalan dengan keefektivan proses belajar sosial yang dialaminya.  Proses belajar yang 
menyebabkan rakyat memperoleh dan memahami informasi, kemudian secara kognitif memprosesnya 
menjadi pengetahuan tentang adanya kesempatan-kesempatan bagi dirinya, dan melatih dirinya agar 
mampu berbuat (konatif), serta secara intrinsik termotivasi untuk mau (afektif) bertindak  atas dasar 
manfaat yang akan dapat diraihnya (Sumardjo, 2010).  Hal ini  merupakan ruang lingkup dan menjadi 
bagian utama yang mesti dikembangkan dalam ilmu penyuluhan pembangunan.  

Penyuluhan pada dasarnya adalah kegiatan profesional pelayanan jasa pendidikan pembangunan 
yang bermartabat, yaitu yang menghargai sisi humanisme masyarakat (Sumardjo, 2010).  Fokus utama 
penyuluhan adalah pengembangan kapital manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Penyuluhan 
melakukan upaya pembangunan struktur masyarakat secara konvergen, dialogis, demokratis, dan 
partisipatif, sehingga masyarakat di Indonesia yang pernah terjajah lama, yang apatis dan tergantung 
campur tangan pihak lain (dependent), lalu bergeser masyarakat subsisten (independent) berkembang  
menjadi masyarakat yang mandiri (interdependent). Perkembangan semacam ini sejalan dengan konsep 
Covey (1996) tentang perkembangan perilaku manusia.  Penyuluhan menempatkan manusia sebagai 
subyek pembangunan dan mengembangkan menjadi kapital manusia yang mandiri dan berdaya 
(bermartabat) dalam beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga menjadi mampu meningkatkan 
kualitas kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya.  Oleh karena itu diperlukan standar kompetensi 
profesi penyuluh yang jelas dan didukung oleh kontrol yang efektif dalam mengemban keprofesian 
penyuluhan. 

Untuk mewujudkan usaha kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya 
peningkatan kapital manusia (human capital) dan kapital sosial (social capital) yang menjadi dasar bagi 
pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa.  Di samping itu untuk mengembangan 
kapital manusia dan kapital sosial selain melalui investasi sosial dibutuhkan pula lingkungan sosial, 
budaya, hukum, ekonomi dan politik yang kondusif seperti penegakan hak asasi manusia (human right), 
kepastian hukum (social justice), serta menghargai martabat manusia (human dignity).  Upaya 
pemberdayaan ekonomi dan energy sosial menjadi pemacu dan keharusan untuk terwujudnya 
kesejahteraan sosial.  Bagaimana kaitan hubungan kesejahteraan, kapital manusia dan kapital sosial serta 
faktor lingkungan dapat dilihat pada Gambar 1.   Lebih jauh dapat dibaca dalam Sumardjo (2010). 
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Gambar 1.  Keterkaitan logis antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 
 

Menurut teori Human Capital, investasi dalam aspek manusia untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 
dan ketrampilan masyarakat merupakan metoda yang sangat efektif bagi masyarakat untuk dapat meraih 
pertumbuhan dan kemajuan (Peter Jarvis and A.L. Wilson. 2005; Pyke et al, 2001; dan Fitz-enz, 2000) dan 
pada gilirannya berdampak pada terwujudnya kesejahteraan sosial.   

Salah satu kegiatan yang penting dan sangat diperlukan adalah sistem penyuluhan pembangunan, 
yang didukung oleh tenaga-tenaga penyuluh yang kompeten dan professional.  Penyuluh yang 
berkepribadian, berpengetahuan, sikap dan ketrampilan tinggi serta berdedikasi sebagai seorang penyuluh 
yang kompeten, dapat meningkatkan kapital manusia warga masyarakat untuk lebih mampu berperan serta 
dan mengembangkan kapital sosial dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial/ rakyat (Sumardjo, 2010).  
Jadi untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial diperlukan pengembangan kapital manusia penyuluh untuk 
dapat mengembangkan kapital manusia warga masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. 

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas sesuai 
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku adil dan bermartabat.  Adil mengandung makna bahwa setiap 
upaya manusia dalam kehidupannya mengandung konsekuensi reward dan punishment secara 
proporsional, sedemikian rupa sehinggga berimplikasi kondusif bagi berkembangnya motivasi berprestasi 
dalam norma dan nilai luhur yang berlaku bagi kehidupannya.  Pada tataran tertinggi, norma ditegakkan 
secara konsisten berdasarkan nilai-nilai yang luhur, sehingga berlangsunglah kepastian hukum yang 
didukung oleh partisipasi efektif masyarakat dalam kontrol sosial. Bermartabat mengandung makna 
berkembangnya harga diri (dignity) baik dalam proses yang humanis maupun dalam tujuan pembangunan 
berupa kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi, dan berlaku nilai-nilai perikemanusiaan dan 
pelestarian lingkungan hidup yang dijunjung tinggi dalam kehidupan (beradab).  Pada tataran tertinggi, 
bermartabat mengandung makna taraf kehidupan yang adil, makmur dan beradab. 
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Di dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan beradab dihadapkan 
pada b berbagai kendala.  Di sektor pertanian dan perdesaan, masih dihadapkan ketidakpastian hukum 
yang relatif tinggi sehingga menyebabkan rakyat kecil cenderung termarjinalkan oleh kelompok pemilik 
modal kuat.  Di dalam sistem agribisnis terjadi dominasi terhadap petani sebagai pelaku di hulu oleh para 
pelaku di hilir yang lebih bermodal dan menguasai informasi, sehingga sistem menjadi asimetris dan 
terkotak-kotak serta tidak terjadi sinergi.  Perilaku tidak beradab terjadi dalam sistem itu berupa pungutan 
liar yang menyebabkan biaya tinggi (high cost economic) dan sulit membuat sistem menjadi efisien, dan 
berdampak pada manipulasi yang melemahkan mutu produk.  Akibatnya mengembangkan sinergi sistem 
kemitraan agribisnis pun menjadi sulit diwujudkan.  Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui komitmen 
yang tinggi dalam sistem pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yadiskatif.  Tanpa komitmen 
dan implementasi secara konsisten, tampaknya sangatlah mustahil terwujud kehidupan masyarakat yang 
bermartabat, yaitu kehidupan yang adil, makmur dan beradab. 

Menurut International Agricultural Centre (1998), Tjitropranoto (1995) dan Lionberger dan Gwin 
(1982), di samping lembaga keluarga, suatu kegiatan penyuluhan akan efektif apabila terjadi interface 
antar kelembagaan pendukung sistem agribisnis  tersebut.   Letak interface yang perlu dikembangkan antar 
lembaga tersebut adalah pada kepentingan pengembangan usahatani.   Gambaran seperti ini masih kurang 
tampak berkembang bahkan masih belum terjadi dalam sistem usahatani di Masyarakat Pertanian.  

Dari sudut pandang sistem sosial masyarakat pertanian, mengacu versi Anxinn dan Thorat (1972) 
dalam Sumardjo (1999), gambaran adanya hubungan antar enam komponen sistem sosial masyarakat 
pedesaan pertanian,  juga masih belum proporsional.  Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.  Kondisi 
keenam komponen tersebut sebagai berikut (hasil penelitian Sumardjo, 1999): 
(1) Komponen produksi (production).   Petani dihadapkan pada masalah kelangkaan dan mahalnya 

biaya operasional tenaga kerja.  Intervensi pemerintah dalam hal ini masih kurang dapat mengatasi 
hal ini dengan baik.   Pengaruh berkembangnya sektor luar pertanian mempunyai kontribusi yang 
besar terhadap rendahnya minat generasi muda perdesaan terhadap sektor produksi pertanian ini. 

(2) Komponen sarana pendukung (supply).  Petani dihadapkan pada keterbatasan kemampuan 
menjangkau sarana produksi, seperti seed, fertilizers dan pestisida, serta kredit sumber modal 
usahatani lainnya.   Harga sarana produksi sangat fluktuatif dan menurut petani juga beredar adanya 
pestisida dan pupuk palsu sehingga tidak efektif.   Penelitian yang menunjang penggunaan sarana 
produksi secara lokal (tepat guna) masih sangat lemah, pada hal peranan peruguruan tinggi setempat 
sebenarnya dapat diarahkan untuk mengisi kelangkaan penelitian ilmiah tentang hal ini. 

(3) Komponen pemasaran (marketing).  Petani kurang mampu mengatasi fluktuasi harga produk 
pertanian yang demikian tinggi, di musim panen harga murah, tetapi di masa paceklik harga sangat 
tinggi. Petani masih sangat lemah dalam posisi tawar menawar pasar produk usahatani ini.  

(4) Lembaga pengaturan (Goverance).   Ada undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya 
tanaman, namun implementasinya dirasakan masih belum memadai.  Akibatnya terjadi 
penyimpangan dalam jalur pemasaran produk pertanian (terutama padi) maupun pemasaran sarana 
produksi, oleh pihak-pihak “dalam” yang mengambil untung secara berlebihan.  Intervensi 
pemerintah terlalu tinggi dalam kehidupan kelompoktani, sehingga kelompoktani dirasakan kurang 
berfungsi menampung aspirasi petani sehingga demokratisasi dalam hal ini menjadi sangat lemah. 
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Gambar  2    Analisis Keterkaitan antar Komponen Fungsional dalam 

                  Sistem Sosial Khas Pedesaan Pertanian di Jawa Barat 

(5) Komponen pengembangan IPTEK (research) yang semula cenderung terpusat kini sudah ada 
keinginan dan upaya untuk terdistribusi ke daerah dengan adanya Balai Pengembangan Teknologi 
Pertanian, sehingga hasilnya kurang dirasakan manfaatnya bagi pengembangan usahatani yang 
cenderung berciri lokal.  Petani masih kurang merasakan adanya kesinambungan IPTEK yang tepat 
guna dan terjangkau bagi usahataninya. 

(6) Komponen penyuluhan (education/ extension).  Kegiatan laku dirasakan oleh penyuluh mengalami 
stagnasi inovasi tepat guna.  Kegiatan ujicoba lokal juga dirasakan oleh penyuluh kurang 
berkembang.   Pengorganisasi penyuluhan terkotak-kotak dalam dinas-dinas sektoral, sehingga 
petani merasakan lemahnya jangkauan penyuluh dalam “membina” petani.   Terkesan ego-sektoral 
cukup menonjol dan overlaping programa penyuluhan pada petani yang sama terjadi, sementara 
petani lain kurang merasakan adanya perlakukan yang sama. 

 
c. Cyber Extension Atasi Lemahnya Keterkaitan antar Lembaga Penunjang Sistem Agribisnis 

Sejauh ini masih kurang tampak adanya keterkaitan yang sinergis antar lembaga penunjang sistem 
agribisnis yang ada.   Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga penyuluhan untuk 
mengembangkan kemampuan petani.  Pada Gambar 3 disajikan gambaran tentang konsep keterkaitan 
antar lembaga penunjang yang dinilai ideal dan berikut ini diuraikan hasil pengamatan dan kajian 
diskriptif melalui wawancara dengan informan di berbagai tingkatan (Sumardjo, 1999). 
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Gambar 3.  Keterkaitan Antar Lembaga Pengembang Kemandirian Petani Perlu 
         Terjadi Interface pada Kepentingan Pengembangan Usahatani 

 

 Petani masih sering mengalami kesulitan meraih sarana produksi pertanian dan memasarkan hasil 
usahataninya dengan tingkat harga yang layak, karena belum adanya keterkaitan yang sinergis antara 
subsitem sarana produksi, subsistem produksi dan subsistem pemasaran dalam sistem agribisnis.   Petani 
juga merasakan bahwa dengan menggunakan teknologi dengan porsi yang sama di lokasi yang sama 
namun hasilnya dinilai makin menurun.  Hal ini menurut pendapat penyuluh disebabkan oleh dua hal, (1) 
mungkin ada sarana produksi yang dibeli dan digunakan oleh petani palsu atau (2) telah terjadi 
pengurusan lahan, sehingga memerlukan porsi yang lebih tepat.  Gambaran ini menunjukkan masih 
lemahnya keterkaitan yang sinergis antar lembaga bisnis, lembaga penelitian, usahatani dan lembaga 
penyuluhan, demikian juga dengan lembaga pelayanan.  Mengingat keadaan seperti itu sudah berlangsung 
cukup lama, berarti lembaga pelayanan (dinas lintas sektor) juga belum mampu mengatasi dengan tuntas 
permasalahan tersebut. 
 Penyuluhan perlu mendampingi petani untuk mampu mengatasi lemahnya komunikasi dalam 
Sistem Agribisnis Hulu-Hilir.  Dari sudut pandang sistem agribisnis, mengacu pada McGregor (1997) dan 
Sumardjo (1999) tampak masih ditemukan kurangnya terjalin sinergi dalam hubungan antar pelaku dalam 
sistem agribisnis itu sendiri.   Gambaran sistem agribisnis yang ideal seperti Gambar 4 masih dihadapkan 
pada kendala terputusnya aliran informasi antara pelaku agribisnis hulu (petani produsen) sampai dengan 
pelaku agribisnis hilir. 
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 Tampaknya perlu ada pihak yang secara lebih serius memperhatikan dan mengupayakan 
terjadinya aliran informasi dalam sistem agribisnis hulu-hilir ini, sehingga adanya pelaku agribisnis yang 
secara sengaja memutus dan menyembunyikan informasi untuk keuntungan sendiri dan merugikan pihak 
lain yang lebih lemah dapat diatasi.   Berkaitan dengan informasi ini, lembaga yang dinilai tepat adalah 
Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (di tingkat Kabupaten) dan Balai penyuluhan Pertanian di tingkat 
Kecamatan.  Masalahnya adalah masih tingginya ego sektoral yang telah menyebabkan kedua lembaga 
tersebut masih belum dapat berfungsi secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.     Pentingnya informasi dalam Sistem Agibisnis 

 Pengembangan jaringan komunikasi dan transparansi dalam perencanaan di Daerah Tingkat II, 
sehingga terjadi interface antara berbagai kepentingan (lembaga penunjang sistem agribisnis) melalui 
adanya transparansi dalam hal komitmet terhadap mutu di berbagai subsistem agribisnis merupakan 
pilihan jawaban yang perlu diperhatikan untuk diterapkan dalam sistem sosial pertanian kita. 

 
d. Penyuluhan dalam dinamika Permasalahan Ekonomi Pertanian dan Perdesaan 

 Perkembangunan ekonomi pertanian menunjukkan semakin perlunya perhatian terhadap dinamika 
permasalahan yang timbul sejalan dengan perkembangan di bidang  pangan, hortikultur, perkebunan, 
kehutanan dan perikanan. Dinamika perkembangan ekonomi tersebut diwarnai dengan keberlanjutan 
dominasi kekuatan modal asing dalam pengambilan keputusan di semua level dan hampir di semua lini 
kehidupan.   
 Kebijakan intervensi pemerintah yang tidak mandiri karena tekanan kepentingan “luar”, yang 
terlalu dominan terhadap keputusan petani dapat berdampak negatif bagi kehidupan petani dan pertanian 
itu sendiri.  Berikut ini sekedar contoh, betapa dampak negatif tersebut terjadi dalam pengembangan 
ekonomi di bidang pangan, misalnya ketika orientasi produksi pangan terdominasi kepentingan 
peningkatan produksi padi, maka segala sumberdaya dan dana tercurah kepada pengembangan teknologi 
produksi padi.  Akibatnya teknologi pangan lainnya terkesampingkan, sehingga pangan alternatif non padi 
menjadi tidak berkembang dan langka.  Kemudian adanya kebijakan diterapkannya distribusi beras miskin 
(“Raskin”) hampir di seluruh wilayah Indonesia, etrnyata berpotensi berdampak pada kerawanan pangan 
di daerah-daerah padi maupun non padi.  Kerawanan di daerah padi berpotensi terjadi disebabkan oleh 
petani padi selain menjadi produsen gabah ternyata kini juga menjadi konsumen beras dari pasar, karena 
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tidak ada stok padi di rumahtangga atau stok padi lumbung di tingkat komunitas kolektif.  Kerawanan 
pangan di wilayah non pertanian padi berpotensi terjadi karena adanya kesenjangan atau kelangkaan 
pangan alternatif ketika terjadi masalah di produksi dan distribusi padi.  Lebih lanjut dapat dilihat kasus 
pangan ini di paragram tentang ketahanan pangan. 
 Ketahanan pangan makin mengancam kehidupan, apabila pertumbuhan penduduk kelemahan 
upaya peningkatan produktivitas padi tidak disertai dengan kebijaksanaan diversifikasi pangan lokal baik 
dalam produksi di daerah-daerah maupun dalam konsumsi.  Ketika luas areal padi sawah semakin 
terkonversi tanpa terkendali ke peruntukan non pertanian, upaya ekstensifikasi lemah  dan upaya 
meningkatkan produktivitas padi faktanya tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, 
sementara konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi, maka kebijakan penganeka ragaman pangan non 
beras merupakan suatu keharusan.  Kebijakan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal yang 
dibutuhkan adalah upaya diversikasi baik dalam konsumsi, produksi, pengolahan pangan alternatif non 
beras maupun distribusi. 
 Permasalahan pertanian dan perdesaan pada tataran mikro ternyata tidak terlepas dari tekanan-
tekanan global seperti yang diungkapkan dalam konsep “the triple bottom line” oleh Elkinton (1994) 
tentang keberlanjutan kehidupan planet bumi, yaitu perlunya keseimbangan antara profit, people, dan 
planet.  Meskipun sebenarnya permasalahan terkait dengan tekanan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari 
masuknya pemodal kuat (kebanyakan modal asing yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan 
pemanenan potensi sumberdaya alam) ke wilayah komunitas lokal yang ternyata kurang berdaya dan tidak 
siap untuk berkompetisi dengan kehadiran pendatang dan dominasi pemodal kuat dari luar yang 
berkolaborasi dengan elite pengusaha lokal/ domestik.  Di sini peran ilmu penyuluhan adalah 
mengembangkan konsep dan teori serta pembelajaran untuk mendukung upaya mengembangkan kesiapan, 
keberdayaan dan kemandirian masyarakat menghadapi berbagai perubahan yang faktanya sulit terbendung 
dan pada gilirannya harus terjadi dan dihadapi. 
 Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, positioning Indonesia berada pada kondisi yang 
kurang menguntungkan akibat beberapa fakta sebagai berikut (DGB IPB, 2011; Sumardjo, 2010 ): (1) 
diisyukan sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan khususnya dari deforestasi; 
(2) kepunahan spesies yang semakin tinggi, baik di ekosistem daratan maupun perairan; (3) kerusakan 
lingkungan yang sangat tinggi akibat degradasi lewat panen (over exploitation) dan pencemaran; (4) 
penyempitan spektrum produk pertanian secara umum; (5) pertumbuhan populasi manusia yang cukup 
tinggi; (6) pergeseran nilai-nilai sosial budaya pada prakondisi yang tidak memadai (lompatan budaya), 
serta konversi lahan yang sangat tinggi dari pertanian ke peruntukan lain di luar pertanian. Secara umum 
dampak yang dirasakan sebagai akibat kurang baiknya kinerja pengelolaan lingkungan dan sumbedaya 
alam di Indonesia terjadi akibat kegagalan kebijakan, kegagalan kelembagaan, dan kegagalan pasar serta 
faktor internal dan eksternal lainnya, yang secara kumulatif menjadi penyebab kegagalan untuk 
mengentaskan rakyat dari ketakberdayaan, kemiskinan serta upaya memperbaiki kualitas perlindungan 
lingkungan. 
 Tujuan-tujuan strategis dari pembangunan pertanian dan perdesaan  tampaknya harus disusun 
untuk menjawab berbagai tantangan berikut (DGB IPB, 2011): (1) Pengembangan tanaman/varietas 
unggul tipe baru atau yang lebih kompetitif menghasilkan produk pangan, horti dan perkebuhan, (2) 
Pengembangan ternak dan pemanfaatannya, (3) Penurunan resiko dampak pemanasan global terhadap 
penyediaan pangan (food), pakan (feed), serat (fiber) dan bioenergi (fuel),  (4) Penyediaan informasi dan 
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pengetahuan yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan secara lokal untuk pengelolaan 
lingkungan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan, (5) Peningkatan pendapatan petani melalui 
peningkatan nilai tambah dari usaha pertanian ”on-farm & off-farm”, (6) Peningkatan kemampuan 
pengelolaan ekonomi rumahtangga untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan (7) Peningkatan 
ketahanan, ketahanan dan keamanan pangan serta  kesehatan melalui sistem pengelolaan pertanian dan 
pangan yang baik.  Terlihat bahwa dibutuhkan upaya serius untuk peningkatan produktivitas sumberdaya 
alam hayati dalam hal kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keamanannya.  Hal ini diperlukan dalam rangka 
untuk mencukupi kebutuhan umat manusia terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kenyamanan 
dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan lingkungannya guna menunjang keberlanjutan seluruh 
kehidupan dan keserasian alam semesta.   
 Setelah sekitar 30 tahun kemudian setelah revolusi hijau diterapkan makin disadari adanya  
kelemahannya yaitu ternyata menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki terhadap lingkungan seperti 
terjadinya levelling off pada lahan-lahan pertanian, berkurangnya keragaman hayati, timbulnya kerusakan 
lingkungan, munculnya dampak negatif dari residu pestisida terhadap kesehatan manusia dalam jangka 
panjang.  Selain itu kedepan menjadi penting dianalisis mengenai kaitan revolusi hijau dengan 
perdagangan global dan dampak sosialnya, untuk merumuskan alternatif solusi yang mengedepankan 
tujuan sustainabilitas dalam tiga bidang utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Beberapa contoh paket 
teknologi yang mengarah solusi tersebut seperti Low external Input (Sustainable) Agriculture (LEIA) atau 
LEISA, SRI-Organik, Pertanian Organik, Intergrated Farming System, Pertanian Alami, dan sebagainya 
yang telah mulai diperkenalkan beserta keunggulan dan kekurangannya. Solusi yang meramu sistem-
sistem yang bersahabat dengan lingkungan tersebut dengan paket teknologi modern yang tetap 
memperhatikan kearifan lokal. 

 
e.  Penyuluhan dan Kedaulatan Pangan 

 Fakta menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dengan upaya peningkatan produksi 
pangan dari bahan pokok beras.  Kejenuhan dalam produksi padi perlu dijawab dengan peningkatan 
pangan substitusi dari bahan non padi, melalui diversifikasi pangan baik pada tataran konsumsi maupun 
produksi, beserta pengolahan pangan dan distribusinya.  Kini, kesadaran terhadap permasalahan ketahanan 
pangan pun semakin mengemuka dan upaya mewujudkan kedaulatan pangan semakin membutuhkan 
peran penyuluhan pertanian.  Penyebab kurang pangan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses 
terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal usaha dan teknologi. 
Berbagai kasus menunjukan bahwa kurang pangan dan terjadinya kemiskinan juga disebabkan oleh 
kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta berbagai bencana alam dan sosial seperti 
kekeringan, banjir, perang atau krisis ekonomi.   Apapun keberhasilan penyuluhan memfasilitasi 
pengembangan produksi pada masyarakat, ketika ternyata dihadapkan dengan harga yang rendah maka 
motivasi petani akan melemah dan anti klimak.  Rendahnya harga produk di pasar sering terjadi  karena 
membanjirnya produk impor dengan harga murah karena politik  dumping dari negara asalnya.  Lemahnya 
komitmen pemerintah terhadap impor, dinilai berbagai kalangan sebagai tidak adanya keberpihakan 
pemerintah (khususnya Kementerian Perdagangan) terhadap produk pertanian dalam negeri. 
 Fakta juga menunjukkan, dengan semakin meningkatnya status sosial dan pendidikan masyarakat, 
pasokan produk pangan yang diharapkan tidak hanya dalam jumlah dan gizi yang cukup tetapi juga 
produk pangan tersebut harus aman. Dalam hal ini, keamanan pangan merupakan prasyarat bagi pangan 
bermutu dan bergizi baik. Tidak ada artinya berbicara citarasa dan nilai gizi, atau pun mutu dan sifat 
fungsional yang bagus, tetapi produk tersebut tidak aman dikonsumsi (DGB IPB, 2011) .  
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 Menurut catatan Badan Ketahanan Pangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam periode 
2005-2009 menunjukkan terjadi fluktuasi.  Terjadi penurunan skor PPH dari 81.9 % menjadi 75.7 %, yang 
bermakna rendahnya kesadaran masyarakat atas pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman 
(Sumardjo, 2011a).  Dominasi konsumsi energi kelompok padi-padian sebesar 61.8 %, lebih besar dari 
pada proporsi ideal sebesar 50%.  Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan diversifikasi pangan 
merupakan kebutuhan yang perlu dikembangkan dalam penyuluhan pertanian ke depan. 
 Sejarah perkembangan penyuluhan menunjukkan bahwa peranan penyuluhan sangat nyata dalam 
kaitannya dengan keberhasilan revolusi hijau khususnya dalam pencapaian target swasembada beras dan 
antisipasinya ke depan. Kapasitas organisasi penyuluhan dalam menjawab tantangan ke depan yang 
berkaitan dengan penataan kelembagaan, program dan proses, kompetensi penyuluh, infrastruktur, 
fasilitas dan keuangan, kepemimpinan serta pemanfaatan jejaring yang efektif.  Secara khusus kemajuan 
di bidang teknologi komunikasi dan informasi (ICT) menuntut inovasi teknik-teknik penyuluhan yang saat 
ini sudah diinisiasi, serta kemungkinan penerapannya pada kondisi masyarakat yang beragam, baik untuk 
upaya peningkatan produktivitas maupun keanekaragaman konsumsi pangan. 

 

2.  Refleksi atas Posisi dan Peran keilmuan, Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian 
 dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia 

 Pada gilirannya, kesempatan ini disampaikan pertanyaan besar: “ Apakah teori-teori dan 
pemikiran yang yang dihasilkan oleh para ilmuwan di negara maju dan secara politis disodorkan oleh 
negara maju atau lembaga-lembaga dunia yang didukung oleh negara maju, benar-benar cocok untuk 
upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara cerdas dan bermartabat?” .  Pertanyaan 
mendasar  ini muncul, mengingat asumsi yang paling dasar atas berbagai teori, pandangan dan 
rekomendasi kebijakan dimana pemikiran Barat tersebut tidak berlaku untuk kondisi di Indonesia. Asumsi 
yang dimaksud di sini adalah “kemerdekaan dalam mengambil keputusan”.   Seberapa besar setiap level 
pemimpinan atau pengambil keputusan di negara ini yang “merdeka” dan mandiri dalam mengambil 
keputusan, tanpa direcoki oleh tekanan kepentingan negara pemilik modal maupun lembaga donatur yang 
terkandung kepentingan dari negara pendukung utamanya?  Tidak terpenuhinya asumsi tersebut pada 
dasarnya seharusnya berdampak pada gugurnya penerimaan berbagai teori, pemikiran dan rekomendasi 
kebijakan yang sebenarnya tidak sejalan bagi upaya membangun kesejahteraan dan martabat rakyat 
Indonesia. 
 

a.  Peran Keilmuan Sosiologi dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia 

 Gambaran terkini menunjukkan fenomena konflik berbasis penguasaan sumberdaya alam yang 
semakin nyata dan mengemuka aspek ketidak-adilan, telah disertai dengan gejala dominasi pemodal kuat 
yang mengalahkan berbagai kepentingan lokal, baik pada tataran mikro, meso maupun makro kehidupan 
berbangsa.  Di IPB Bogor, murid-murid Sayogyo meneruskan merintis perkembangan sosiologi mahzab 
Bogor. Perkembangan sosiologi pedesaan sebagai suatu ilmu terapan tampak berkembang mengarah pada 
menguatnya peranan berbagai cabang keilmuan dalam berkontribusi dalam ilmu penyuluhan dan 
pengembangan masyarakat.   Keilmuan antropologi budaya, ekologi manusia, ketimpangan pertukaran, 
sosiologi lingkungan, kapitalisme, krisis ekologi, risk-society, konflik sosial, dominasi kekuasaan, dan 
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ekologi-politik telah mulai berkembang mewarnai analisis dalam keilmuan penyuluhan pembangunan 
dan sosiologi pertanian (dalam arti luas) dan perdesaan. 

Perkembangan bidang keilmuan sosiologi perlu diperkuat dengan pengembangan dukungan 
dalam bidang keilmuan ekologi-manusia, sosiologi lingkungan, dan ekologi-politik.  Pengembangan 
keilmuan tersebut di IPB Bagor dipandang sangat impresif, selama dua dekade terakhir (Dharmawan, 
2010). Pekembangan dan dinamika kehidupan pertanian yang sedemikian rupa di Indonesia telah 
mendorong perkembangan keilmuan sosial yang lebih cocok untuk kondisi di Indonesia.  Sekalipun 
berjalan tidak linier, transformasi ekologi-manusia menjadi sosiologi-ekologi-manusia (sosiologi 
lingkungan) telah mendorong munculnya ekologi-politik sebagai bidang keilmuan baru untuk melengkapi 
dua bidang sebelumnya. Sekalipun memiliki akar epistemologis yang sama, namun ketiga bidang studi 
tetap bekerja pada "wilayah keilmuan" yang otonom. Sebagai bidang kajian paling mutakhir, ekologi 
politik dapat dikatakan sebagai bidang keilmuan yang mengambil manfaat paling besar atas dua bidang 
keilmuan sebelumnya yaitu sosiologi-ekologi-manusia dan antropologi budaya (cikal-bakal human 
ecology). Dari perspektif lain, bidang kajian ekologi politik berkembang sebagai konsekuensi 
kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet bumi, dimana relasi manusia dan alam 
berlangsung relatif rumit dan saling menegasikan satu sama lain. Manakala aspek kekuasaan (power), 
konflik kepentingan, dan kekuatan-kekuatan ekonomi-politik harus diperhitungkan, maka ekologi-politik 
lebih mampu membedah persoalan yang tidak dapat dianalisis oleh ekologi manusia. "Dinamika konflik 
sumberdaya alam dan lingkungan" serta "oleh kekuasaan pemangku kepentingan" menjadi fokus kajian 
ekologi politik di IPB Bogor saat ini. Dharmawan (2010) dengan makin rumitnya dimensi persoalan 
ekologi dan lingkungan di abad 21, maka kerjasama para ahli dari ketiga cabang ilmu di atas makin 
diperlukan dalam pengembangan pertanian dan perdesaan ke depan. 

 

b.  Peran Ilmu Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian 

 Peran Ilmu Penyuluhan yang tepat (sesuai dengan falsafah penyuluhan) menghasilkan 
kemandirian pada penyuluh maupun pada sasaran penyuluhan.  Kemandirian menunjuk pada 
individualitas, bukan individualistis atau individualisme atau egoisme. Kemandirian merupakan sikap dan 
perilaku yang dapat mengantarkan manusia pada sukses menjalani hidup dan kehidupan, “bersama” 
dengan orang lain secara interdependen (Sumardjo, 1999).   
 Kemandirian adalah kemampuan mengakomodasi sifat-sifat baik manusia, untuk ditampilkan di 
dalam sikap atau perilaku yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang individu.  
Mandiri berarti secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usahanya sesuai dengan 
kehendaknya sendiri, yang diyakini manfaatnya, tetapi bukan berarti suatu sikap menutup diri, melainkan 
dengan rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada di dalamnya dan motif-motif 
tindakannya berasal dari seluruh kenyataan (Sumardjo, 1999). 
 Penyuluhan suatu upaya untuk mengusahakan secara kreatif, sedemikian rupa sehingga sasaran 
penyuluhan secara sadar mengetahui berbagai alternatif pemecahan masalah kehidupannya, tertarik dan 
mau menerapkan sesuatu yang dianggap paling menguntungkan, tanpa harus tertekan atau merasa 
terancam oleh pihak lain.   Dalam hal ini peran penyuluh berbeda pada masyarakat yang berbeda tingkat 
kemandiriannya, antara lain (diadaptasi dari Mosher, 1966 disertasi pengembangan seperlunya): 
(1) Penyuluh berperan sebagai teman (pendamping atau sahabat atau teman dekat) masyarakat 

yang dapat bersama-sama masyarakat mencari pemecahan masalah yang dihadapi sasaran 



 
 

25 
 

penyuluhan, misalnya melalui metoda-metoda kunjungan usaha, konsultasi, sekolah lapang, 
diskusi kelompok dan kunjungan rumah, fasilitasi pemberdayaan masyarakat. 

(2) Penyuluh menyediakan berbagai alternatif  pemecahan masalah, setelah memahami situasi, 
potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun keputusan untuk memilih 
alternatif tetap pada masyarakat, misalnya melalui metoda-metoda media massa seperti leaflet, 
brosur, poster-poster, karyawisata, konsultasi, pameran pembangunan dan sebagainya. 

(3) Penyuluh mengembangkan alternatif pemecahan masalah yang dinilai berdasarkan ujicoba 
(penyebar hasil penelitian) lebih efektif dibanding yang telah dilakukan oleh sasaran, yang 
diterapkan apabila masyarakat masih relatif awam terhadap inovasi, misalnya melalui demonstrasi 
cara, demplot, demfarm, demonstrasi hasil dan sebagainya. 

(4) Penyuluh berperan sebagai pendorong semangat sasaran penyuluhan, apabila masyarakat 
sampai pada tahap kehabisan akal untuk memecahkan persoalan kompleks yang dihadapi sasaran 
penyuluhan, misalnya melalui karyawisata, ceramah, diskusi kelompok, bersama masyarakat 
mencari dukungan dari berbagai pihak untuk memecahkan masalah sasaran (rekayasa sosial). 

(5) Penyuluh sebagai pemadu sistem agribisnis vertikal maupun horizontal, apabila masyarakat 
sebagian sudah demikian dinamis dan modern sementara ada sebagian lain yang relatif lemah 
dalam akses informasi/ inovasi.  Disini, penyuluh dengan memanfaatkan cyber Extension sebagai 
media akses terhadap informasi dan penyampai informasi secara interaktif dan konvergen, dengan 
mengembangkan kelompok belajar bersama melalui berfungsinya kelompok tani sebagai “media 
forum”.  

(6) Sebagai pengisi “kehampaan pedesaan”,  seperti yang pernah dikemukakan oleh Mosher 
(1966), yaitu apabila kebanyakan petani belum mampu memanfaatkan sumberdaya dan pelayanan 
yang terbaik yang tersedia pada mereka.  Penyuluh dituntut untuk mampu mengembangkan 
jaringan antara sasaran penyuluhan dengan sumber-sumber tertentu dalam rangka 
memberdayakannya. 

 Apapun metoda yang digunakan, seorang penyuluh seyogyanya memperhatikan hal-hal sifatnya 
lebih egalitarian, sekedar contoh seperti berikut : (1) Tidak menggurui, karena sikap menggurui terkesan 
meremehkan, misalnya jangan menegur dengan nada menyalahkan, tetapi membuka alternatif atau 
menawarkan cara lain, (2) Tidak menjadi merasa serba ahli, (3) Tidak terpancing untuk menjawab 
semua pertanyaan seakan serba tahu, bila memang tidak tahu harus berani mengatakan tidak tahu.   
Seyogyanya tidak langsung menjawab pertanyaan, melainkan melontarkan kepada peserta lain, (4) Tidak 
memutus pembicaraan, dengan menghindari memutus pembicaraan dengan sasaran penyuluhan hanya 
karena tidak sabar, seyogyanya secara halus dialihkan dengan kalimat tanya yang kritis, misalnya “apa 
yang anda sampaikan memang baik untuk kondisi, namun apabila mempertimbangkan kondisi …. Apakah 
ada alternatif pendapat lain yang lebih sesuai ”, (4) Tidak berdebat yang dapat menyebabkan 
hilangnya rasa percaya diri, bila pertanyaan telah dijawab dan penanya menyanggah kembali, adalah 
bijak bila mengalihkan menjadi diskusi dengan melontarkan kepada yang lain, serta (5) Tidak 
diskriminatif, penyuluh harus memberikan perhatian yang sama kepada setiap peserta, dengan tidak 
membedakan yang aktif/ pendiam, usia, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya. 
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3.  Penutup: Rekomendasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Keilmuan Sosiologi 
 dan Penyuluhan Pertanian 

 Bagaimana peran pendidikan tinggi dalam pengembangan keilmuan sosiologi dan penyuluhan 
pertanian telah secara rinci disampaikan dalam diskripsi setiap permasalahan yang berkembang dan 
mewarnai pembangunan pertanian di Indonesia.  Pada dasarnya potret masyarakat setidaknya merupakan 
produk empat dimensi yang saling berinteraksi antara : (1) Dinamika internal masyarakat, yang masih 
diwarnai lemahnya kemandirian warga dan lemahnya keberdayaan masyarakat, (2) Kebijakan pemerintah, 
yang masih belum efektif menjangkau rakyat dan kurang dikomunikasikan secara konvergen antara 
masyarakat dan pengambil kebijakan di setiap level pemerintahan, (3) Warisan atau dimensi sejarah, yang 
mewarnai sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan dan lemahnya kurang percaya diri 
untuk memanfaatkan produk bangsa sendiri, serta (4) Intervensi asing, yang telah melemahkan kedaulatan 
setiap level pengambil keputusan baik di tingkat Pusat, Dearah maupun di Tingkat Desa, masyarakat, 
rumahtangga, bahkan individu.  Peran  Pengembangan Ilmu penyuluhan dan Sosiologi Perdesaan 
setidaknya dapat bertitik tolak dari analisis, pendalaman kinerja interaksi ke empat dimensi tersebut untuk 
mengembangkan solusi yang khas di masyarakat dan bangsa Indonesia.  Khususnya Ilmu penyuluhan 
terutama bagaimana mendalami dinamika interaksi keempatnya dan terutama dampaknya bagi 
pengembangan martabat manusia (human Capital) untuk mengembangkan dinamika internal masyarakat 
(social capital) menuju kesejateraan yang adil dan berkelanjutan.  Sosiologi pedesaan mendalami 
keempatnya terutama untuk pengembangan dinamika internal masyarakat perdesaan/ pertanian.   
Keduanya dalam pengembangan tersebut setidaknya perlu memperhatikan dinamika perubahan yang 
terjadi  dalam berbagai aspek berikut: dinamika perubahan lingkungan; dinamika pengelolaan sumberdaya 
alam, agararia dan nafkah; potensi konflik sosial, harmoni dan perdamian; dinamika sistem sosial dan 
kelembagaan; dinamika sistem bisnis dan kewirausahaan; dinamika politik pembangunan, dinamika 
kedaulatan bangsa dan kesejahteraan; serta dinamika multi kultural dan gender.   
 Keadaan tersebut terkait dengan jepitan tiga arah (tripple squeeze) yang mendera negara 
berkembang pada umumnya (Borr, 2005), yaitu dari atas desakan globalisasi ekonomi, dari samping 
desakan privatisasi, dan dari bawah desakan untuk otonomi daerah.  Ketiganya tampaknya mempunyai 
sumber kekuatan yang sama yaitu neoliberalisme sebagai sumber penggerak dinamika perubahan yang 
terjadi.  Di sini, pentingnya pemberdayaan masyarakat sehingga secara personal maupun sosial 
masyarakat mampu bermitra sinergis dan berkolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang 
seimbang antara aspek bisnis (profit), kesejahteraan komunitas (people) dan kelestarian lingkungan 
(people), seperti yang pernah disampaikan oleh Elkington (1994). 
  Pengembangan  kesiapan  petani  (kemandirian  petani)  dan  penyuluhan  pertanian menghadapi 

tuntutan dan  tantangan yang berkembang di era globalisasi ekonomi  tersebut perlu ditempuh dengan 

pengembangan SKKNI di bidang penyuluhan oleh pihak praktisi, asosiasi profesi penyuluhan, dan para 

pakar di pendidikan  tinggi, serta pengemban misi pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh dan petani.  

Selanjutnya SKKNI ini dijadikan acuan dan minimal standar dalam program pendidikan maupun latihan. 

  Faktor‐faktor yang  tampaknya berperan penting dalam proses pengembangan kesiapan petani 

dan  penyuluhan  pertanian menghadapi  tuntutan  di  era  globalisasi  ekonomi  tersebut,  sehingga  dapat 

dijadikan  dasar  pertimbangan  bagi  perumusan  intervensi  pembangunan  pertanian  antara  lain  :  (1) 

Dinamika  internal masyarakat,  (2) Kebijakan pemerintah,  (3) Warisan  atau dimensi  sejarah  ,  serta  (4) 

Intervensi asing seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. 
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  Pergeseran  paradigma  komunikasi  dan  penyuluhan  pembangunan  pertanian  ke  depan  agar 

kondusif bagi upaya pengembangan kemandirian petani menuju masyarakat madani di era globalisasi 

adalah bergeser dari yang sifatnya top down, sentralistis dengan mengutamakan kepentingan Pusat dan 

‘penaklukan’  (subordinatif)  dan  non  partisipatif,  kearah  paradigma  komunikasi  dan  interaksi  yang 

sifatnya  lebih  relasional,  dialogis  dengan  mengutamakan  terwujudnya  konvergensi  kepentingan 

masyarakat dan Pemerintah  serta partisipatif menuju kesejahteraan bersama secara bermartabat. 
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ABSTRAK 

Pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian-peternakan yang adaptif dan inovatif, merupakan suatu 
keniscayaan, walaupun banyak kendala. Tujuan kajian ini mencoba mengungkap konsep pendidikan 
sosiologi yang berbasis pada penguatan pengusaan konsep dasar sosiologi dan pemahaman realitas sosial 
aktual, baik berupa peta situasi sosial maupun permasalahan yang dihadapi petani peternak serta 
penyelesaian masalahnya (problem solving). Metode pengungkapan fakta sosial dan fenomenologi yang 
dihadapi petani peternak relevan dijadikan titik tolak untuk menyusun strategi pendidikan sosiologi 
adaptif inovatif melalui langkah studi teori kritis. Sosiologi berfungsi sebagai kritik sosial dan pendidikan 
sosiologi yang berorientasi pada penguasaan konsep dasar sosiologi (area substantive) dan pemahaman 
teori (area eksplanasi) serta kepekaan terhadap realitas sosial, yang berwujud kajian pendekatan analisis 
penyelesaian masalah sosial komunitas petani-peternak akan lebih tepat dan bermanfaat bagi 
pembangunan pertanian.  

Kata kunci :  Sosiologi kritis, konsep dasar  (area substantive), teori (area ekaplanasi), realitas sosial 
actual (problem solving).     

 
Latar Belakang 

Pendidikan sosiologi dan penyuluhan yang berbasis masyarakat petani peternak sangat urgen, 
artinya pendidikan sosiologi dilakukan dengan orientasi pada penguatan penguasaan konsep dasar 
sosiologi dan paham terhadap fenomena realitas sosial dan permasalahan dihadapi masyarakat petani 
peternak. Hal demikian perlu dilakukan mengingat masyarakat petani peternak penuh dengan dinamika 
sosial.  Dinamika masyarakat petani peternak ini ditandai dengan sejumlah masalah yang berkaitan 
dengan semakin lemahnya posisi tawar mereka dalam memenuhi kebutuhan untuk kegiatan proses 
produksi, tingginya kasus konflik, banyaknya kebijakan pemangku kebijakan yang tidak sesuai aspiratif 
petani, kelemahan kelembagaan dan organisasi petani peternak dalam konsolidasi diantara mereka.  

Kelemahan tersebut tersebar dalam kegiatan usahatani ternak dalam aspek pengadaan bibit atau 
benih, pakan untuk ternak atau pupuk untuk pertanian, pemilikan jumlah ternak yang tidak efektif/efisien 
dan pemilikan lahan yang semakin sempit dan bermasalah status garapan atau penguasaannya, kelemahan 
manajemen bertani-beternak, keterbatasan penanggulangan hama penyakit serta kelemahan pemasaran 
produksi yang selalu dikuasai oleh pemodal besar. 

Tingginya intensitas permasalahan yang dihadapi petani peternak, sangat langka diantisipasi dengan 
peningkatan kapasitas kualitas sumberdaya stakeholder dan para pemangku kebijakan dalam proses 
pembelajaran sosiologi dan penyuluhan. Padahal sosiologi mempunyai fungsi kritis dan fungsi pembuat 
alternatif kebijakan1. Tulisan ini akan fokus pada aspek pembelajaran sosiologi, yang dirasakan semakin 
diperlukan ketajaman aplikasi sosiologi sebagai alat analisis dan sampai pada memberikan alternative 
kebijakan bagi masyarakat petani peternak yang sedang dirundung berbagai permasalahan.  

                                                            
1  Lihat pada buku Sociology as Social Criticism dari Bottome T.B. Unwin University Books London. hal 11. Sosiologi telah 

berkemabang sebagai fungsi kritik sebagaimana telah Marx lakukan, bahkan dapat menyusun alternative pembuat kebijakan 
sebagai yang dilakukan oleh Alain Tourine. 
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Karena sifat ilmu sosial dalam proses elaborasi suatu masyarakat bersifat meramal (predict), maka 
penguasaan konsep dasar sosiologi dan dilengkapi dengan kepekaan terhadap fenomena permasalahan 
yang dihadapi masyarakat petani peternak.        
 
Fenomena Realitas Masyarakat Petani2. 

Fenomena komunitas petani peternak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pada 
umumnya, yaitu pengaruh globalisasi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat kuat sehingga 
komunitas petani bagaikan suatu komunitas “terlantar”, merupakan bagian dari tarik ulur antar berbagai 
kelompok kepentingan. Tetapi kondisi petani-peternak yang pasti adalah merupakan bagian dari kelompok 
atau komunitas masyarakat yang terpinggirkan, termarjinalisasi akibat kuatnya kepentingan pihak lain 
yang berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi. Contoh sederhana petani peternak sering 
direpotkan dengan kesulitan mendapatkan sarana produksi pertanian-peternakan. Kunci permasalahannya 
adalah  petani-peternak tidak menguasai sumber dayanya atau posisi tawarnya rendah dalam pengadaan 
sarana produksi pertanian-peternakan (saprotan-sapronak)3. 

Di lain pihak keberdayaan petani peternak sangat lemah dalam pemilikan lahan, modal ekonomi, 
modal sosial termasuk sumber daya manusianya dan penguasaan teknologi dan keterampilan yang kurang 
dikuasai. Demikian hal yang sama dalam hal organisasi dan kelembagaan petani yang belum 
mengoptimumkan segala mekanisme penyelesaian masalahnya. Aspek penting lainnya adalah kebijakan 
pemerintah (political will) yang tidak mendukung secara penuh kepentingan petani; Padahal pertanian 
memberikan kontribusi secara nasional berupa: sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, penyedia 
pangan, penyedia bahan baku, bentuk capital dan sumber devisa 4. Lantas mana timbal baliknya bagi 
petani. Permaslahan yang dahadapi demikian barkaitan pula dengan kondisi petani yang termarjinalisasi 
dalam berbagai hal yang secara sosiologis tidak lepas dari permasalahan yang menyertainya berupa : 
problem nilai/kultur, problem struktur dan problem relasional antar lembaga.  

Aspek kultur seperti hukum, berkaitan dengan aspek legal penguasaan lahan,  merupakan bom 
waktu yang berujung dengan konflik lahan5. Konflik yang terjadi pada masyarakat petani berkaitan 
dengan konflik agraria, kaitannya dengan hak guna usaha dan perijinannya6.  Problem struktur sosial 
masyarakat petani, direduksi dengan impor pangan (beras, gula, garam, susu,daging, sapi potong), 
sehingga rusaklah ketahanan struktur masyarakat petani yang diharapkan mandiri dan berdaya. Semuanya 
terjadi akibat komplikasi kebijakan antar sector/kementerian, yang menyebabkan rusaknya pasar dan 

                                                            
2  Pelusuran fenomena komunitas petani ini diperoleh dari informasi media cetak yang layak untuk dianggap sebagai fenomena 

yang muncul dan juga ada yang layak sebagai data, karena ada sumbernya. Merupakan jalan pintas yang cepat untuk 
memaknai suatu fenomena, yang apabila berhasil akan mendapatkan substansi yang sebenarnya dengan menemukan 
noumena.  

3  Padmanegara  S.Monty : Permasalahan pertanian ini berkaitan dengan aspek produksi yang diambil alih Negara lain, 
pemerintah tidak sepenuhnya melindungi petani serta para politisi abai dengan maslah petani. Harian PR, 5 Januari 2012. 
Catatan untuk presiden. 

4  Permasalahan pertanian di Indonesia, Menteri pertanian tahun 2010. 
5  Konflik Mesuji , merupakan ketidakjelasan ststus hukum lahan milik adat dan penguasaan lahan Negara yang diperuntukan 

para capital atau investor 
6  Lihat Tribun 10 Januari 2012. Bahwa konflik agrarian terjadi sebanyak 2300 kasus dengan  kematian 189 petani dan nelayan 

(dalam 10 tahun terakhir, 22 orang diantaran meninggal tahun 2011). Pola konflik terkait proses penyelenggaraan hak guna 
usaha ribuan hektar karena kasus korupsi di tingkat badan penyelenggaraan Negara berkaitan periujinan dan pengamanan. 
Konflik juga terjadi akibat tumpang tindih penangan masakah agrarian di sejunlah kementerian, Adanya klaim 33.000 dari 
71.000 desa di Indonesia sebagai kawasan kehutanan, padahal 80 %  wilayah yang diklaim tersebut belum ditetapkan melalui 
undang undang (Sujatmiko anggota komisi II DPR)  
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produksi petani peternak domestic7. Sumber permasalahannya adalah ideology liberalisasi yang 
mengintervensi ideology pancasila.  

Pola relasi petani peternak dengan negara dan penguasa modal dapat diamati dari berbagai pola 
kemitraan atau pola inti rakyat, dimana petani menjadi kelompok yang tersubordinasi, terdominasi bahkan 
mungkin tereksploitasi. Fenomena realitas relasi sosial ini tampak pada tidak mampu mengendalikan 
impor daging sapi, sapi bakalan, susu, gula, yang di atas ambang toleransi, serta kenaikan harga pupuk 
atau sapronak (bibit ayam doc) yang tidak memihak petani peternak kecil8. Bahkan kreativitas petani 
peternak juga dimatikan, tidak diberi tempat.9 Hal demikian berarti petani peternak tidak memiliki 
kedaulatan (daulat petani tidak ada atau lemah), yaitu dalam hal10 : 
1) Kedaulatan atas sumberdaya modal, dan factor produksi utama (sapronak/saprotan) 
2) Kedaulatan atas teknologi bibit, benih, pupuk, pakan, dan penanggulangan penyakit. 
3) Kedautatan atas penganan pasca panen baik pertanian atau peternakan 
4) Kedaulatan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian peternakan 
5) Kedaulatan berorganisasi dan ikut menentukan kebijakan pertanian peternakan disemua level 

Pada intinya permasalahan yang dihadapi petani peternak itu berkaitan dengan masih dirasakan 
adanya kelemah petani peternak dalam hal  :  
1) Akses petani terhadap sumber daya;  
2) Peran petani dalam menentukan kebijakan public aspek sosial, ekonomi dan politik untuk 

kepentingan masyarakat petani;  
3) Kontrol terhadap sarana produksi dan pasar produksi 
4) Manfaat hasil jerih payah proses produksi belum seimbang dengan pengorbanannya  
 
Abstraksi Fenomena Konteks Pendidikan Sosiologi  

Sangat relevan apa yang dinyatakan oleh Bottomore bahwa sosiologi sebagai paham kritik sosial, 
meskipun kehadiran pemikiran sosiologi ada yang konservatif dan ada yang ide ide radikal dan sejarahlah 
yang merubah relasi antara pemikiran tersebut. Secara kontras dibedakan pemikiran sosiologi borjuis 
dengan pemikiran sosiologi Marxis11. Dalam rencana pemikiran pendidikan sosiologi tentu jalan 
pikirannya atau proses adalah bagaimana merubah status quo yang tidak berpihak kepada petani apakah 
harus mengembangkan pemikiran sosiologi Marxis? Misalnya tentang petani yang 
teralienasi/marjinalisasi, petani yang tidak mendapat “surplus value”, basis ekonomi pertanian yang tidak 
didukung ideology atau kebijakan politik. Dalam politik ekonomi pertanian tampak jelas cara cara 
produksi pertanian pertanian dan kekuatan produksi pertanian dikuasi kapitalis, sehingga berdampak pada 
nilai tambah yang diperoleh petani peternak lebih rendah dari pada yang diperoleh pemodal besar. 

Implikasi fenomena realitas masyarakat petani sekarang tentu berbeda dengan realitas masyarakat 
petani tiga tahuan atau lima tahun yang lalu. Implikasi fenomena yang tinggi intensitas permasalahannya 

                                                            
7 Lihat Kompas 2 Januari 2012. Impor Pangan Yang Mencemaskan (Khudori), menunjukkan bahwa neraca perdagangan 

pertanian surplus pada subsector perkebunan/sawit yang dimiliki capital besar. Sebaliknya deficit pada sector pangan, 
holtikultur dan peternakan..  

8  Lihat Kompas 21 Desember 2011, gula rafinasi merembes ke pasar. PR 5 Januari 2012 Kenaikan pupuk.   
9  Kasus petani Kediri tahun 2005-2010 yang dinyatakan bersalah dan dipenjara gara gara kreatif menghasilkan benih jagung 

hibrida, mengedarkan dan menjualnya. Kreativitas ini dianggap melanggar UU no 12 /1999 tentang system budidaya tanaman 
sehingga layak dihukum (Kompas 8 September 2011). Kasus lain petani dipanggil aparat kecamatan dan desa, diiterogasi dan 
ditangkap, gara-gara menentang menanam PB5, karena ingin menanm padi “jangkung”, segon (Panelitian Tesis S2 penulis 
tahun 1987) di Kiara Jangkung Kabupaten Tasikmalaya.     

10  Adaptasi dari pendapat Dwi Andreas Santosa (Kompas 8 September 2011) tentang UU Kedaulatan Petani, sebagai 
pembekalan ideologis filosofis bagi disusunnya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

11  T.B. Bottomore.1975. Sociology as Social Criticism, hal 10-16. Penekanan sosiologi sebagai krtik sosial sesuai dengan 
perkembangan sejarahnya, yang memunculkan tema tema tentang teori sosial    
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dan cepat berubah kondisi sosialnya tanpa disertai penyelesaian maslahnya, diperlukan antisipasi 
pembelajaran sosiologi bagi pengguna secara umum.  

Konsep konsep sosiologi dapat dikembangkan dari kategori statika sosial dan dan dinamika sosial12, 
kategori statika sosial berkaitan dengan realitas masyarakat yang relative mapan atau stabil seperti 
kelembagaan, kelompok sosial dan struktur sosial. Sedangkan aspek dinamika sosial adalah aspek proses 
sosial atau dalam kehidupan sehari hari adalah interaksi sosial, yang menghasil interaksi membentuk 
asosiatif (kerjasama) atau interaksi sosial yang menghasilkan adanya koinflik dan persaingan, yang 
sekarang pada masyarakat petani lebih mencuat aspek konfliknya. Untuk lebih tegas pemilahan konsep 
sosiologi dalam mempelajari realitas sosial obyektif dan perilaku atau tindakan petani peternak, dapat saja 
di terapkan paradigma sosiologi, yang dibedakan menjadi realitas fakta sosial, definisi sosial dan perilaku 
sosial13.  Kategori kategori tersebut memudahkan dalam mengimplementasikan konsep atau teori dalam 
memahami suatu realitas masyarakat, struktur sosial masyarakat petani dapat dikaji dengan analisis 
struktur fungsional dan structural konflik (fakta sosial), tindakan sosial yang bermakna dari petani dapat 
dianalisis dengan paradigm definisi sosial, sedangkan perilakunya dapat dikaji dengan perilaku sosial. 
Pendekatan kajian paradigma sosiologi dan kategori statika sosial atau dinamika sosial, memberi arah 
terhadap kajian realitas masyarakat petani. Hal demikian berarti bahwa pembelajaran sosiologi itu cukup 
luas mencakup konsep dasar sosiologi (statika sosial dan dinamika sosial) dan teori sosiologi (klasik dan 
modern)14. Kategorisasi permasalahan yang dihadapi masyarat petani peternak dari fenomena sosial yang 
muncul kepermukaan dapat dirumuskan atau diabstraksikan secara sosiologis seperti pada Tabel 1. 

Berdasarkan pada fenomena yang muncul pada masyarakat petani maka pembelajaran sosiologi 
berkaitan dengan konsep konsep sosiologi aspek sosial statis dan sosial dinamis, sebagai konsep dasar 
sosiologi15; teori sosiologi klasik dan modern (paradigma sosiologi fakta sosial, definisi sosial dan 
paradigma perilaku sosial). Masalahnya bagaimana kemampuan meramu substansi sosiologi konsep dasar 
(aspek statika dan dinamika sosial), teori (sosiologi klasik; modern) untuk dapat dipahami dalam rangka 
menyelesaikan masalah sosial (prediksi dan elaborasi), yang sesuai dengan porsi (jumlah SKS yang 
disediakan) dan tingkat pembelajarannya (S1; S2;S3). Untuk pembelajran sosiologi dan turunan 
turunannya (sosiologi pedesaan, sosiologi pertanian, sosiologi pembangunan) untuk S1 tentu disesuaikan. 

 
Pembelajaran Sosiologi  
(Kasus di Laboratorium Sosiologi Penyuluhan Fapet Unpad)  

Studi sosiologis permasalahan substantif  peternakan dapat dikaji dari tiga dimensi sosiologis yaitu 
aspek kultur/nilai usaha ternak , struktur sosial peternak  dan kondisi relasi sosial antara peternak sapi 
sebagai pihak produksi dan penentu kebijakan yang menata gerak dinamika usaha ternak16. Temuan 
dilapangan dan fenomena masyarakat peternak kondisinya sebagai berikut: 

 

                                                            
12  Pembagian sosiologi menjadi unsure statika sosial dan dinamika sosial merupakan pandangan Comte, atau istilah unsure 

tersebut disebut juga aspek struktur dan aspek proses. 
13  Lihat Ritzer, George, 1975, Sociology: A Multiple Paradigm Sciense. Boston: Allyn and Bacon 
14  Untuk sosiologi klasik dapat dipelajari pemikiran Marx, Durkhaem dan Weber. Untuk sosiologi modern untuk 

rujukan cukup baik pada karya Jonathan Turner.1991. The Structure of Sociologycal Theory. Wadswort 
Publishing Company  

15  Hal ini relevan dengan konsep pemebelajaran sosiologi dari Doris Y.Wilkinson, tanpa tahun. Workbook for Introductory 
Sociology. Departmen of Sociology Univ of Kentucky Berger Publishing Company. Untuk mahasiswa perlu diberikan konsep 
dasar yang meliputi interaksi sosial, struktur sosial, status, peran, diri, stratifikasi, ekologi, keembagaan 

16  Ibid dalam Doris Y.Wilkinson, tanpa tahun. Workbook for Introductory Sociology. Departmen of Sociology Univ of Kentucky 
Berger Publishing Company.  Pendidikan sosiologi dibagi menjadi  wilayah kajian substantive (konsep dasar) dan wilayah 
eksplanasi. 
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Kultur atau nilai  
Kultur atau nilai ekonomis yang dijadikan dasar kegiatan usaha ternak masih dominan pada 

orientasi konsumtif, belum pada orientasi nilai produktif. Pada orientasi nilai sosial yang dikembangkan 
nilai kerjasama tetapi belum pada kerjasama menyelesaikan masalah yang fundamental, seperti kurangnya 
bibit sapi akibat banyaknya bandar sapi yang mengimingimingi dengan harga yang menarik. Nilai budaya 
yang dikembangkan dengan tradisi biaya tinggi.  
 
Tabel 1. Abstraksi fenomena masyarakat petani peternak dan konsep sosiologis 

No 
Fenomena 
Permaslahan Petani 

Kategori Sosiologis 
Konsep Sosiologis : 
Sosial Statis-Sosial 
Dinamis 

Implikasi 
Pembelajaran, konsep 
Sosiologis 

1 Kebijakan yang tidak 
berpihak kepada 
petani peternak 
 

Kedaulatan  Petani 
lemah 

Sosial Statis : 
- Kepemimpinan dan 

Kekuasaan   
- Kelembagaan 

-  Konsep Dasar sosiologi 
 

2 Konflik kepastian 
hukum penguasaan 
lahan;  
Kebijakan harga 

Benturan Nilai/kultur 
kepastian hukum 

Sosial Dinamis: 
- Proses sosial:  
 Konflik 

-  Konsep Dasar 
Sosiologi 

-  Teori: Struktural 
Konflik 

3 Posisi tawar dalam 
kemitraan atau pola 
inti plasma 

Kerjasama Sosial Dinamis : 
-   Proses sosial : 

kerjasama, 
akomodasi 

-   Pertukaran Sosial 

-  Konsep Dasar 
Sosiologi 

-  Teori : Struktural  
Fungsional, Sistem 
Sosial 

-  Teori Pertukatan 
 (Sosiologi Modern) 

4 Politik ekonomi 
petani peternak yang 
dikuasai 
pemodal/kapitalis 

Subordinasi, 
dominasi, eksploitasi 

Sosial Dinamis : 
-   Teori Marxis  

-  Konsep Dasar 
Sosiologi  

-  Teori Sosiologi Klasik 

5 Pemilikan modal 
lahan atau ternak 
Petani peternak yang 
kecil 

Marjinalisasi Sosial Statis dan Sosial 
Dinamis: Kelas sosial; 
Perubahan sosial 
(Polarisasi Sosial) 

-  Konsep Dasar 
Sosiologi 

-  Teori Sosiologi Modern 

6 Pola interaksi petani 
peternak dengan 
kelembagaan pelaku 
pertanian peternakan  

Keberdayaan Lemah 
dalam 
-  Akses 
-  Partisipasi 
-  Kontrol 
-  Manfaat 

Sosial Statis : 
kelembagaan 
Sosial Dinamis :  
Proses Sosial 
 

-  Konsep Dasar 
Sosiologi 

-  Kerjasama 
 

 
Struktur sosial 

Struktur sosial masyarakat (peternak) dapat diartikan sebagai bentuk sosial (abstrak) merupakan 
realitas sosial yang relatif mapan yang memetakan status, peranan dan kedudukan seseorang dalam 
jaringan hubungan sosial atau interaksi sosial yang didasarkan atas  nilai dan norma (budaya) yang 
disepakati bersama, sehingga terwujud tertib sosial (social order) (Firth, 1965; Veegar, 1992; Soekamto, 
1983 dan Borgota dan Borgota, 1992). Status sosial peternak lemah dihadapan pemodal dan pengambil 
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kebijakan. Peran peternak yang sebenarnya dalam proses produksi untuk meningkatkan keberlanjutan 
usaha. Pada praktiknya tidak jarang peternak masuk dalam jaringan hubungan sosial dengan bandar, 
sehingga mau menjual sapi betina produktifnya untuk dipotong karena, guna memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarganya.  Posisi tawar peternak selalu rendah dibandingkan dengan pelaku ekonomi lain. 
Modal sosial kuat hanya pada aktivitas ritual tradisi, belum berorientasi pada keuatan penunjang produksi. 
Menghadapi masalah kurangnya bibit sapi potong belum diselesaikan secara bersama.  

Relasi sosial  
Pada relasi sosial (posisi tawar) hanya kuat ditingkat lokal, dengan pihak luar misal dengan bandar, 

posisinya lemah. Relasi sosial belum mengarah pada pertukaran yang setara, tetapi diposisikan pada posisi 
terjepit oleh pihak lain dengan tekanan, “daek sukur henteu kajen” (sunda) , artinya kalau mau harga 
segitu diterima kalau tidak, masih banyak yang lain. Untuk menganalisis studi sosiologis tersebut, perlu 
ditelaah fenomena aktual tentang dinamika usaha ternak sapi potong baik secara mikro (kajian kasus) atau 
makro (informasi dari media) sebagai fenomena sosial masyarakat peternak. Fenomena masyarakat 
peternak tampak pada Tabel 2. 

Pada Tabel 2 dicoba disandingkan relevansi permasalahan atau substansi peternakan dengan 
pendekatan teori sosiologinya, sehingga aplikasinya akan lebih mudah. Substansi teori dapat ditelusuri dan 
di kaji pada ringkasan pokok teori sosiologi.17 Kajian lain dapat dicoba dikembangkan adalah teori kritis, 
dalam rangka mengkritisi kondisi sekarang. Teori sosiologi kritis adalah teori sosiologi yang bersifat 
konstruktivis, emansipatoris terhadap dominasi, eksploitasi yang bersifat struktural untuk sampai pada 
perubahan sosial melalui proses dialektika yang disandarkan pada realita historis dan kenyataan hidup 
sehari hari (Munandar, 2010, adaptasi dari tulisan Agger Ben, 2003). Untuk kondisi permasalahan pola 
kemitraan peternakan saat ini yang mana posisi tawar peternak lemah, maka pendekatan teori kritis ini 
relevan juga untuk dikembangkan.18 

Pola kemitraan sebagai institusi kerjasama usaha ternak banyak mengandung unsur  gelap (hide 
problem), ada unsur ideologis pembangunan peternakan yang belum dikritisi secara sosiologis. Pada pola 
kemitraan yang tidak rancang secara partisipatif dapat menimbulkan adanya pihak yang teralienasi, dan 
ada pihak yang mendapatkan nilai lebih dibanding dengan pihak yang melakukan proses produksi. Kalau 
pun pola kemitraan terus berjalan namun kondisi demikian dapat dianggap sebagai kesadaran palsu dari 
pihak yang tidak memiliki kekuatan dan cara-cara produksi, karena tidak ada peluang lain dalam usaha. 
Demikian pula adanya pandangan reifikasi, yaitu pandangan yang menyederhanakan permasalahan 
substansial, serta pandangannya yang berdimensi tunggal atas nama kepentingan. Pihak lemah 
dikendalikan dengan pernyataan apriori secara verbal yang kuat karena pengaruh hegemoni pemilik modal 
yang mengontrol kepentingan, akses, peran dan manfaat pihak lemah. 

Pandangan Habermas tentang teori kritis adalah bahwa pengetahuan ilmiah diarahkan untuk 
pembebasan, teori kritis ilmiah menghendaki adanya konfirmasi empirik melalui observasi yang diterima 
secara kognitif, melalui analogi kasus suatu subyek sehingga dapat merefleksikan dirinya. Pengetahuan 
ilmiah menjadi struktur kognitif yang reflektif, yang melaporkan secara eksplisit dalam konteks proses 
dan penggunaannya, sehingga dapat mengantisipasi penerapannya. Demikian pula untuk mengamati 
proses dapat ditelusuri dengan teori strukturasi dari Giddens, yang dapat mengkritisi karakter signifikasi 
(simbol), dominasi dan legitimasi kelompok kapitalis yang menstrukturasi masyarakat peternak. Langkah 
awal kajian peternakan dalam perspektif sosiologis merupakan rencana besar yang harus dimulai, guna 
memotivasi dan mengembangkan kajian peternakan secara sosiologis; Selanjutnya akan berimplikasi pada 
kebijakan pembangunan peternakan dan penelitiannya yang berdimensi sosiologis.  Selain teori sosiologi 

                                                            
17  Kerangka teori sosiologi ringkas disajikan dalam lampiran (halaman 47). Sumber utama dapat dibaca pada buku  Modern 

Sociological Theory (2003), Mc,Graw-Hill, karangan George Ritzer and Douglas J. Goodman  
18  Kerangka teorinya dapat dikaji pada lampiran (halaman……). Ibid Ritzer (2003). 
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konvensional yang dapat mengkaji kemitraan sebagai lembaga, maka teori kritis dapat digunakan untuk 
mengkritisi fungsi manifes dan fungsi laten (disfungsional) dari pola kemitraan. 

Hasil penelusuran melalui media selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 saat ini, 
fenomena permasalahannya cukup kompleks, tidak saja berkaitan aspek zooteknis (populasi sapi potong 
masih rendah dibawah target kebutuhan jumlah kebutuhan konsumen),19 ekonomi, tetapi berkaitan dengan 
aspek sosial. Untuk mengelaborasi kondisi tersebut, maka akan dilakukan analisis ”kestabilan ekonomi 
dan sosial” (adaptasi dari Mubiyarto, 1980). 

 
Tabel 2.  Masalah usaha ternak sapi potong level mikro; makro dalam dimensi sosiologis 

Dimensi 
Sosiologis 

Permasalahan (Kondisi 
Sekarang) 

Target  Ideal Paradigma Sosiologi 

Kultur/nilai: 
-  Ekonomis 
-  Sosial 

-  Budaya    
  (babarit) 

 
- Orientasi konsumtif 
- Kerjasama antar 

kelompok lemah dalam 
kelompok kuat  

- Growth philosophy 
lemah, retreat; tradisi 
biaya tinggi 

 
- Orientasi produkstif 
- Kerjasama 

menyelesaikan masalah 
bersama 

- Tradisi hemat biaya, 
groth philosophy tinggi, 
prestatif 

 
Paradigma Definisi Sosial/ Sosiologi 
interpretatif: Teori makna tindakan sosial 
(Weber); Exchange Theory; Interaksionisme 
simbolik; Konstruksi Realitas Sosial; 
Dramaturgi 
 

Struktur Sosial 
Peternak: 
-  Status 
-  Peran 
-  Modal sosial 

 
- Politik ekonomi Lemah 
- Orientasi utama Proses 

produksi 
- Kuat pada ritual tradisi 
-  Pola Kemitraan: 
 Sebagai model 

kelembagaan  
Pembangunan 

 
- Politik ekonomi Kuat 
- Orientasi pemasaran 

lemah 
- Meliputi aspek kegiatan 

beternak 

Paradigma Sosiologi Fakta Sosial: -Kekuatan 
produksi, cara cara produksi, hubungan sosial 
dari produksi: Ideologi pembangunan;Alienasi; 
Surplus value; Kesadaran palsu (false 
conscience); Reifikasi (George Lukacs); 
Hegemoni (Antonio Gramsci); Pemikiran 
dimensi tunggal (Marcuse); Metafisika 
keberadaan/positivistik/;tuturan oral atas 
tulisan (Derrida) 
- Habermas:Rasionalis Kognitif instrumental; 

Rasionalis Praktis moral; Rasionalis Praktis 
estetis 

- Teori Fungsional (Merton): Fungsi manifest; 
Fungsi laten –Strukturasi Giddens: 
signifikasi (simbol), dominasi dan legitimasi 
kelompok kapitalis yang menstrukturasi 
masyarakat peternak 

Pola Relasional: 
Posisi tawar 

-  Kemampuan negosiasi 
dengan pelaku ekonomi 
Rendah  

- Posisi tawar yang tidak 
berimbang dalam Pola 
Kemitraan (lembaga 
kerjasama usaha) : 

- Ada Peternak (plasma) 
dan Pemodal (inti)  

- Kemampuan negosiasi 
dengan bandar, blantik 
(Posisi Tawar Kuat) 

 

- Paradigma Definisi Sosial dan Fakta Sosial 
- Teori Fungsional (Merton): Fungsi 

manifest; Fungsi laten 

Sumber:  hasil analisis pada tataran fenomena makro (sumber media cetak, 2010-2011) dan data di tingkat kelompok peternak 
Desa Karang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Ciamis, di tiga dusun : Dusun Astamaya, Dusun Bojong Salawe dan Dusun 
Buni Ayu (Munandar, Siti Homzah, 2005). 

                                                            
19  Menurut kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (Koesmayadi TP) pada Harian Tribun 11 Januari 2011, bahwa daging 

sapi impor mendominasi jawa barat. Tahun 2008 volume daging sapi  lokal asal jabar dan luar jabar sebanyak 46.175 ton; 
pada tahun 2009 sebanyak 33.602 ton; Padahal volume daging impor tahun 2008 sebanyak 25.175 ton.; tahun 2009 asal impor 
36.897 ton . Hal ini karena rendahnya bibit sapi potong, sebaiknya bibit sapi potong disediakan 60.000 ekor, yang sekarang 
baru 2000 ekor. Adanya kenaikan pertumbuhan populasi 3,2 %, maka populasi naik dari 235.760 ekor menjadi 310.980 ekor 
artinya ada kenaikan 6,3 % per tahun melebihi kenaikan nasional 3,2%. Rata rata pemotongan 305.000 ekor per tahun.  
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Pendekatan kestabilan ekonomi dan sosial dan anomi-inflasi konsepnya bahwa: 20 
1) Inflasi adalah gejala ketidak seimbangan ekonomi yang paralel dengan anomi dalam sosiologi. 

Anomi diartikan sebagai ketiadaan norma dari suatu masyarakat, akibat setiap orang dengan bebas 
dapat melakukan apa saja menurut kemauannya dan kepentingannya, sehingga tatanan masyarakat 
kacau. 

2) Harga bagi ekonomi sama dengan norma bagi sosiologi 
3) Mekanisme pasar dalam mempertahankan stabilitas adalah paralel dengan proses kontrol sosial 

(pengawasan sosial) untuk stabilitas dalam sosiologi 
4) Pendapatan bagi ekonomi adalah paralel dengan pengertian kekuasaan bagi sosiologi. 
5) Pembagian pendapatan sebagai hasil bekerjanya mekanisme pasar diterima apa adanya paralel 

dengan pembagian pendapatan yang tidak adil atau tidak normal. 
6) Kecenderungan hubungan yang kuat antara uang dan kekuasaan, antara lain apabila ada 

ketimpangan dalam pembagian pendapatan masyarakat, sehingga hubungan pertukaran berubah 
menjadi hubungan kekuasaan. 

7) Permasalahan di tingkat makro adalah permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan yaitu  
kebijakan pemerintah : 
Fenomena tatanan atau kelembagaan peternakan (kasus sapi potong) tidak jalan, telah terjadi 

anomie atau ketidak stabilan ekonomi dan sosial dalam hal harga, norma, mekanisme pasar, kontrol pasar, 
pembagian kekuasaan dan pembagian pendapatan. Artinya perlu emansipatoris, konstruktivis dan 
penataan posisi tawar (pertukaran sosial) melalui rekonstruksi dalam kebijakan sapi potong yang 
mempunyai nilai strategis dalam pembangunan. Kesemua permasalahan tersebut bertumpu pada aspek 
kelembagaan peternakan sapi potong yang belum mengakomodir semua kepentingan pelaku ekonominya. 
Sehingga perlunya dibangun kelembagaan sapi potong yang mengintegrasikan pelaku ekonomi, peternak, 
bandar, penyedia bibit/bakalan (importir) belantik/pedagang. Kelembagaan dapat ditegakan apabila 
memiliki modal sosial, sebagai konsep mekanisme sosial budaya dinamis yang diperlukan dalam suatau 
institusi atau kelembagaan peternakan.  

Permasalahan yang dihadapi peternak secara sosiologis meliputi aspek kultur atau nilai (mikro) 
berkaitan dengan aturan penetapan harga jual ternak yang rendah, sedangkan aspek struktur berkaitan 
dengan permasalahan kebijakan (makro) jumlah impor sapi bakalan dan impor produk daging beku yang 
tidak sesuai dengan  keseimbangan jumlah sapi peternak dan peta wilayah sentra ternak, serta kebutuhan 
daging untuk konsumen. Kondisi tersebut terkait dengan kondisi modal sosial dan posisi tawar peternak 
dihadapan para penentu kebijakan dan para pemodal yang masih lemah.  

Implikasi pendidikan sosiologi di laboratorium sosiologi dan penyuluhan Fapet diberikan sosiologi 
pengantar sebagai konsep dasar, kemudian sosiologi pedesaan untuk pengenalan basis peternakan dan  
sosiologi pembangunan sebagai ruang untuk mengkaji fenomena sosial peternakan kontemporer dengan 
memberikan konsep atau teori sosiologi yang dipilah dengan pendekatan kultur/nilai, struktur 
sosial/pendekatan structural dan pola relasional, semua permasalahan akan terekam dengan pendekatan ini 
dan sekaligus di elaborasi/diprediksi fenomenanya dengan teori tersebut. Demikian kemungkinan aplikasi 
teori sosiologi dalam mempelajari realitas masyarakat termasuk pola kemitraan dalam kelembagaan 
peternakan. 
 
Simpulan  

Sosiologi dalam pendidikan berfungsi sebagai kritik sosial dan pendidikan sosiologi yang 
berorientasi pada penguasaan konsep dasar sosiologi (wilayah substantive) dan pemahaman serta 

                                                            
20  Harian Kompas. Edisi tahun :2004: tg.3/1; tahun 2007:tg.11/6, 12/9, 6/12;2008:tg.7/5,10/12 ;tahun 2009:19/2,25/3; tahun 

2010 : 18/2,17/5;26/7;8/7;11, 10,13,14,15,16,,22,23,24,/8; 4/1/2011. APFINDO (2010); Dirjen Peternakan Kementerian 
Pertanian (2010); Litbang Kompas.Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia. 
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kepekaan terhadap realitas sosial yang berwujud kajian pendekatan analisis penyelesaian masalah sosial 
(problem solving) komunitas petani-peternak serta penguasaan teori (wilayah eksplanasi), akan lebih tepat 
dan bermanfaat bagi seorang yang bergerak dalam pembangunan  pertanian peternakan.  
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POKOK-POKOK AGENDA SOSIOLOGI PEDESAAN/PERTANIAN DALAM 
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN INDONESIA21 

 
Mangku Purnomo dan Kliwon Hidayat22 

 
Abstrak 

Pertanian menghadapi tantangan baru berupa peningkatan permintaan atas pangan dan energi, kelaparan, 
juga perubahan preferensi dunia akibat meningkatnya kesadaran perbaikan kualitas hidup. Sosiologi 
pertanian sebagai salah satu rumpun ilmu pertanian yang seharusnya tanggap terhadap perubahan malah 
menghadapi berbagai masalah antara lain (1) kurangnya kekritisan ilmu sosiologi pertanian dalam 
menganalisis perkembangan pertanian terkini sehingga terkesan tidak diperlukan, (2) Kurangnya porsi 
sosiologi pertanian pada rancangan kurikulum fakultas pertanian karena dianggap hanya sebagai mata 
kuliah terpisah, (3) Kurangnya interaksi ilmuwan sosiologi pertanian dengan komunitas lain yang juga 
konsen pada masalah pertanian. Untuk itu ke depan perlu dilakukan (1) memperdalam teori sosial terbaru 
dan mengintergrasikan pada mata kuliah yang berkaitan dengan sosiologi, (2) melakukan pemetaan 
kurikulum guna mencari mata kuliah apa di luar sosiologi yang perlu kontribusi kita, dan (3) memetakan 
mitra  strategis yang akan menjadi bagian dari komunitas belajar pertanian berikut kelembagaannya. 
Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan (1) pelatihan atau lokakarya tentang pengintegrasian teori 
sosial aktual kepada seluruh pengajar sosiologi di fakultas pertanian, (2) menyelenggarakan lokakarya 
kurikulum khusus bidang sosiologi dengan mendatangkan pengampu mata kuliah lain serta komunitas 
penggiat pertanian, dan (3) menyelenggarakan semacam temu nasional para penggiat pertanian untuk 
membangun komitment sekaligus menjaring mitra kerja. Untuk mendukung seluruh aktifitas tersebut 
maka perlu dalam forum ini dibentuk embrio bagi asosiasi penggiat sosologi pertanian untuk 
memfasilitasi perumusan arah sosiologi pertanian sekaligus mampu mewadahi para peneliti dan dosen dan 
para pihak dari luar kampus. 

 
Kata kunci:  sosiologi, pertanian, perubahan, kurikulum, Sumberdaya manusia, asosiasi 
 

Gelombang Baru Pertanian 

Pertanian telah berkembang melampui fitrahnya sejak pertama kali dipraktekkan oleh manusia. Dari 
hanya sekedar menyediakan makanan, pertanian kini menjadi alat politik efektif dalam hubungan antar 
bangsa di dunia (Mazoyer dan Roudart, 2006). Bahkan pemenuhan energi dunia yang terus meningkat 
seiring terbatasnya minyak bumi bertumpu pada pertanian. Inovasi atas energi terbarukan seperti matahari, 
angin, arus laut, juga panas bumi masih saja loyo. 

Di sisi lain, pertanian juga masih harus menyediakan pangan bagi 6,8 milyar penduduk dunia yang 
terus berkembang dimana hampir 13,6 %nya atau 925 juta jiwa mengalami kelaparan atau kekurangan 
gizi. FAO (2010) mencacat bahwa saat ini 1 dari 7 orang di dunia mengalami kelaparan atau paling tidak 
kekurangan gizi terutama di negara berkembang. Ini adalah tantangan baru yang sangat berat ditengah 
“mandeknya” inovasi pertanian pasca kesuksesan revolusi hijau. 

Pada saat yang sama meningkatnya kelas menengah dunia terutama dari asia dan fasifik akhir-akhir 
ini menggeser pola konsumsi dari fokus karbohidrat ke protein dan sayuran. Di negara-negara maju, 
produk pertanian organik berkembang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran akan fungsi pangan 
bagi kualitas hidup. Pada saat yang sama perdagangan produk pertanian juga mulai menjadikan fair trade 

                                                            
21  Kontribusi makalah untuk temu nasional pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian Indonesia di Universitas Padjajaran 

26-27 Januari 2012 
22  Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan masyarakat, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 



 
 

41 
 

atau alternatif pemasaran baru yang lebih adil bagi produsen.  Kecenderungan tersebut menjadi tantangan 
sendiri bagi lulusan pertanian sekaligus tugas dari sosiologi pertanian untuk membekali mahasiswanya 
dengan alat analisis yang memadai. Kecenderungan-kecenderungan perkembangan pasar pertanian lokal 
yang unik juga menjadi tantangan lulusan pertanian ke depan23.  

Lagi-lagi, pertanian berpotensi menciptakan revolusi baru. Pertanian mampu membangun kota 
megah seperti Mesir, Yunani, Inca dan China yang mashur dimasa lalu. Empat puluh orang terkaya 
Indonesia saja hampir separo memiliki bisnis pertanian terutama sawit baik langsung ataupun tidak. 
Bahkan bisnis pertanian telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia seiring dengan proses 
globalisasi ekonomi dimana pertanian tidak hanya sekedar aktifitas lokal yang subsisten tetapi dikerjakan  
oleh perusahaan multi nasional24.  

Ironisnya, perkembangan politik terutama di negara berkembang sering mengabaikan pertanian 
meski rakyatnya masih kelaparan. FAO (2010) dalam laporannya menyebutkan bahwa “The increase 
(hungry people) has been due to three factors: 1) neglect of agriculture relevant to very poor people by 
governments and international agencies; 2) the current worldwide economic crisis, and 3) the significant 
increase of food prices in the last several years which has been devastating to those with only a few 
dollars a day to spend”. Jika kita amati, kenyataan ini juga terjadi di Indonesia dimana kebijakan negara 
menjadikan pertanian sebagai “tumbal” pertumbuhan ekonomi. 

Di akar rumput permasalahan perebutan sumberdaya  agraria juga menggejala. Meski masalah 
laten, saat ini eskalasinya semakin tinggi. Lagi-lagi sosiologi tak mampu memberikan kontribusi 
signifikan atas permasalahan ini. Teman-teman organisasi tani dan penggiat reforma agraria kita biarkan 
“bereksperimen politik” sendiri tanpa disertai oleh analisis mendalam atas problem-problem agraria25. 
Walhasil, lebih dari 50 tahun sejak UUPA diundangkan kita belum melakukan konsolidasi agraria sebagai 
prasarat utama bagi transformasi struktural. 

Realitas-realitas di atas menuntut respon cerdas ilmu sosiologi pertanian. Inovasi yang “radikal” 
dibidang pertanian diperlukan agar bencana kelaparan, konflik berkepanjangan, serta ancaman kedaulatan 
bangsa yang tampak di depan mata dapat dihindari.  
 

Kemandekan Ilmu Sosiologi dan Penyuluhan  

Jujur atau tidak ilmu sosiologi dan penyuluhan hampir “mati” sejak tiga dasawarsa yang lalu seiring 
berakhirnya program BIMAS. Simplifikasi kajian sosiologi nyata di fakultas pertanian adalah dengan 
hanya memperbolehkan berdirinya program studi Penyuluhan dan Komunikasi sebagai satu jurusan yang 
mewadahi sosiologi pertanian. Dengan tujuan utama hanya sebatas mendukung upaya-upaya penyebaran 
                                                            
23  Saat ini pasar tradisional sebagai pasar utama produk pertanian telah mengalami pergeseran dimana mereka tersisih oleh tidak 

hanya pemain besar tetapi juga para pengecer. Lihat Suryadarma D et al. (2010) Traditional food traders in developing 
countries and competition from supermarkets-Evidence from Indonesia, Food Policy 35 (2010) 79–86 

24  Kenyataan di lapangan gerak perusahaan multi nasonal jauh lebih agresif khususnya bagi penyediaan benih dan obat-obatan 
pertanian didukung dengan research dan development R and D yang sangat kuat. Testimoni beberapa alumni yang pernah 
bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut “memiriskan” kita karena secara strategi dan dukungan SDM serta keuangan baik 
perusahaan nasional maupun kampus masih di bawah kemampuan mereka. Mereka tidak hanya menggunakan cara 
konvensional dalam memasarkan produknya, tetapi memanfaatkan pegawai negeri melalui dinas-dinas pertanian sehingga 
secara langsung dapat mencapai konsumen. Dukungan sales yang kuat mereka mampu mengedukasi pasar dengan intensif 
sehingga preferensi petani akan terpusat pada mereka.  

25  Gejala ini dapat kita lihat dari minimnya jumlah dan intensitas para pengajar sosiologi pedesaan pada debat-debat agraria. 
Jujur harus kita akui bahwa kawan-kawan di luar kampus lebih dulu bergerak meski belum terkonsolidasi dengan baik. 
Advokasi kasus-kasus agraria sebagai misal, keterlibatan kita juga sangat minim sehingga debat politik kekuasaan menjadi 
lebih dominan daripada polemik politik keilmuwan sehingga proses penyelesaianya cenderung bias kekuasaan. Mesuji, 
Mataram, Riau, Jambi dan kasus-kasus lain yang menyeruak akhir-akhir ini keterlibatan kita juga sangat minim. Buku 
“Prinsip-prinsip reforma agraria-jalan pembangunan dan kemakmuran rakyat” suntingan  Gunawan Wiradi sebagai buku 
yang cukup komprehensip merangkum problem-problem agraria yang diterbitkan oleh Lapera  pada tahun 2001 keterlibatan 
kampus sangatlah minim.  
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teknologi, penyuluhan menjadi tidak begitu responsif pada perubahan aktual dunia pertanian. Kajian-
kajian dinamika pertanian tidak lagi penting, sementara penyuluhan sendiri mandek pada pendekatan 
difusi teknologi. 

Dinamika pertanian sendiri sebagai ladang ilmu sosiologi pertanian nyaris hanya sekedar 
pengetahuan profil pedesaan yang jauh dari upaya untuk selalu mengintegrasikan kajian terkini teori sosial 
pada fokus kajian. Permasalahan-permasalahan struktural hampir tidak dibicarakan secara serius dan 
dianalisis dengan ilmu sosial terkini. Polemik di perguruan tinggi tidak terjadi karena arah pendidikan 
adalah menciptakan teknokrat yang kurang peka dengan realitas sosial. Walhasil, daya  adaptasinya 
rendah  dikarenakan lemahnya kemampuan analisisnya dalam membedah fenomena aktual di pertanian. 

Karena tidak lagi responsif terhadap perubahan, maka lambat laun input mahasiswa juga menurun 
kualitasnya. Dominasi ilmu teknik dimasa lalu menjadikan minat sosiologi adalah pilihan terakhir bagi 
mahasiswa sehingga mereka yang masuk menjadi kurang excelen dan mungkin cenderung inferior. Secara 
gradual akhirnya sosiologi pertanian tak lebih sekedar penjalan rutinitas pendidikan sebagai kewajiban 
yang dibebankan pemerintah dengan kualitas yang semakin menurun. 

Pada saat yang sama perguruan tinggi juga memisahkan dirinya dari komunitas luar yang bekerja di 
pertanian baik NGO maupun korporasi. Hal ini memiskinkan pengetahuan perguruan tinggi dengan 
perkembangan aktual di bidang pertanian. Tidak hanya kepekaan sosial yang tumpul, kesiapan lulusan 
untuk bekerja di perusahaanpun juga rendah. Belajar bersama antar pihak sebagai dasar memproduksi 
pengetahuan tidak terjadi sehingga masing-masing berjalan dengan takdirnya sendiri. 

Pada saat yang sama permasalahan pertanian semakin komplek seiring proses globalisasi26. Tidak 
hanya sekedar isu lokal, pertanian telah menjadi trending topik dunia. Perusahaan-perusahaan 
pertanianpun telah menglobal melampui batas-batas negara. Lagi-lagi, sosiologi pertanian memberikan 
kontribusi yang sedikit. Teman-teman dari ekonomi pertanian telah menyadari situasi ini dengan 
mengembangkan ilmu perdagangan internasional. Tentu saja mereka tidak jauh menelusuri akar 
permasalahan gobalisasi sebagai fenomena sosial tetapi lebih melihat dalam aspek perdagangan. 

Memang kita tidak sendiri. Di Amerika, tempat penyuluhan berkembang, juga mengalami hal yang 
sama. Pada tahun 2007 mereka menyelenggarakan pertemuan besar yang dihadiri oleh pelaku usaha 
pertanian, departemen pertanian, universitas, serta seluruh penggiat pertanian untuk merumuskan arah 
pendidikan pertanian yang responsif terhadap perubahan. Rekomendasinya adalah perubahan menyeluruh 
pada sistem pendidikan pertanian yang responsif terhadap perubahan (National Academy of Sciences, 
2009)27. 

Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Fakultas pertanian juga bertransformasi menjadi lebih rsponsif 
terhadap sustainabilitas sumberdaya alam dan perubahan iklim. Kajian sosiologinya juga berkembang 
dengan memperbarui ilmu terkait dengan teknik disseminasi teknologi (penyuluhan), kajian manajemen 

                                                            
26  Globalisasi memberi tantangan yang semakin rumit bagi masa depan kemiskinan, pekerja anak, perempuan, budaya, masalah 

ketenagakerjaan, isu-isu lingkungan termasuk pertanian sehingga antisipasi yang cerdas sangat diperlukan. Sosiologi 
pertanian dengan demikian harus berkontrbusi atau menjadi bagian penting dalam usaha mengambil manfaat globalisasi. 
Lihat Jagdish Bhagawati, 2004, In Defense of Globalization, Oxford University Press 

27  Dalam laporan pertemuan tersebut kegundahan yang sama juga terjadi di Amerika empat tahun yang lalu dimana input 
mahasiswa pertanian menurun drastis selain juga prospek lapangan pekerjaan yang kurang baik. Mereka akhirnya 
mengevaluasi proses pendidikan pertanian dengan strategi utama mendekatkan dosen dan mahasiswa dengan perkembangan 
aktual dunia pertanian. Landgrand college yang menjadi model utama pendidikan pertanian di sana direvisi dengan jalan 
memperluas pihak yang terlibat sekaligus komitmentnya selain perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan.  
Dukungan penuh dari pemerintah terlihat sangat jelas dari dokumen itu selain kesadaran pada pengajar di fakultas-fakultas 
pertanian di Amerika. Lihat National Academy of Sience USA, 2009, “Transforming Agricultural Education for a Changing 
World” , National Academies Press, Washington. 
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sumberdaya (agraria), budaya konsumsi, juga politik pertanian. Perubahan kajian tersebut tentu saja 
dibarengi dengan pembentukan struktur baru di fakultas-fakultas pertanian28. 

Alih-alih melakukan refleksi, kita hanya merubah program studi (agro-eko-tekno dan agribisnis) 
tanpa melakukan perubahan mendasar pada pokok permasalahan yakni lemahnya kemampuan analisa 
sosiologi pertanian. Kurikulum semakin “runyam” dimana sosiologi tak lebih hanya sebagai pelengkap 
diantara ilmu teknik pertanian dan ekonomi. Padahal sarjana pertanian dituntut tidak hanya ahli di  bidang 
teknis tetapi juga memiliki daya adaptasi yang kuat di masyarakat dimana ketajaman analisis sosial 
diperlukan selain soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan dan lain-lain29. 

Jadi, lemahnya adaptasi sosiologi pertanian dalam merespon perkembangan pertanian terkini ada 
tiga yakni (1) kurangnya kekritisan ilmu sosiologi pertanian dalam menganalisis perkembangan pertanian 
terkini sehingga terkesan tidak diperlukan, (2) Kurangnya porsi sosiologi pertanian pada rancangan 
kurikulum fakultas pertanian karena dianggap hanya sebagai matakuliah terpisah, (3) Kurangnya interaksi 
ilmuwan sosiologi pertanian dengan komunitas lain yang juga konsen pada masalah pertanian.   
 
Tuntutan-Tuntutan Perubahan 

Jika kemudian kondisi saat ini terus berlangsung, tidak akan lama pendidikan pertanian akan 
semakin jauh dari pertanian sebagai budaya. Analisis-analisis terhadap permasalahan pertanian tidak 
bergeser dari sekedar hitung menghitung maksimalisasi usaha pertanian atau perumusan formulasi 
kebijakan yang sering tidak berakar pada kondisi aktual masyarakat. Paling tidak  tiga aktifitas pokok 
yang harus segeradilakukan yakni (1) Sosiologi sebagai alat analisis harus mengaktualkan metodenya 
melalui pengkayaan penggunaan teori sosial aktual untuk membedah masalah pertanian, (2) 
Restrukturisasi kurikulum baik perubahan pokok bahasan atau penambahan porsi sosiologi, dan (3) secara 
terencana proses belajar harus mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan komunitas penggiat pertanian. 

Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu sosial telah berkembang dari dominasi struktural 
fungsional paska perang dunia kedua menjadi teori  dengan beragam pendekatan30. Jika sosiologi 
pertanian tetap tidak beranjak dari ideologi pembangunanisme dimana ilmu sosial diabdikan hanya untuk 
mendukung pertumbuhan produksi pertanian dan ekonomi maka sumbangan sosiologi bagi tranformasi 
struktural di pertanian sulit tercapai. Sosiologi harus semakin kritis membedah fenomena pertanian tidak 
hanya dalam pengertian produksi tetapi lebih luas sebagai alat transformasi sosial. Lemahnya 
perkembangan sosiologi tak lepas dari kekuasaan orde baru yang sangat despotis yang cenderung 
membungkam intelektual sosial dalam berekpresi31. 

                                                            
28  Di eropa perubahan pertanian merupakan debat panjang tidak hanya terkait dengan produktifitas tetapi juga terkait dengan 

politik pangan dan preferensi konsumen juga perlindunganya sehingga pendidikan pertanian juga berubah banyak mengikuti 
trend tersebut. Lihat Buller H and and  Hoggart K (Eds) (2011)  Agricultural Transformation, Food and Environment 
SERIES: Perspectives on European rural policy and planning volume 1, �������	
��	�. 

29  Beberapa direktur perusahaan perkebunan yang dimintai pendapat tentang kualifikasi lulusan fakultas pertanian yang ideal 
mereka memilih kemampuan sosial dulu baru kemampuan teknis. Lulusan yang peka terhadap permasalahan perkebunan baik 
internal perusahaan maupun permasalahan masyarakat sekitar sehingga bisa tanggap untuk mencarikan solusi sangat 
dibutuhkan.  Jika dikaitkan dengan problema perkebunan sawit saat ini maka tuntutan perusahaan tersebut sangat realistis 
mengingat kemampuan teknis dapat dengan cepat dilatih sementara kemauan memecahkan  masalah sosial memerlukan cukup 
latihan dan pengalaman. 

30  Perubahan kurikulum secara besar-besaran pada masa orde baru dengan menghapus paradigma kritis dari kurikulum fakultas 
pertanian menjadi tonggak kemunduran kajian sosiologi di pertanian. Testimoni dengan beberapa orang yang mengalami 
masa-masa itu mengatakan bahwa pemerintah melakukan razia terhadap buku-buku yang dianggap berbau “kiri” untuk 
digantikan dengan buku-buku agribisnis yang sedang berkembang di Amerika.  Universitas Kentuki dari USA sebagai misal 
menggantikan mitra IPB dari Eropa sebagai bagian dari usaha tersebut meski tidak begitu berhasil.   

31  Tentang perkembangan konstelasi ilmu sosial di Indonesia lihat Vedi Hadiz dan Daniel Dhakidae eds. (2004) Social Science 

and Power in Indonesia, Equinox Publishing 
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Sebenarnya benih-benih itu telah muncul secara sporadis ketika pemberdayaan masyarakat mulai 
menjadi topik menarik di fakultas pertanian sejak tahun 90-an32. Meski tidak asli dari Indonesia, paling 
tidak sosiologi pertanian telah terbuka atas alternatif  teori selain struktural fungsional via 
pembangunanisme. Beberapa jurusan Sosek bahkan juga mengembangkan pendekatan baru dimana 
penyuluh bukan sumber pengetahuan tetapi hanya fasilitator masyarakat saja. Masuknya pendekatan 
pemberdayaan dan perubahan peran penyuluh ini menjadi tanda menurunnya pengaruh teori adopsi 
teknologi Rogers yang hampir menjadi “kitab suci” penyuluh selain A.T Mosher sebagai acuan 
pendekatan pembangunan baru33. 

Meski benih itu telah ada, hingga saat ini gerakan masih bersifat sporadis bukan terstruktur menjadi 
gerakan nasional. Hal tersebut menjadikan pendekatan alternatif tidak merata diajarkan pada seluruh 
mahasiswa pertanian di Indonesia. Ironisnya, belum sempat benih tersebut menjadi sebuah gerakan 
nasional, secara dramatis fakultas pertanian berubah menjadi sangat fragmatis dengan menutup program-
program studi yang dianggap “tidak laku” hingga hanya tersisa dua yakni agribisnis   dan  agro-eko-
teknologi. Lagi-lagi, sosiologi pertanian menjadi bagian “marjinal”  karena  tidak seluruh dosen 
memahami pentingnya ilmu sosial dalam analisis agribisnis. 

Kedua, hal yang juga penting selain perlunya memasukan teori aktual adalah merubah kurikulum 
sosiologi di fakultas pertanian. Paling tidak ada empat rumpun utama yang mesti dikembangan secara 
khusus yakni sosiologi pertanian dasar, masalah sosial sumberdaya alam dan agraria, juga kaidah-
kaidah pemberdayaan masyarakat berikut ketrampilan fasilitasi masyarakat, serta  analisis sosial pangan.  
Tidak hanya topik,  materi di dalam mata kuliah sendiri harus dirombak secara radikal sehingga 
memberikan daya rubah yang cukup kuat. Mata kuliah sosiologi pertanian sebagai misal tidak lagi sekedar 
mengajarkan dasar sosiologi dengan kasus-kasus pertanian sebagai contoh tetapi mengupas pertanian 
dengan ilmu sosiologi aktual. Sebagai ilustrasi perubahan tersebut dapat dilihat dalam box 1. 

Tidak hanya perubahan materi, secara masif mata kuliah ekonomi seperti prilaku konsumen, 
usahatani, sistem produksi pertanian, pertanian berkelanjutan dan lain-lain juga harus diperluas  
perspektifnya  dengan memasukan analisis sosiologi didalamnya sehingga ilmu-ilmu tersebut selalu 
memiliki konteks kekinian tidak hanya sekedar ilmu manajemen atau statistik saja. Dengan demikian porsi 
                                                            
32  Jejak dari masuknya pemberdayaan di kampus terlihat dari munculnya program studi komunikasi dan 

pemberdayaan masyarakat di IPB karena kebebasan yang diberikan pemerintah lewat inisiasi BHMN. Namun 
secara personal banyak dosen-dosen sosek di seluruh Indonesia yang berusaha mengintegrasikan pemberdayaan 
pada kuliah-kuliahnya. Jauh sebelumnya dipelopori oleh NGO masyarakat juga mengembangkan pendekatan alternatif 
tersebut dalam aktifitas-aktifitas mereka. Selanjutnya pemerintah juga mendirikan kementrian khusus untuk pemberdayaan 
kaum marginal baik perempuan maupun daerah marjinal. Di pemerintah daerah merespon dengan jalan mendirikan Badan 
pemberdayaan masyarakat atau lembaga sejenis untuk merespon masalah yang sama pada tahun 2005an. 

33  A T Mosher adalah pencetus teori pembangunan desa progresif yang menjadi semacam kitab suci atau rujukan utama bagi 

pemerintah tahun 70-an untuk mengembangkan desa. Gagasanya yang relatif baru dimana perencanaan terpusat dianggap 

kurang relevan dan harus digantikan dengan perencanaan level komunitas atau desa yang terlihat lebih operasional meski 

secara filosofis sama dengan paradigma politik liberal yakni menciptakan pasar bebas hingga di desa. Putting the last first atau 

yang diterjemahkan dengan pembangunan desa dari belakang terlihat sangat radikal pada masa itu meski akhirnya A.T 

mosher menolaknya puluhan tahun kemudian setelah melihat strategi itu tidak terlalu efektif dalam meningkatkan 

kemandirian desa akibat dibajak oleh para elit ditingkat lokal. Lihat Mosher A.T (1976) Thinking about rural development, 

Agricultural Development Council-USA. Everett M. Rogers disisi lain adalah ilmuwan yang paling banyak dikutip oleh para 

penyuluh karena kemampuannya untuk memberikan alat analisis yang sangat operasional dalam terkait tingkat adopsi petani 

terhadap inovasi baru. Keberhasilannya dalam menerangkan proses adopsi petani atas jagung hibrida di Amerika menyebar 

sejalan dengan revolusi hijau dan modernisari pertanian di negara dunia ketiga. Lihat Rogers E.M. (2003) Difusion of 

Innovations-fifth edition, Free Press 
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bagi sosiologi menjadi lebih banyak selain juga pengkayaan bidang kajian lain terutama yang dikelola 
rumpun manajemen dan ekonomi yang selama ini cenderung hanya mementingkan perhitungan statistik 
sehingga mengabaikan dinamika sosial aktual34. 
 

BOX 1. PENGANTAR SOSIOLOGI PERTANIAN 
 

1. Belajar sosiologi pertanian 
Definisi 
Ruang lingkup 
Bidang kerja 

2. Pertanian dan peradaban manusia 
Inisiator untuk pembagian kerja 
Inisiator sistem perdagangan 
Dasar bagi  ekpansi politik-kolonialisme 
Dasar bagi intervensi politik-neo-kolonialisme 

3. Proses produksi pertanian 
Kelembagaan produksi pertanian (petani, perkebunan, kontrak farming,dll) 
Konsolidasi faktor produksi (pencarian lahan, modal, tenaga kerja, alsintan,dll) 
Dinamika pengelolan usahatani (suplai tenaga kerja, waktu tanam, hama, iklim dll) 

4. Sistem penunjang produksi 
Struktur permodal pertanian (Sumber-sumber permodalan, siapa yang dapat kontrol dan akses lebih, dll) 
Karakteristik pasar sarana pertanian (pemasaran pupuk, pestisida, alsintan) 
Kebijakan bidang pertanian (kebijakan2 yang berpengaruh-pasar, subsidi, 
permodalan,infrastruktur,irigasi,pasar,dll) 

5. Sistem pemasaran produk pertanian 
Jaringan pasar tradisional (bentuk dan karakteristik) 
Jaringan pasar modern (bentuk dan karakteristknya) 
Pasar berbasis komunitas-Fair trade?  
Kontrak farming-pasar terencana  

6. Produksi pengetahuan pertanian 
Peran swasta 
Peran pemerintah 
Inisiatif/teknologi lokal 

7. Isu-isu strategis pertanian  
Pertanian dan kelaparan 
Pertanian dan perubahan iklim 
Pertanian dan kemiskinan 
Pertanian dan gaya hidup-organik farming? 

8. Ethik dalam industri pertanian 
Ethik penggunaan GMO 
Ethik sistem benih lokal 
Sustainabilitas pertanian 

9. Pertanian dan perubahan sosial 
Pertanian dan ledakan penduduk 
Pertanian dan gerakan sosial-politik pertanian 

                                                            
34  Kekhawatiran semakin terpisahnya sosiologi dan ekonomi sebagai dua kajian yang sangat penting dalam pengembangan SDM 

pertanian telah dikupas oleh Sediono M.P Tjondronegoro pada Lokakarya nasional peningkatan kualitas SDM dalam 
pembangunan pertanian yang diselenggarakan oleh Perhepi . Beliau mengatakan ada ruang “kelabu” antara keduanya yang 
diterjemahkan sebagai kelembagaan sangat sulit dipahami hanya dengan pendekatan ekonomi ansich. Meski dua puluh tahun 
yang lalu kesadaran tersebut telah dikumandangkan, hingga saat ini perkembangannya tidaklah signifikan dalam merubah 
corak pengajaran di Fakultas pertanian. Lihat Tjondronegoro S. M.P. (1994) Aspek kelembagaan dan sosial budaya dalam 
pengembangan kualitas sumberdaya manusia pertanian, PERHEPI.   
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Ketiga, secara terencana proses belajar harus mendekatkan mahasiswa dan dosen dengan komunitas 

penggiat pertanian lain. Hal ini adalah tanggapan untuk keluhan para user atas ketidakpekaan serta 
rendahnya kemampuan adaptasi lulusan fakultas pertanian didunia kerja. Meski mereka memiliki daya 
analisis yang bagus apabila tidak selalu didekatkan dengan realitas lapang maka akan menjadi kecerdasan 
saja tanpa kemampuan aksi yang cepat. Program-program magang, pengajaran problem solving, juga 
merekatkan mahasiswa dan dosen dengan komunitas pertanian adalah strategi yang paling 
memungkinkan. Membawa banyak praktisi yang memiliki pengalaman luas dalam bidang manajerial 
usaha pertanian serta fasilitator-fasilitator pemberdayaan akan memperkaya kemampuan mahasiswa. 

Pendekatan komunitas kampus dengan komunitas pertanian juga mampu mendorong sebuah proses 
“knowledge production” yang lebih subur karena adanya timbal balik belajar35. Masyarakat pertanian dan 
kampus menjadi sebuah komunitas belajar yang efektif dengan adanya sharing knowledge. Kampus yang 
biasanya lebih kuat dalam metodologi akan menyumbang alat analisis yang efektif pada komunitas 
pertanian yang sarat akan pengalaman. Pengalaman sendiri adalah tambahan bahan yang selalu 
dibutuhkan bagi kampus untuk  membangun ilmu pengetahuan. 

Dampak lain dari adanya proses sharing atau bahkan belajar bersama adalah tidak adanya lagi jarak 
antara peneliti dan praktisi pertanian. Runtuhnya gap ini menjadi proses diseminasi menjadi lebih efektif 
karena inovasi baru yang diciptakan di perguruan tinggi ataupun oleh komunitas pertanian adalah hasil 
kerja bersama. Jikapun ada gap, hubungan yang telah terbangun baik akan memudahkan komunikasi antar 
dua pihak karena hambatan-hambatan telah terpecahkan dalam proses membangun komunitas belajar 
sebelumnya. Sosiologi pertanian dan penyuluhan pertanian harus menjadi bagian dari usaha 
membangkitkan “inovasi” bidang pertanian. Tidak hanya meningkatkan efektifitas “tranfers” inovasi 
tetapi juga mendorong lahirnya inovasi baru dari masyarakat. 
 
Agenda-Agenda ke Depan 

Mengaca dari berbagai tuntutan diatas maka kedepan ada beberapa agenda strategis bagi rumpun 
sosiologi di fakutas pertanian yakni (1) melakukan pendalaman teori sosial terbaru dan mengintergrasikan 
pada mata kuliah yang berkaitan dengan sosiologi, (2) melakukan pemetaan kurikulum guna mencari mata 
kuliah apa di luar sosiologi yang perlu kontribusi kita, dan (3) memetakan mitra strategis yang akan 
menjadi bagian dari komunitas belajar pertanian berikut kelembagaannya. 

Berdasarkan atas agenda di atas, maka kita harus segera melakukan (1) pelatihan atau lokakarya 
tentang pengintegrasian teori sosial aktual kepada seluruh pengajar sosiologi di fakultas pertanian, (2) 
menyelenggarakan lokakarya kurikulum khusus bidang sosiologi dengan mendatangkan pengampu mata 
kuliah lain serta komunitas penggiat pertanian, dan (3) menyelenggarakan semacam temu nasional para 
penggiat pertanian untuk membangun komitment sekaligus menjaring mitra kerja. 

Untuk mendukung seluruh aktifitas tersebut maka perlu dalam forum ini dibentuk embrio bagi 
asosiasi penggiat sosologi pertanian yang  tidak hanya mampu mewadahi para peneliti dan dosen tetapi 
juga para ahli dari luar kampus. Asosiasi ini sifatnya tentu saja berbeda dengan asosiasi lain yang 
kebanyakan hanya menampung para dosen dengan aktifitas yang bersifat simbolis. Asosiasi ini diharapkan 

                                                            
35  Contoh real dari kayanya kajian ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal atau pengetahuan yang diproduksi di 

masyarakat ditunjukan oleh Elianor Ostrom yang mengangkat pegelolaan sumberdaya lokal tidak selalu bertentangan bahkan 
beberapa kasus lebih efektif daripada ilmu pegetahuan modern. Meski berasal dari jurusan politik beliau mendapatkan nobel 
atas dedikasinya dalam memberikan sumbangan pada model pengelolaan sumberdaya alam.  Sosial learning sebagai bentuk 
aktual dari proses produksi ilmu pengetahuan dua arah terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. 
Dalam isu lingkungan sebagai misal pengetahuan lokal terbukti sangat efektif memberikan sumbangan pada pelestarian alam. 
Lihat Keen, M., Brown, V. A., Dyball, R. (2005). Social learning: A new approach to environmental management. In Keen, 
M., Brown, V. A., and Dyball, R. (eds.), Social Learning in Environmental Management: Towards a Sustainable Future, 
Earthscan, United Kingdom, pp. 3–21.  
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menjadi bagian penting atau bahkan pengendali arah sosiologi pertanian di Indonesia. Dengan demikian 
maka sharing resources dan pengetahuan juga berjalan untuk mengantisipasi ketidakmerataan  jumlah dan 
kualitas dosen sosiologi di seluruh fakultas pertanian di Indonesia. Selain itu komunitas ini juga menjadi 
lembaga yang mampu “menekan” pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi agenda-agenda rumpun 
sosiologi pertanian. 
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TARIAN PARADIGMA DALAM  PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN 
PENYULUHAN PERTANIAN MASA DEPAN36 

 
Darmawan Salman37 

 
Abstrak 
Pertanian dan pembangunan pertanian tidak bisa lagi dilihat sebagai realitas sederhana, teratur dan linear. 
Ia juga  merupakan realitas kompleks, tidak teratur dan kacau. Karena itu, paradigma tunggal dalam 
memahami realitasnya, yakni positivisme, tidak relevan lagi. Diperlukan multiparadigma ilmu, yang selain 
positivisme juga mencakup pospositivisme, kritisisme dan konstruksivisme. Begitu pula dalam 
mengembangkan pendekatan pembangunan pertanian, tidak cukup dengan paradigma liberal sebagaimana 
berjalan selama ini, paradigma marxis dan postruktural juga perlu makin diaksentuasi. Dalam kerangka 
multiparadigma itulah kompleksitas pertanian masa depan dapat direspon. 
 
Kata kunci:  paradigma ilmu sosiologi dan penyuluhan pertanian, paradigma pembangunan pertanian, 

arah penyuluhan pertanian, kompleksitas dan kekacauan realitas.    
 
 

Pendahuluan:  

Kompleksitas dan Kekacauan sebagai Pertimbangan 

Tani dan pertanian tidak bisa lagi sepenuhnya dilihat dalam perspektif simplisitas (simplicity) dan 
keteraturan (order) sebagaimana dalam pembangunan pertanian/revolusi hijau Indonesia di masa lalu. 
Saat ini, dibalik simplisitas dan keteraturan tani dan pertanian sebagai realitas terdapat kompleksitas 
(complexity) dan ketidakteraturan (disorder) yang menyertainya. Lalu dibaliknya lagi, kekacauan (chaos) 
telah mendampingi kejelasan arah (linearity), dalam perspektif perubahannya. Karena itu, paradigma 
ilmu/pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memahami dan mengubahnya 
juga harus multi, di satu sisi menangkap simplisitas dan keteraturan, di sisi lain menangkap kompleksitas 
dan ketidakteraturan, lalu pada berbagai sisi mengelola perubahan dalam kesadaran adanya kekacauan 
dibalik kejelasan arah.  

Tani dan pertanian tidak lagi satu formasi sosial38 yakni subsistensial. Di balik kekuatan produksi 
dan hubungan sosial produksi berciri subsistensial tersebut, telah matang  tata produksi komersial, telah 
berkembang tata produksi kapitalisme, bahkan telah tumbuh tata produksi hiperkapitalisme. Interaksi 
diantara beragam tata produksi tersebut kapan-kapan menyajikan simplisitas dan keterturan sistem, kapan-
kapan pula menyajikan kompleksitas dan ketidakteraturan sistem. Formasi sosial tani dan pertanian saat 

                                                            
36  Makalah disampaikan dalam “Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia” dengan Tema 

“Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian yang Adaptif dan Inovatif”, Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan 
Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung (Jatinangor) 25-26 Januari 2012. 

37  Guru Besar Sosiologi Pedesaan dan Kepala Laboratorium Ekologi Manusia pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial 
Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar; Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan. Menyelesaikan 
S1 Sosial Ekonomi Pertanian di Unhas, Makassar, 1986; S2 Sosiologi Pedesaan IPB, Bogor, 1992 dan S3 Sosiologi-
Antropologi Unpad, Bandung, 2002. 

38  Konsep formasi sosial (social formation) disini konsisten dengan yang dikembangkan oleh sosiologi-antropologi neo-marxis, 
diantaranya Philip Rey dan Jean Meillassoux, dengan penekanan pada keniscayaan terjadinya artikulasi dan koeksistensi 
berbagai tata produksi dalam suatu formasi sosial. Konsep tata produksi disini terkait dengan unsur kekuatan produksi 
(teknologi produksi dan motif produksi) serta hubungan sosial produksi (relasi pekerja- pemodal, relasi pemodal-pemodal dan 
relasi pekerja-pekerja).  
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ini telah melibatkan artikulasi dan koeksistensi beragam tata produksi dalam suatu dialektika antara 
simplisitas dan keteraturan dengan kompleksitas dan ketidakteraturan. 

Tani dan pertanian tidak lagi terkembang dalam dominasi pengetahuan ilmiah saja. Dibalik tetap 
signifikannya kekuatan pengetahuan ilmiah yang mengusung generalisasi/ globalisasi, telah terpromosikan 
pula kekuatan pengetahuan praktikal sehari-hari yang mengaksentuasi kekhususan/kelokalan, telah 
semakin berperan pula kekuatan pengetahuan simbolis yang menawarkan tafsir makna, dan telah semakin 
berkontribusi pula pengetahuan ideologis yang memperjuangkan dasar/akar kuasa. Tani dan pertanian 
telah menjelma sebagai panggung kontestasi beragam pengetahuan. 

Tani dan pertanian tidak lagi terbangun hanya oleh kontribusi aktor negara. Agen pembangunan 
pertanian telah muncul dari beragam pihak: pengambil kebijakan negara, perencana sektoral pemerintah, 
peneliti pertanian negara, penyuluh pertanian PNS; perencana ekspansi pasar perusahaan, peneliti dan 
penyuluh perusahaan; LSM pemberdayaan masyarakat/petani, relawan pendamping petani; konsultan 
pembangunan pertanian/pemberdayaan masyarakat/petani; pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi;  
berbagai agenda donor; dan prakarsa/swadaya petani sendiri. Mereka ini berkontribusi dengan 
pendekatan/metode/tekniknya masing-masing: ada yang rekayasa sosial/top-down; ada yang pembelajaran 
sosial/bottom-up; ada yang penyadaran-pengorganisasian sosial/partisipatoris; ada yang konstruksi 
sosial/multi-pihak. Mereka ini berkontribusi pada berbagai level: mulai dari level global/ internasional; 
level negara-bangsa/nasional; level daerah provinsi/kabupaten-kota; level desa/kelurahan/kecamatan; level 
kelompok/ komunitas; hingga level individu/rumah tangga. Tani dan pertanian telah menjelma sebagai 
panggung kontestasi multi pelaku, multi metode dan multi level pembangunan. 

Interaksi berbagai inilah yang melahirkan kompleksitas dibalik simplisitas tani dan pertanian. 
Interaksi berbagai inilah yang melahirkan ketidakteraturan dibalik keteraturan tani dan pertanian. Interaksi 
berbagai inilah yang melahirkan kekacauan dibalik linearitas perubahan tani dan pertanian. Dan, kalau 
Bapak Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa tani dan pertanian kita saat ini mengalami stagnasi, 
mirip dengan konsep involusi pertanian yang dulu disampaikan Geertz, jangan-jangan ini terkait dengan 
kegagalan kita memahami dialektika kompleksitas dan simplisitas tersebut, dialektika ketidakteraturan 
dibalik keteraturan tersebut? Jangan-jangan karena itulah maka meskipun APBN, APBD Provinsi, APBD 
Kabupaten, serta dana dari donor telah demikian banyak habis atas nama pembangunan pertanian, tetapi 
tani dan pertanian kita malah stagnan? Jangan-jangan itu terkait dengan kekacauan yang telah melanda 
tani dan pertanian, lalu Ilmu dan Pendidikan Sosiologi Pertanian serta  Ilmu dan Pendidikan Penyuluhan 
Pertanian memang perlu menempatkannya sebagai isu yang serius? 
 
Refleksi Paradigma Ilmu Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian  

Sadar atau tidak, pendidikan/ilmu sosiologi dan penyuluhan pertanian di kampus-kampus Indonesia 
selama ini lebih berbasis pada paradigma positivisme dan postpositivisme. Tani dan petani dikaji dengan 
tujuan menemukan hukum kausalitas yang bekerja atas realitas, mendeskripsikan proses dan menafsir 
makna dibalik realitas, dengan itu prediksi dan kontrol disimpulkan, lalu intervensi pembangunan 
dijalankan. Pendidikan/ilmu sosiologi dan penyuluhan pertanian masih kurang/terbatas/tidak sama sekali 
menggunakan paradigma kritisisme dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan dan 
menerapkan ilmunya. (Tentang perbandingan paradigma positivisme, pospositivisme, kritisisme dan 
konstruktivisme secara ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam konteks/substansi tani dan petani 
terlihat pada Tabel-1).   

Penyuluhan pertanian sebagai terapan sosiologi hanya berporos pada dua pendekatan: rekayasa 
sosial (social engineering) ala revolusi hijau dan pembelajaran sosial (social learning) ala penyuluhan 
partisipatif, pemberdayaan usaha agribisnis pedesaan ataupun pengembangan desa mandiri pangan. 
Terapan sosiologi untuk kerangka pembongkaran sejarah sosial, politik, budaya, ekonomi, gender dan 
etnis dibalik hegemoni dan eksploitasi di dunia agraria belum mendapatkan porsi pada diskusi/seminar 
kampus. Terapan sosiologi untuk kerangka dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pengetahuan/ 
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narasi/wacana dominan pada dunia pertanian/agraria belum mendapatkan ruang pada silabus/GBRP mata 
kuliah kampus. 

Pada hal, dalam realitas di luar kampus, apakah itu di pinggir hutan, di tengah sawah, di ladang dan 
perkebunan, di pantai dan pesisir, pergolakan besar dan resistensi sehari-hari tani/petani tengah 
berlangsung hebat. Pada hal, dalam realitas di luar kampus, apakah itu di musrenbang desa/kelurahan, 
forum SKPD Kabupaten/Kota, persidangan wakil rakyat, demonstrasi mahasiswa, advokasi LSM,  
gosip/isu sehari-hari, berbagai pihak terkait tani dan petani tengah menentukan pilihan (choices) dan 
menyuarakan pilihan (voices) dibalik kontestasi pengetahuan dan perjuangan wacana yang sedang bergulir 
seru. 

Mata kuliah sosiologi dan penyuluhan pertanian tertawarkan dan terajarkan serta penelitian 
terlaksana dan terlaporkan dibawah payung sains modern ala Newtonian dan Cartesian39: reduksionistik, 
deterministik, dan obyektivistik. Penerimaan dan penerapan sains baru ala Capra dan Sadra40: holistik,  
posibilistik dan subyektivistik masih sangat terbatas. Pada hal, realitas kompleks dan tidak teratur atas tani 
dan pertanian; realitas kekacauan dan non linearitas perubahan atas tani dan pertanian; telah menuntut 
tarian paradigma dan ramuan  teori yang mestinya mengkomplementasikan dua payung sains tersebut. 
 
Tabel-1: Kompleksitas paradigma ilmu yang perlu diparhatikan dalam  pengembangan pendidikan dan 

ilmu sosiologi dan penyuluhan pertanian. 
 

Aspek 
Paradigma 

Positivisme Postpositivisme Kritisisme Konstruksivisme 
 
 
Onto- 
Logi 

Masyarakat tani sebagai 
panggung kerja sama dan 
konflik berbasis fakta di 
luar diri petani dimana tin-
dakan dan perilaku petani 
tunduk atas struktur dan 
aturan panggung tersebut  

Masyarakat tani se-bagai lautan 
simbol yang didalamnya pe-tani 
saling menafsir  makna dan ber-
dasarkan tafsir itu interaksi 
sosial men-jalinkan antar diri 
petani dan aktor lainnya  

Masyarakat tani se-bagai 
kristalisasi se-jarah  sosial, 
ekono-mi, politik, budaya, 
etnik dan gender   yang 
meniscyakan transformasi 
intelek-tual bagi pembong-
karan tembok hege-moni 
dibalik sejarah tersebut  

Masyarakat tani sebagai 
panggung representasi petani 
dibalik kontestasi pengetahuan 
dan wacana/bahasa dalam 
dialektika struktur-aktor dan 
ruang-waktu yang 
melingkupinya 

 
Epis-
temo-
logi 

Eksplanasi/penjela-san 
hukum-hukum kausalitas 
dibalik  realitas tani dan 
petani berdasarkan 
signikansi kuantitas 

Interpretasi/pemaha-man makna 
dibalik proses dan interaksi 
sosial petani ber-dasarkan tafsir 
makna 

Transaksional sub-yektif 
secara dialogis dan dialektik   
antara peneliti dengan tani dan 
petani  

Transaksional sub-yektif secara 
her-meneutik dan dia-lektik 
diantara pe-neliti dan petani 

 
 
Axio- 
Logi 

Daya eksplanasi, prediksi 
dan kontrol  digunakan oleh 
pe-ngambil kebijakan dan 
agen peruba-han dalam 
inter-vensi perubahan 
melalui rekayasa sosial 

Deskripsi mendalam dan tafsir 
makna  digunakan oleh pe-
ngambil kebijakan dan agen 
perubahan dalam intervensi 
perubahan melalui pembelajaran 
sosial 

Kesadaran kritis dan 
kontekstualisasi his-toris  
digunakan se-bagai  wahana 
tran-sformasi dalam  ad-
vokasi kebijakan dan 
perencanaan   radi-kal tani 
dan petani 

Kontribusi wacana dan 
pengetahuan  digunakan sebagai 
saluran  tani dan petani dalam 
me-nentukan dan me-nyuarakan 
pilihan dalam dekonstruksi dan 
rekonstruksi sosial 

Sumber: Disubstansikan dari Guba, 1994. 

                                                            
39  Isaac Newton dan Rene Descartes adalah peletak pilar pokok paradigma sains modern (modern science) yang menekankan  

bahwa realitas tersusun atas unsur-unsur sehingga realitas dapat direduksi atas unsurnya dan memahami unsur berarti 
memahami realitas itu sendiri; bahwa realitas memiliki hukum kualitas sehingga memahami determinisme yang bekerja dalam 
hukum kausalitas itu berarti memahami realitas itu sendiri; bahwa realitas terkaji dalam keberadaan yang terpisah tak 
terpengaruh dari/oleh pengkajinya dan karena itu seorang pengkaji harus obyektif. (Lihat lebih jauh Amien, 
2006).  

40  Fritjop Capra  adalah peletak pilar pokok paradigma sains baru (new science) yang menekankan bahwa realitas bukanlah 
wujud obyek/unsur melainkan interkoneksitas antar obyek/unsur itulah sebagai wujud realitas, sehingga realitas harus dilihat 
secara holistik sebagai interkoneksitas dan bukan direduksi atas obyek/unsur; bahwa realitas terkembang dalam berbagai 
kemungkinan dan tidak sepenuhnya karena hukum kausalitas (posibilisme); dan bahwa antara pengkaji dengan realitas yang 
dikaji terdapat saling pengaruh mempengaruhi secara subyektif dan karena itu pengkajian tidak bisa sepenuhnya obyektif. 
Mullah Sadra berkontribusi dalam pengembangan sains baru melalui falsafah wujud yang menekankan pada proses sebagai 
realitas (Lihat lebih jauh, Amien, 2006). 
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Inilah gambaran dari keterlambatan kampus/perguruan tinggi pertanian menyesuaikan ontologi/ 
epistemologi/ aksiologi ramuan pengetahuannya dengan kompleksitas realitas lingkungan tani/petani/ 
pertanian/ agrarianya. Inilah potret dari stagnasi kampus/perguruan tinggi pertanian sebagai pelayan 
pengetahuan (knowledge server) bagi lingkungan komunitasnya (communiversity) yang mestinya 
melayani seluruh pemangku kepentingan dengan layanan pengetahuan yang holistik-komprehensif. Inilah 
ironi akademia taman pengetahuan di tengah MacDonaldisasi (bandingkan dengan Ritzer, 2001) yang 
menari-nari di dalamnya. 

 
Arah Pengembangan Paradigma Ilmu 
Sosiologi dan Pembangunan Pertanian 

Kompleksitas realitas dan kekacauan perubahan tani dan petani perlu direspons dengan pemahaman 
atas kompleksitas paradigma pembangunan. Terdapat realitas tani dan petani yang dominan  memerlukan 
kehadiran terapan sosiologi untuk rekayasa sosial; terdapat realitas tani dan petani yang dominan 
memerlukan peranan sosiologi bagi  pembelajaran sosial; terdapat realitas tani dan petani yang dominan 
memerlukan fungsi sosiologi dalam advokasi sosial; terdapat pula realitas tani dan petani yang dominan 
memerlukan berkah sosiologi untuk rekonstruksi sosial. Artinya, pemikiran intervensionist untuk 
perubahan sosial juga merupakan sebuah kompleksitas yang didalamnya berlangsung tarian paradigma, 
dan karena itu memerlukan tarian pula dalam aransemen interkoneksi beragam paradigma tersebut,  agar 
arah dan kecepatan perubahan dapat dipelihara pada batas antara kekacauan dengan linearitas. 

Menurut Escobar (2010), saat ini pandangan mendasar tentang substansi dan metode pembangunan  
dapat diklasifikasikan atas paradigma Liberal, paradigma Marxis dan paradigma Postruktural. 
Karakteristik tiga paradigma tersebut dalam berbagai issu dapat dilihat pada Tabel-2. Tiga paradigma ini 
perlu disubstansikan kedalam intervensi perubahan sosial pada realitas tani dan petani di Indonesia sesuai 
relevansi realitasnya, setelah itu perlu juga dilihat bagaimana interkoneksitas ketiganya dalam penerapan  
agar perubahan dapat berlangsung lebih efektif-efisien, lebih mencerahkan dan memberdayakan, serta 
lebih membuka panggung bagi choices dan voices bagi multipihak. 

Sosiologi pertanian idealnya mengkaji tani dan petani tidak hanya sebagai masyarakat dan 
kaitannya dengan mekanisme pasar serta hak individual atas berbagai sumberdaya/modal agraria 
(Liberal); tetapi juga tentang struktur kelas dan relasi kelas serta ideologi pada tani dan petani tersebut 
(Marxis); bahkan juga tentang representasi tani dan petani dalam panggung  wacana serta kekuatan 
pengetahuannya dalam keberlangsungan kontestasi pengetahuan berbagai pihak (Postrukturalis). Karena 
itu, konsep kunci Sosiologi Pertanian yang perlu dipertajam bukan hanya terkait dengan “pemujaan” atas 
pasar dan individualitas (Liberal); tetapi juga pada artikulasi dan koeksistensi berbagai tata produksi 
(khususnya relasi modal dengan pekerja) dan ragam formasi sosial tani (subsistensial, komersial/ 
hiperkomersial, kapitalis/hiperkapitalis) yang terbentuk (Marxis); bahkan juga pada makna bahasa dan 
kekuatan wacana tani dan petani diantara berbagai pihak (Postrukturalis). Arah pengembangan ontologi 
Sosiologi Pertanian terletak disini khususnya dalam posisinya untuk terapan bagi pembangunan pertanian. 

Pembangunan pertanian seyogianya dijalankan tidak hanya untuk menjawab bagaimana tani dan 
petani berkembang melalui kombinasi modal dan teknologi dalam peranan negara dan kebebasan pasar 
(Liberalisme); tetapi juga pada bagaimana tani dan petani berkembang dalam swakarsa/swadaya ala 
Marxisme dan tidak bergantung pada kapitalisme (Marxisme); bahkan juga pada bagaimana tani dan 
petani merepresentasikan dirinya ditengah kontestasi pengetahun/wacana yang berjalan. 

Pembangunan pertanian idealnya digerakkan dengan metode yang tidak hanya  mengandalkan  
keakuratan  data  dan  teori dalam keterkaitan  output, outcomes, benefit dan impact  suatu intervensi, 
dengan kriteria pada pertumbuhan dan distribusinya serta bagaimana tani dan pertanian bersesuai dengan 
mekanisme pasar; tetapi juga dengan metode yang mengandalkan perjuangan kelas melalui advokasi 
kebijakan dan perencanaan radikal, dengan kriteria pada berlangsungnya transformasi dalam relasi sosial 
tani dan petani, bersaingnya kekuatan produksi tani dan petani dan lahirnya  kesadaran kelas di dunia tani 
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dan petani; bahkan juga dengan metode yang mendorong perubahan dalam praksis pengetahuan terkait 
tani dan petani, dengan kriteria pada  representasi/signifikasi tani dan petani sebagai produsen 
pengetahuan ditengah pluralitas wacana yang terkembang. 
 Inilah sebagian arah baru yang perlu dijalani dalam pengembangan paradigma ilmu/pendidikan 
sosiologi dan penyuluhan pertanian. Kita perlu: (1) menajamkan pemahaman sosiologis tani dan petani 
serta kerangka pembangunan pertanian dalam ranah paradigma Liberal guna merespons kebebasan 
globalisasi dan loncatan kapitalisme bidang pertanian; (2) menajamkan pemahaman sosiologis tani dan 
petani serta kerangka pembangunan pertanian dalam ranah paradigma Marxis guna menantang  hegemoni 
kelas pemodal dan ekspansi pasar bidang pertanian; (3) menajamkan pemahaman sosiologis tani dan 
petani serta kerangka pembangunan pertanian dalam ranah Postrukturalis guna merepresentasikan petani 
sebagai produsen pengetahuan dan mengimbangi  wacana  dominan  bidang pertanian; (4) menatakelola 
interkoneksitas aktor yang bergerak pada ragam paradigma ini agar perubahan yang digerakkannya dapat 
menari pada batas kekacauan dengan linearitas. 

  
Tabel-2: Karakteristik  paradigma  Liberal, Marxis dan Postruktural dalam pembangunan 

 

Issu 
Paradigma 

Teori Liberal Teori Marxis Teori Postruktural 

Epistemologi Positivistik/ 
Pospositivistik 

Realistik/Dialektik Interpretivistik/ 
Konstruksivistik 

Konsep Kunci Pasar/Individualitas Tata produksi Makna bahasa/signifikasi 
Subyek 
Kajian 

- Masyarakat 
- Pasar 
- Hak individual 

- Struktur/relasi sosial 
- Ideologi 

- Representasi/wacana 
- Kekuatan pengetahuan 

Aktor Relevan - Individu 
- Lembaga 
- Negara 

- Kelas sosial 
- Gerakan sosial 
- Negara (demokratik) 

- Komunitas lokal 
- Organisasi non pemerintah 
- Seluruh produsen penge-tahuan  

Pertanyaan 
Pembangunan 

Bagaimana masyarakat 
dapat berkembang me-lalui 
kombinasi modal dan 
teknologi serta tindakan 
individu dan negara 

- Bagaimana Marxisme dapat 
berfungsi sebagai ideologi 
dominan  

- Bagaimana pembangu-nan 
terputus dari kapitalisme  

- Bagaimana Asia, Afrika dan Amerika 
Latin ter-presentasikan sebagai  bangsa 
“belum ber-kembang” 

Kriteria 
Perubahan 

- Kemajuan dan per-
tumbuhan 

- Pertumbuhan plus 
distribusi 

- Penyesuaian dengan 
mekanisme pasar 

- Transformasi dalam relasi-
relasi sosial 

- Pengembangan kekuat-an-
kekuatan produksi 

- Pengembangan kesadaran 
kelas 

- Transformasi politik eko-nomi atas 
kebenaran 

- Diskursus baru atas rep-resentasi 
(pluralitas dis-kursus) 

Mekanisme 
Perubahan 

- Penggunaan teori dan 
data yang akurat 

- Intervensi yang penuh 
perhitungan 

Perjuangan kelas sosial secara 
advokatif dan radikal 

Perubahan dalam praktek pengetahuan dan 
tindakan 

Peranan 
Kajian 
Etnografi 

- Bagaimana kebudaya-an 
memediasi per-
kembangan dan per-
ubahan  

- Menyesuaikan proyek 
dengan budaya lokal 

Bagaimana aktor-aktor lokal 
melawan intervensi 
pembangunan 

Bagaimana produsen penge-tahuan 
melawan, menyesuai-kan dan mensubversi 
penge-tahuan dominan dan meng-kreasi 
pengetahuannya sendiri 

Perilaku kritis 
terkait 
perkem-
bangan dan 
modernitas 

Mendorong perkemba-ngan 
yang lebih ega-litarian 
(kedalaman dan 
kekomplitan Proyek Pen-
cerahan atas modernitas) 

Reorientasi perkembangan 
kearah pemenuhan kepu-asan 
atas keadilan dan keberlanjutan 
sosial (mo-dernisasi kritis: 
pemutusan atas kapitalisme-
modernitas) 

Artikulasi etis terhadap pengetahuan 
keahlian sebagai praktek politik 
(Modernitas dan modernisasi alternatif; 
proyek dekolonialisasi) 

Sumber: Escobar, 2010. 
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Arah Pengembangan Diri Petani dan Penyuluhan Pertanian 

Mengacu pada tarian tiga paradigma pembangunan pertanian yang seyogianya dimainkan di masa 
depan, arah pengembangan diri petani dapat dikerangkakan dalam pergerakan bolak-balik lima bentuk 
eksistensi petani sebagai individu maupun kolektivitas yakni: (1) sebagai juru tani; (2) sebagai manajer 
usahatani; (3) sebagai wiratani; (4) sebagai pengurus tata produksi; (5) sebagai produsen pengetahuan. 
Lima eksistensi ini dapat dirumuskan kompetensi yang menjadi prasyaratnya, hasil dari aplikasi 
kompetensinya dan kriteria keberhasilan aplikasi kompetensinya sebagai mana terpetakan pada Tabel-3. 

Pengembangan diri petani sebagai juru tani, manajer usahatani dan wiratani relevan dengan 
paradigma  Liberal; pengembangan diri petani sebagai pengurus tata produksi relevan dengan paradigma 
Marxis; dan pengembangan diri petani sebagai produsen pengetahuan relevan dengan paradigma 
Postruktural. Lima eksistensi ini memiliki relevansinya masing-masing dalam keragaman tahapan 
perkembangan peradaban tani di seluruh wilayah Indonesia. Ada petani yang memerlukan pengembangan 
diri sebagai juru tani dan dengan itu ia memberi output bagi lokalitasnya; ada petani yang memerlukan 
pengembangan diri sebagai manajer usahatani dan dengan itu ia memberi hasil bagi lokalitasnya; ada 
petani yang memerlukan pengembangan diri sebagai wiratani dan dengan itu ia memberi manfaat bagi 
lokalitasnya; ada petani yang memerlukan pengembangan diri sebagai pengurus tata produksi dan dengan 
itu ia membawa pengaruh bagi lokalitasnya; dan ada pula petani yang memerlukan pengembangan diri 
sebagai produsen pengetahuan yang dengan itu ia memberi makna bagi lokalitasnya. Atau diperlukan pula 
pengembangan diri petani untuk bergeser dari entitas sebagai juru tani menjadi manajer usahatani; 
menjadi wiratani;  menjadi pengurus tata produksi; dan  menjadi produsen pengetahuan. Inilah tarian 
kompleksitas pengembangan diri petani yang perlu dimainkan di tengah kompleksitas eksistensi petani 
dalam kompleksitas ruang dan waktu Indonesia. 
 
Tabel-3: Arah pengembangan diri petani dalam tarian paradigma pembangunan pertanian di masa depan.  

 
Aspek/ 
Entitas 

Juru Tani Manajer Usahatani Wiratani 
Pengurus Tata 
Produksi 

Produsen 
Pengetahuan 

Kompetensi Teknis 
produksi 

Teknis manajerial Wawasan 
wirausaha 

Kesadaran kelas Produksi 
wacana 

Hasil Hasil panen Pendapatan/ 
Keuntungan 

Produk  
berdaya saing 

Alternatif atas 
kapitalisme  

Representasi 
diri  

Kriteria 
Hasil 

Subsistensi  
ke Surplus 

Efisiensi  
usaha 

Pemasaran efektif  Keadilan  
sosial  

Ketersuaraan 
pilihan  

 
Dalam kerangka seperti itu pula penyuluh dan penyuluhan pertanian perlu dikembangkan. 

Diperlukan penyuluhan dan penyuluh pertanian yang berkapasitas untuk tidak hanya meningkatkan 
kompetensi petani sebagai juru tani, manajer usahatani dan wiratani; tetapi juga meningkatkan kompetensi 
petani sebagai pengurus tata produksi dan produsen pengetahuan; sekaligus bisa menggeser eksistensi 
petani dari sebagai juru tani menjadi manajer usahatani, menjadi wiratani, menjadi manajer tata produksi 
dan seterusnya menjadi produsen pengetahuan. Pendidikan dan ilmu penyuluhan pertanian seyogianya 
memberi layanan pengetahuan yang mencakupi rentang kebutuhan lima eksistensi petani tersebut. 
Pendidikan dan ilmu penyuluhan pertanian seyogianya melahirkan penyuluh sebagai fasilitator teknis-
agronomis petani; sebagai fasilitator manajerial-ekonomis petani; sebagai fasilitator kewirausahaan dan 
jejaring bisnis petani; sebagai fasilitator kesadaran kritis dan perjuangan kelas petani; serta sebagai 
fasilitator dekonstruksi dan rekonstruksi sosial petani. 
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Penutup: Menari dalam Kompleksitas dan Kekacauan 

Selama ini, kurikulum pengajaran sosiologi dan penyuluhan pertanian  secara ontologis lebih 
berfokus pada paradigma positivisme dan pospositivisme, masih kurang yang mengapresiasi paradigma 
kritisisme dan kontruksivisme. Begitu pula bila dihubungkan dengan paradigma pembangunan, 
penyuluhan pertanian dan pemberdayaan petani lebih diorientasikan kepada paradigma liberal dan masih 
amat kurang mengapresiasi paradigma Marxis dan Postruktural. 

Kedepan, dengan kesadaran bahwa realitas tani dan pertanian bersifat sederhana sekaligus 
kompleks, perubahan tani dan pertanian bersifat linear sekaligus kacau; maka diperlukan pendidikan/ilmu 
Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian yang mengapresiasi kompleksitas realitas tersebut melalui paradigma 
pembangunan, penyuluhan pertanian dan arah pengembangan diri petani yang kompleks pula. Penyuluhan 
pertanian sebagai terapan sosiologi pertanian perlu menari dalam kompleksitas dan kekacauan. Quo 
Vadis?    
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METODOLOGI DINAMIKA SISTEM (SYSTEM DYNAMIC) DALAM PENELITIAN 
SOSIAL: BAGAIMANA MODAL SOSIAL DAPAT MENINGKATKAN 

PRODUKTIVITAS MASYARAKAT 
 

Mahra Arari Heryanto141 

 
Abstrak 

Penelitian sosial yang berkembang dewasa ini sebagian besar masih bersifat eksplanasi atau 
deskriptif dengan metode kualitatif yang mampu menguraikan dan menjelaskan kompleksitas persoalan 
suatu fenomena dengan sangat baik. Dengan metode tersebut, kelemahannya adalah tidak dapat membuat 
desain pengembangan dari analisis yang dilakukan untuk waktu yang akan datang (how/what next). 
Sebaliknya dengan metode kuantitatif (menggunakan statistik) yang dengan baik mampu membuat desain 
pengembangan untuk masa yang akan datang tetapi banyak mereduksi kompleksitas persoalan fenomena 
yang terjadi. Diskursus tersebut membuat para peneliti tidak yakin dengan metode yang digunakannya 
karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tulisan ini berusaha untuk 
memperkenalkan suatu metodologi yang dapat mengatasi kelemahan pada kedua metode tersebut 
(kualitatif dan kuantitatif), yaitu dengan menggunakan metodologi dinamika sistem (system dynamic). 
Metode ini dapat menguraikan kompleksitas persoalan dengan baik dan juga memperkirakan bagaimana 
pengembangan ke depan (how/what next) dari uraian dan analisa persoalan yang dikaji. Penggunaan 
metodologi dinamika sistem disimulasikan dengan mengangkat fenomena modal sosial yang dikaitkan 
dengan tingkat produktivitas masyarakat. Hasilnya, dinamika sistem mampu menguraikan kompleksitas 
persoalan modal sosial dengan baik dan memperkirakan bagaimana pengembangan ke depan agar modal 
sosial dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Harapannya adalah dengan menggunakan 
metodologi dinamika sistem, penelitian sosial tidak hanya bersifat eksplanasi atau deskriptif saja tetapi 
juga bersifat rekayasa dan desain yang dapat menjelaskan persoalan dengan baik (why) dan menjawab 
pertanyaan how atau what next dalam satu metodologi. 
 
Kata Kunci: dinamika sistem (system dynamic), penelitian sosial, modal sosial, produktivitas, metode 
penelitian 
 
Pendahuluan 

Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora sering kali dikatagorikan ke dalam kelompok 
kualitatif yang bersifat deskripsi dan eksplanasi kualitatif. Selain itu terdapat pula kelompok statistik yang 
mendeskripsikan secara lebih visual dan general berdasarkan derajat kesalahan. Penerapan statistik dalam 
kajian sosial mengalami perkembangan yang cepat sejalan dengan teknologi komputer dengan 
menggunakan perangkat lunak (software) untuk analisis statistik. 

Kemampuan logika untuk melihat interaksi sebab-akibat berbagai fenomena dan persoalan 
menjadi pudar dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemahaman baik. 
Banyak di antara pemakai statistik yang kemudian terlena dengan keasyikan statistik (Sumarno, 1996). 
Logika material dan perspektif keilmuan dari masing-masing disiplin tidak akan pernah terganti oleh 
statistik, karena statistik hanyalah alat bantu dalam melakukan analisis. Banyak permasalahan yang 
terbantu dengan statistik, tetapi tidak sedikit juga persoalan lain yang tidak cukup hanya dijelaskan dari 
statistik saja. 
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Kedua metode tersebut, baik kualitatif maupun kuantitatif (sebagian besar menggunakan statistik) 
memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Diskursus yang terjadi di antara kedua metode 
tersebut membuat para peneliti tidak yakin dengan cara yang digunakannya. Pada satu sisi statistik tidak 
mampu menguraikan suatu persoalan secara komprehensif dengan kompleksitas persoalan dengan baik, 
tetapi dapat menjawab pertanyaan “bagaimana untuk masa yang akan datang?” atau how/what next? Pada 
sisi yang lain, metode kualitatif mampu menguraikan dan menjelaskan kompleksitas persoalan suatu 
fenomena dengan sangat baik atau mengapa terjadi persoalan yang kompleks(why), tetapi tidak dapat 
membuat desain pengembangan dari analisis yang dilakukan untuk waktu yang akan datang (how/what 
next). Faisal (2007) menjelaskan bahwa penelitian sosial dimaksudkan untuk menemukan dan 
mengembangkan teori sehingga hasilnya dapat menjelaskan mengapa terjadi fenomena atau gejala sosial 
tertentu. Penelitian sosial bahkan ada yang tidak mempersoalkan hubungan antar variabel dari fenomena 
persoalan, yang dilakukan hanya bersifat eksploratif dan klarifikasi saja. 

Pemisahan paradigma berpikir dalam penelitian sebagaimana dijelaskan di atas telah membuat 
banyak peneliti terkotak-kotak dalam metode penelitian yang digunakan. Akibatnya penjelasan mengenai 
suatu fenomena persoalan menjadi tersisihkan oleh perdebatan dan arus deras apakah penelitian yang 
dilakukan termasuk ke dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif. Gejala tersebut merupakan persoalan 
dalam melakukan penelitian karena dapat menimbulkan bias dari fenomena yang sebenarnya (realitas).  

Tulisan ini berupaya untuk membahas suatu metodolgi riset yang mampu menguraikan 
kompleksitas persoalan dengan baik dan memperkirakan bagaimana pengembangan ke depan dari uraian 
dan analisa persoalan yang ada, yaitu metodologi dinamika sistem (system dynamic). Contoh kasus yang 
digunakan adalah fenomena modal sosial (social capital) yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan. 
Konsep modal sosial banyak menjelaskan mengenai  jejaring relasi dalam menjalankan urusan-urusan 
sosial (Bourdie dalam Kusbiantono, 2009). Fenomena modal sosial dalam tulisan ini dijelaskan dengan 
menggunakan pendekatan dinamika sistem (system dynamic) yang merupakan integrasi dari penelitian 
metode kualitatif dan kuantitatif.  
  
Metodologi Dinamika Sistem 

 Dinamika sistem atau system dynamic adalah suatu metodologi yang mampu  merepresantasikan 
keterkaitan dan kebergantungan antar variabel. Metodologi dinamika sistem mampu menggambarkan 
interaksi dari masing-masing variabel yang dikaji dengan logika berpikir sistem dan menyimulasikan 
perilaku sistem tersebut. Penggunaan metodologi dinamika sistem lebih ditekankan kepada tujuan 
pemahaman mengenai perilaku yang muncul dari struktur sistem yang dikaji. 

Dalam pendekatan berpikir sistemik dikenal adanya suatu paradigma yang menyatakan bahwa 
suatu perubahan (perilaku atau dinamika) dimunculkan oleh suatu struktur (unsur-unsur pembentuk yang 
saling bergantung, interdependen). Metode ini difokuskan pada pemahaman antara penyebab dan efek (the 
causes and effect) yang diekspresikan dengan hubungan antara stock (level) dan flow (rate). Dalam 
dinamika sistem, dinamika model merupakan fungsi dari kondisi awal model dan struktur dari modelnya. 

Pada fenomena sosial, struktur dari suatu fenomena akan terdiri dari struktur fisik dan struktur 
pembuatan keputusan (oleh aktor-aktor dalam sistem) yang saling berinteraksi. Struktur fisik dibentuk 
oleh akumulasi (stok) dan jaringan aliran orang, barang, energi dan bahan. Sedangkan struktur pembuatan 
keputusan dibentuk oleh akumulasi dan jaringan aliran informasi yang digunakan oleh aktor-aktor 
(manusia) dalam sistem yang menggambarkan kaidah-kaidah proses pembuatan keputusannya (Tasrif, 
2004). 

Pemodelan kualitatif dalam dinamika sistem menjadi salah satu alternatif dalam perkembangan 
metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitaif dan kualitatif. Dinamika sistem memiliki 
kemampuan yang baik dalam menjelaskan mengapa (why) dan menguraikan suatu persoalan terjadi 
dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain menguraikan persoalan, metodologi dinamika sistem juga 
mampu dengan sangat baik mendesain pengembangan dari suatu analisis dan pembahasan sehingga dapat 
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Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan 
kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai 
tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini 
terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi semacam ini melahirkan modal 
sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang 
kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang.  

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa 
aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang 
memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya “kelompok 
kita” dan “kelompok mereka’, dan tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial. Konsep modal sosial 
menyoroti cara jejaring relasi-relasi dalam menjalankan urusan-urusan sosial (Suharto, 2005; Bourdie 
dalam Kusbiantono dkk, 2009). 

Merujuk kepada teori dasar modal sosial di atas, struktur modal sosial dapat diuraikan ke dalam  
unsur-unsur yang saling berinteraksi membentuk hubungan kausalitas antara unsur yang satu dengan 
unsur yang lain. Unsur-unsur yang digunakan dalam struktur adalah kepercayaan, keredbackjasama dan 
norma dan aturan. Konflik dalam struktur model adalah unsur eksogenus yang ditentukan parameternya 
sesuai dengan kebutuhan simulasi (Gambar 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Batas Model Modal Sosial dan Pengembangannya 
 

Dengan menggunakan perspektif feedback, terdapat sistem yang bekerja dalam modal sosial 
secara akumulatif mengalami pertumbuhan (disebut Loop/Lingkar Positif). Selain Lingkar Positif terdapat  
juga sistem yang berfungsi sebagai penyeimbang (disebut Loop/Lingkar Negatif). 

 
Feedback Positif 

Lebih jauh lagi penguatan modal sosial ditentukan oleh kepercayaan, kestabilan lingkungan dan 
manfaat dari inisiatif kerjasama. Semakin tinggi kepercayaan, kestabilan lingkungan dan inisiatif 
kerjasama akan meningkatkan penguatan modal sosial yang menambah akumulasi modal sosial yang 
terbentuk. 

Modal sosial dalam Gambar 3 menggambarkan bagaimana struktur feedback positif dalam modal 
sosial. Lingkar 1 merupakan salah satu pembentuk koneksi modal sosial yang berasal dari norma. Koneksi 
modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat menghasilkan banyak kewajiban bersama yang harus 
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dipatuhi, sehingga kekuatan dan stabilitas norma menjadi besar. Kekuatan dan stabilitas norma yang baik 
menyebabkan lingkungan di masyarakat menjadi stabil sehingga akan memperkuat penambahan koneksi 
modal sosial. 

Hal yang sama terjadi pada unsur kepercayaan. Keberhasilan kerjasama yang dilakukan secara 
bersama-sama akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan di dalam masyarakat tersebut. 
Masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tinggi antar sesama cenderung memiliki kegiatan kerjasama 
yang tinggi pula (Lingkar 2). Salah satu faktor penghambat dari keberhasilan suatu kerjasama adalah 
konflik karena akan mengganggu kinerja individu. 

  
Gambar 3. Struktur Modal Sosial dengan Lingkar Positif (adaptasi dari Dudley, 2004) 
 

Feedback Negatif 

Strukur modal sosial juga memiliki lingkar negatif atau feedback negatif yang berfungsi sebagai 
penyeimbang lingkar atau feedback positif yang telah dijelaskan sebelumnya. Lingkar 3, Lingkar 4 dan 
Lingkar 5 adalah struktur lingkar negatif yang dapat mengurangi jaringan atau koneksi modal sosial 
(Gambar 4). 

Pada Lingkar 3, koneksi modal sosial akan menghasilkan banyaknya kewajiban bersama yang 
dituangkan dalam norma. Dudley (2004) mengutarakan jika masyarakat banyak terhubung secara dekat 
antara yang satu dengan yang lain maka masing-masing akan saling mengenal dan mengetahui. 
Kewajiban-kewajiban yang terbentuk tersebut diasumsikan akan mengkristal di dalam masyarakat tersebut 
ke dalam kebiasaan-kebiasaan dalam bentuk norma dan sanksi. Banyaknya sanksi dan norma di atas rata-
rata kenormalan dari suatu komunitas/masyarakat akan membuat kestabilan lingkungan lebih terjaga, 
namun demikian pada sisi yang lain mengurangi tingkat inisiatif dari anggota masyarakat. Sanksi dan 
norma yang berlebihan mengakibatkan masyarakat tidak berani melakukan inisiatif tindakan atau perilaku 
karena dibatasi oleh peraturan norma dan sanksinya, sehingga penguatan modal sosial tidak terjadi. 
Walaupun inisiatif dapat meningkatkan penguatan modal sosial, tetapi karena inisiatifnya yang rendah, 
maka potensi penguatan modal sosial menjadi berkurang.  
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Lingkar 4 (feedback negatif) pada gambar di atas merupakan penyeimbang dari Lingkar 2 yang 
bersifat positif. Kegagalan dari kerjasama yang dilakukan akan mengurangi tingkat kepercayaan yang 
terjalin di dalam masyarakat tersebut. Semakin banyak kegagalan dalam kerjasama maka kepercayaan 
antar individu akan semakin menurun yang berdampak kepada menurunnya daya dorong yang 
memperkuat koneksi modal sosial, sehingga laju penambahan akumulasi modal sosial menjadi lambat. 

Lingkar negatif lainnya adalah penyusutan modal sosial (Lingkar 5). Lingkar ini merupakan 
penurunan koneksi modal sosial apabila di dalam suatu masyarakat tidak dilakukan upaya yang dapat 
menambah koneksi modal sosial. Apabila suatu masyarakat tidak melakukan upaya yang dapat 
memperkuat atau menghasilkan koneksi modal sosial, maka dalam waktu 15 tahun, modal sosial yang ada 
di masyarakat akan berkurang dengan sendirinya. 

  
Gambar 4. Struktur Modal Sosial dengan Lingkar Positif (adaptasi dari Dudley, 2004) 

 
Simulasi Modal Sosial 

Setelah memformulasikan struktur model dengan menggunakan diagram sebab-akibat (Causal 
Loop Diagram/CLD), dilakukan simulasi untuk melihat perilaku dari struktur formulasi model modal 
sosial. Simulasi dilakukan dengan menggunakan parameter Konflik sebagai unsur eksogenus yang dapat 
diubah berdasarkan tingkat konflik yang terjadi. Asumsi yang digunakan adalah: konflik akan 
menurunkan tingkat kepercayaan, sehingga penguatan modal sosial menjadi terhambat. Dampaknya, 
koneksi modal sosial menjadi rendah. Pada faktanya di masyarakat, konflik yang berat dan 
berkepanjangan akan mengikis koneksi modal sosial yang ada. 

Simulasi perlaku modal sosial dilakukan dalam jangka waktu 25 tahun dengan asumsi tidak terjadi 
perubahan struktur yang berarti selama kurun waktu tersebut. Parameter konflik yang digunakan diurutkan 
berdasarkan tingkat konflik yang terjadi. Pada masyarakat yang tidak terdapat konflik ditunjukkan dengan 
nilai parameter konflik  1 (satu). Sementara itu pada masyarakat dengan tingkat konflik yang sangat berat 
ditunjukkan dengan nilai parameter 0,1. 
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Tabel 1. Parameter Konflik pada Setiap Simulasi 
Simulasi Ke- Nilai Parameter Konflik Keterangan 

1 1,00 Tidak ada konflik 

2 0,80 Konflik ringan 

3 0,50 Konflik cukup berat 

4 0,25 Konflik berat 

5 0,10 Konflik sangat berat 
 

 
Gambar 5. Perilaku Simulasi Modal Sosial 
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Hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan perilaku pada tingkat konflik yang berbeda baru 

tampak pada jangka waktu yang cukup lama (antara 5 sampai 10 tahun). Hal ini disebabkan oleh waktu 
yang diperlukan untuk terjadinya perubahan setiap unsur dalam model sosial terjadi dalam waktu yang 
tidak sebentar, seperti perubahan stabilitas norma dan kepercayaan yang memerlukan waktu bertahun-
tahun. 

Kestabilan lingkungan, kekuatan norma dan kepercayaan di masyarakat dalam kondisi normal 
cenderung mengalami penurunan secara perlahan (Gambar 5). Hal itu disebabkan oleh karena proses 
penguatan ketiga unsur tersebut lebih lamban dibandingkan proses penurunannya, sesuai dengan 
kenyataan di masyarakat bahwa proses degradasi norma, stabilitas lingkungan dan kepercayaan lebih 
cepat dibandingkan proses pembentukannya. Sebagai contoh, penguatan kepercayaan di masyarakat 
memerlukan waktu antara 5 sampai 10 tahun, tetapi degradasi kerpecayaan bisa pudar hanya dalam waktu 
2 sampai 3 tahun saja atau bahkan lebih cepat apabila konflik yang terjadi sangat berat. Hasilnya, pada 
konflik yang semakin berat, koneksi modal sosial menjadi semakin terkikis dan apabila dibiarkan menjadi 
tergerus dari kehidupan bermasyarakat.  
 
Bagaimana Modal Sosial Meningkatkan Produktivitas Masyarakat 

 Penulis pada kesempatan ini memberanikan diri untuk membuat suatu struktur yang 
menghubungkan antara modal sosial dengan tingkat produktivitas masyarakat yang berpengaruh terhadap 
pendapatan rumah tangga. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa penelitian yang menjelaskan 
keterkaitan antara modal sosial dengan produktivitas. Ariana dkk. (2006) menyatakan bahwa modal sosial 
kepercayaan, keyakinan dan norma-norma merupakan sumber modal sosial dalam menggerakan industri. 
Pada penelitian lainnya Ranggayudha (2010) menyimpulkan bahwa penguatan modal sosial diperlukan 
dalam suatu komunitas, sehingga apabila komunitas tersebut memperoleh pengetahuan, sosial dan budaya 
baru dapat menerimanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua penelitian di atas 
memiliki kesamaan bahwa modal sosial memiliki hubungan terhadap kinerja masyarakat dan 
produktivitas.  
 Bagaimana interaksi antara modal sosial dengan produktivitas digambarkan melalui diagram 
sebab-akibat (Causal Loop Diagram/CLD) yang secara struktur memliki feedback positif di dalamnya 
(Lingkar 6). Kerjasama dan kestabilan lingkungan merupakan faktor yang paling berperan dalam 
meningkatkan produktivitas (Gambar 6). Semakin stabil kondisi lingkungan maka kenyamanan bekerja 
menjadi lebih baik dan produktivitas lebih tinggi. Produktivitas yang tinggi kemudian akan menambah 
pendapatan RT (rumah tangga) yang menekan kecenderungan perbuatan kriminal karena pendapatan yang 
diterima lebih tinggi dibandingkan pengeluaran RT, sehingga kestabilan lingkungan dapat tetap terjaga. 
Proses tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi terus menerus (loop positif).  
 Sementara itu konflik yang menjadi unsur eksogen dalam produktivitas secara langsung akan 
menurunkan kenyamanan bekerja sehingga produktivitas berkurang. Selain itu konflik juga akan 
berpengaruh terhadap kerjasama yang dilakukan. Tingginya konflik yang terjadi akan mengurangi tingkat 
produktivtas masyarakat karena tidak ada kenyamanan bekerja dan inisiasi berkejasama menjadi rendah 
(Gambar 6).   
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Gambar 6. Struktur Modal Sosial yang Meningkatkan Produktivitas Masyarakat 

 
Berdasarkan kausalitas tersebut dapat dikatakan bahwa secara struktur modal sosial dapat 

mempengaruhi produktivitas individu yang hidup dalam komunitas masyarakat melalui inisiasi kerjasama 
dan kestabilan lingkungan. Akslerasi pertumbuhan yang dimaksud (Lingkar 6) dapat dipercepat dengan 
penguatan modal sosial yang baik dalam jangka waktu yang lama. 

Perilaku dari simulasi struktur di atas (Gambar 7) memperlihatkan bahwa secara umum 
produktivitas masyarakat dan pendapatan RT selama kurun waktu 25 tahun tetap mengalami peningkatan. 
Adanya konflik tidak akan menurunkan pendapatan dan produktivitas dalam jangka panjang, tetapi hanya 
akan menunda tingkat kenaikan produktivitas dan pendapatan. Kondisi tersebut disebabkan karena 
kestabilan lingkungan-kenyamanan-tingkat produktivitas-pendapatan adalah feedback positif yang terus 
mengalami pertumbuhan walaupun dalam kondisi yang minimal. 

Unsur kenyamanan berbeda dengan tingkat produktivitas dan pendapatan, kenyamanan cenderung 
mengalami sedikit penurunan. Perilaku simulasi pada unsur kenyamanan memiliki kesamaan dengan 
stabilitas norma dan kerpercayaan yang pada kondisi nyata mengalami penurunan dalam jangka panjang. 
Adanya konflik akan menurunkan kenyamanan secara signifikan. 
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Gambar 7. Perilaku Simulasi Kenyamanan, Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat 

   
Berdasarkan pembelajaran simulasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menigkatkan 

produktivitas masyarakat diperlukan pengelolaan konflik yang berkembang di masyarakat agar tidak 
sampai mengganggu semangat kerjasama, kenyamanan bekerja dan kestabilan lingkungan masyarakat. 
Dampak dari konflik berlangsung tidak dalam waktu yang singkat, tetapi dalam jangka panjang sesuai 
dengan tingkat kehebatan konflik. Konflik yang semakin besar menurunkan produktivitas dan menunda 
peningkatan produktivitas lebih lama dalam jangka panjang. 
   
Kesimpulan 

Metodolgi dinamika sistem (system dynamic) mampu menguraikan kompleksitas persoalan modal 
sosial dengan baik dan memperkirakan bagaimana pengembangan ke depan dari persoalan modal sosial. 
Hal ini menunjukkan bahwa metodologi dinamika sistem merupakan suatu metode integratif (kualitatif 
dan kuantitaif) yang mampu menjelaskan kompleksitas persoalan sosial sekaligus menjawab bagaimana 
desain pengembangan dan penyelesain persoalan di masa yang akan datang beserta konsekuensinya. 

Metodologi dinamika sistem (system dynamic) juga merupakan sarana pembelajaran yang baik 
dalam melihat suatu persoalan yang kompleks dengan menggunakan simulasi yang dilakukan pada 
berbagai skenario, sehingga berbagai dampak dan konsukensi dari persoalan dan upaya yang dilakukan 
telah dapat diprediksi sebelumnya. Sarana pembelajaran ini dapat mengurangi resiko dampak buruk dari 
suatu persoalan atau upaya yang dilakukan pada kondisi nyata yang apabila diterapkan menghabiskan 
biaya sosial dan ekonomi yang sangat mahal. 
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Rekomendasi  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian sosial hendaknya selain dapat menguraikan 
persoalan dengan baik, dapat pula menjawab bagaimana penyelesaian persoalan dan desain 
pengembangannya di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metodologi dinamika sistem, 
penelitian sosial tidak hanya bersifat eksplanasi atau deskriptif saja tetapi juga bersifat rekayasa dan 
desain yang dapat menjawab pertanyaan how atau what next.    

Kelebihan yang dimiliki oleh metodologi dinamika sistem memperkaya kemampuan penelitian-
penelitian sosial ke depan untuk membuat desain dan rekayasa yang berorientasi kepada keputusan-
keputusan yang dibuat oleh manusia pada dunia nyata, bukan hanya berdasarkan teori yang sudah mapan. 
Teori-teori yang ada hanya petunjuk bagi peneliti untuk memandu konsep-konsep yang dimiliki untuk 
menelusuri sebab dari akibat (jejak) yang ditinggalkan. Penulis juga melalui tulisan ini berharap bahwa 
penelitian atau riset di bidang sosial tidak lagi bergantung hanya kepada metode statistik ekplanasi atau 
deskriptif, tetapi lebih memperhatikan hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang terjadi pada masyarakat, 
karena pada dasarnya fenomena yang ada pada masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari unsur-unsur 
yang saling berinteraksi dan membentuk perilaku seiring berjalannya waktu (dinamis).       
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REKONSEPTUALISASI LEMBAGA DAN ORGANISASI UNTUK TEORI DAN 
PRAKTEK PENYULUHAN PERTANIAN YANG LEBIH EFEKTIF 

 
Syahyuti42 

 
Abstrak 

 Sebagian besar kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia selalu mengandalkan wadah 
organisasi formal petani, terutama kelompok tani dan Gapoktan.  Semua petani diharapkan berada dalam 
organisasi, untuk mengefisienkan komunikasi. Namun, keberhasilannya sangat terbatas. Penyebab 
utamanya adalah karena pemerintah (melalui Penyuluh Pertanian), LSM dan Perguruan Tinggi sering 
keliru dalam memahami konsep, teori dan praktek tentang lembaga (institution) dan organisasi 
(organization). Mereka beranggapan organisasi formal adalah satu-satunya pendekatan, dan bahwa 
dengan menggunakan organisasi dianggap telah menyentuh aspek-aspek lembaga dan kelembagaan. 
Sesuai dengan pendekatan paham kelembagaan baru, organisasi formal adalah sebuah opsi belaka, karena 
ada banyak cara untuk memberdayakan petani melalui aspek lembaga.  
 
Kata kunci: lembaga, organisasi, paham kelembagaan baru, penyuluhan, petani.  

 
Pendahuluan 

Lembaga (institution) dan organisasi (organization) bukan objek yang tergolong mainstream utama 
dalam khasanah ilmu sosiologi. Namun, “lembaga”, “kelembagaan”, dan “organisasi” merupakan kosa 
kata yang sangat akrab sehari-hari yang digunakan dalam berbagai ruang rapat, seminar, ruang pelatihan 
dan kampus, serta dalam berbagai literatur dan produk-produk legislatif. Sayangnya, pemaknaan terhadap 
objek ini banyak yang kabur, keliru, dan tumpang tindih; sehingga sangat membingungkan.  

Mulai dari penyuluhan era Bimas tahun 1960-an sampai “era pemberdayaan” saat ini, 
mengorganisasikan petani secara formal merupakan pendekatan utama pemerintah untuk pemberdayaan 
petani. Hampir pada semua program, petani disyaratkan untuk berkelompok oleh Penyuluh Pertanian. 
Kelompok menjadi alat untuk mendistribusikan bantuan (material atau uang tunai), dan sekaligus sebagai 
wadah untuk berinteraksi baik antar peserta maupun dengan pelaksana program (Badan SDM Deptan, 
2007; Balitbangtan, 2006). Untuk mewujudkan ini, telah dihabiskan anggaran dan dukungan tenaga 
lapang yang cukup besar. 

Permasalahannya, kelompok-kelompok tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Kapasitas 
keorganisasian mereka lemah, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan program (Bourgeois 
et al., 2003), bahkan menjadi kendala dalam pelaksanaan program (PSEKP, 2006). Banyak studi 
membuktikan bahwa tidak mudah membangun organisasi petani (Hellin et al., 2007: 5; Grootaert, 2001), 
karena petani cenderung merasa lebih baik tidak berorgansiasi (Stockbridge et al., 2003).  

Ada banyak pendapat apa penyebab kegagalan ini, misalnya karena kurang dihargainya inisiatif 
lokal (Taylor dan  Mckenzie, 1992), pendekatan yang seragam (blue print approach) (Uphof, 1986), 
kurang mengedepankan partisipasi dan dialog (Amien, 2005), lemahnya kemampuan aparat pemerintah 
(Bourgeois et al., 2003), dan karena menggunakan paradigma yang kurang tepat (Chambers, 1987; 
Nordholt (1987).   

Ironisnya, meskipun terbukti gagal, sampai sekarang berbagai kebijakan masih tetap menjadikan 
organisasi formal sebagai keharusan. Lihat misalnya Peraturan Menteri Pertanian No: 

                                                            
42  Peneliti Madya pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor dan kandidat doktor sosiologi pada Universitas 

Indonesiam, Depok. 
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273/kpts/ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, serta Keputusan Menko Kesra 
No: 25/Kep/Menko/Kesra/vii/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Selain pemerintah, pihak LSM bahkan perguruan tinggi, juga 
mendukung keyakinan ini. Untuk menjelaskan fenomena ini, baik pada level teori maupun praktek, 
digunakan pendekatan konsep dan teori kelembagaan, dengan konsep pokok ”lembaga” (institutions) dan 
”organisasi” (organization).    

 
Kekacauan Konsep dan Teori Lembaga dan Organisasi 

Pada awalnya studi terhadap lembaga terpisah dari studi terhadap organisasi, namun kemudian 
menyatu dalam bentuk kajian kelembagaan baru (new institutionalism). Dalam paper ini, kata “lembaga” 
merupakan terjemahan langsung dari “institution”, dan kata “organsiasi” sebagai terjemahan 
“organization”; sementara “kelembagaan” sebagai terjemahan “institutional” dan keorganisasian untuk 
“organizational”. Meskipun terminologi ini tampak begitu sederhana43, namun sesungguhnya selama ini 
penerjemahan kedua kata ini dari bahan bacaan berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia telah dibuat 
membingungkan oleh banyak penulis.  

 
Ketidakkonsistenan konsep di level akademisi  

Penggunaan istilah ”institution” pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah ”lembaga” dan 
”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh 
pengertian yang sama antar ahli, demikian pula dengan konsep ”organization” 44. Kekeliruan yang paling 
sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai 
persis sebagai ”organisasi”. 

Penyebabnya adalah karena banyak pihak yang menulis tentang objek ini namun tidak 
mengembangkan konsep dan teorinya. Ketidaksepakatan ini dinyatakan oleh Uphhof (1986: 8) bahwa: 
“What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist….. The term 
institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand 
confusion”. Richard Scott yang telah merangkum seluruh perkembangan teori kelembagaan juga 
menemukan hal serupa. Scott (2008: vii) menyatakan bahwa: “The existing literature is a jungle of 
conflicting conceptions, divergent underlying assumptions, and discordant voices”. Ia menemukan 
penggunaan asumsi yang berbeda dan penuh pertentangan satu sama lain. Sementara, Soemardjan dan 
Soemardi juga mengakuinya. “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan 
para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada yang 
menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial’” (Soemardjan dan 
Soemardi, 1964; 61). ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used interchangeably or 
inclusively and often lead to misunderstandings and misguided interventions” (Lobo, 2008). 

Penggunaan istilah ”institution” dan ”organization” dalam literatur berbahasa Inggris sering kali 
juga tidak konsisten (lihat Horton dan Hunt, 1984). Sebagian mendefiniskan social institution yang 

                                                            
43  Satu buku yang belakangan ini sangat populer di Indonesia, yaitu buku “Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori 

dan Aplikasi” yang ditulis oleh A. E. Yustika, menerjemahkan institution dan institutional menjadi 
“kelembagaan” saja.  

44  Penggunaan istilah ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia tidak selalu merupakan terjemahan 
langsung atau dapat disamakan dengan konsep ”institution” dalam literatur berbahasa Inggris. Contohnya, 
”kelembagaan”  sering digunakan untuk menyebut organisasi petani pengguna air di Bali yaitu”subak”, padahal 
dalam literatur berbahasa Inggris subak biasanya disebut sebagai ”nonformal organization”. 
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mencakup aspek organisasi, sebaliknya ada yang memasukkan aspek-aspek lembaga dibawah topik social 
organization. Para ahli menggunakan entry istilah yang berbeda, namun membicarakan hal yang sama 45.  

Dalam hal konsep, terutama pada literatur-literatur di Indonesia, setidaknya ada empat bentuk cara 
pembedaan antara lembaga dan organisasi. Literatur berbahasa Indonesia biasanya menggunakan kata 
“kelembagaan”, karena mereka menggunakan “lembaga” sebagai sebutan lain untuk “organisasi”. 
Pembedaan tersebut adalah: (1)  tradisional dan modern46, (2) asal pembentukannya dari bawah dan atas 
(Tjondronegoro, 1999: 22), (3) berbeda level namun dalam satu kontinuum (Uphoff, 1986: 8; Huntington, 
1965: 378), dan (4) pembedaan dimana organisasi merupakan elemen dari lembaga47.  

Pada kalangan ahli di dunia internasional sekalipun, yang dapat dilacak dari literatur-literatur 
berbahasa Inggris, sebagaimana ahli ekonomi kelembagaan (Douglass C. North48 dan Lionel Robbins 49) 
dan pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism) (Scott, 1995;  2008); kedua objek ini pada 
awalnya berbaur lalu kemudian menjadi terpisah 50. Ini karena penulis bersangkutan hanya mengenal satu 
kata saja dalam menerangkan fenomena sosial: institution saja, atau organization saja51. Sebagian penulis 
tidak sadar atau kurang perduli dengan penggunaan istilah ini. 

Studi terhadap lembaga dan analisis bagaimana lembaga mempengaruhi individu dalam masyarakat 
dimulai kalangan sosiologi abad ke-19 dan 20 misalnya Max Weber pada studi birokrasi dan bagaimana 
birokrasi mempengaruhi cara berprilaku masyarakat (Weber, 1914). Perhatian terhadap lembaga cukup 
konstan dari masa ke masa meskipun menggunakan berbeda istilah (Scott, 2008: 8).  Melalui pendekatan 
teori perilaku (behavioural theory) dan teori pilihan rasional (rational choice theory), studi kelembagaan 
menjadi  lebih mikro dan individual.  

                                                            
45  Soekanto (1999) dan Hebding dan Glick (1994: 301-2) misalnya hanya mengenal istilah institusi yang disebutnya dengan 

lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial dan tidak mengenal sub bab organisasi sosial secara khusus. Untuk organisasi 
dengan pembahasan tentang grup, kelompok, dll. Sedangkan Ralph et. al (1977:. 423-4) mengenal istilah social organization 
dan tak menjadikan institusi atau istilah yang sinonim dengannya sebagai bab atau sub bab. Ini tidak cukup untuk 
menyimpulkan, bahwa insitusi dikenal di sosiologi sedangkan organisasi dikenal di antroplogi, namun hanya menunjukkan 
bahwa tiap penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut objek yang sama.  

46  “Some institutional manifestations are indigenous or diffuse and thus are difficult to adress in terms of technical or financial 
assistance, so we are focusing on organizational structure or channels which have been, or could be, more readily 
institutionalized” (Uphhof, 1986. Hal. 8). Juga Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Sixth Edition. 
McGraww-Hill Book Company;  Sidney, Tokyo, dan lain-lain. Hal. 211. 

47  Dari kacamata ekonomi, Binswanger dan Ruttan mengemukakan pandangan, bahwa: “An institution is usually defined as the 
set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship. An organization is generally seen as a 
decision making unit – a family, a firm, a bureau – that exercise control of resources….. the concept of institution will include 
that of organization” (Binswanger, Hans P.  dan VW. Ruttan.  1978. Induced Innovation: Technology, Institutions and 
Development. The Johns Hopkins  University Press, Baltimore and London. Hal. 329).  

48  Douglass C. North.  “Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. 
(http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html., 27 April 2005. 

49  Lionel Robin. “Understanding Institutions: Institutional Persistence and Institutional Change”. 
hhttp://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/ events/2004/20031222t0946z001.htm., 27 April 2005. 

50  Perubahan ini misalnya dapat ditelusuri pada Mitchell, G. Duncan (ed). 1968. hal 172-3, dan di bawah entry social institution 
dan social organization. 

51  Perhatikan dua definisi berikut antara yang menggunakan social institution dengan yang menggunakan social organization. 
Objek yang dilihat sesungguhnya sama, namun menggunakan dua kata yang berbeda. Sumner memasukkan aspek struktur ke 
dalam pengertian kelembagaan: “An institution consist s of a concept (idea, notion, doctrine, interest) and structure. The 
structure is a framework, or apparatus, or perhaps only a number of functionaries set to-operate in prescribed ways at a 
certain conjuncture. The structure holds  the concepts and furnishes instrumentalis for bringing it into the world of facts and 
action in a way to serve the interaest of men in society” (W.G. Sumner. 1906 Folkways. Ginn and Co., Boston. Hal. 53-4. 
Dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964. hal. 67. Juga dalam Mitchell, 1968. hal. 99). Sebaliknya Cooley  dalam buku Social 
Organization yang terbit tahun 1909, memasukkan objek mental dalam pembahasannya tentang grup primer. Ia menyatakan: 
“…. his view of social organization as the ‘diferentiated unity of mental or social life’….. mind and one’s conception of self 
are shaped through social interaction, and social organization is nothing more than the shared activities and understanding 
which social interaction requires” (Mitchell, 1968: 173). 
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Dalam dekade sosiologi klasik, Spencer misalnya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem organis 
yang terbentuk oleh proses waktu. Sementara bagi Sumner, lembaga berisi konsep (ide, notion, doktrin, 
interest) dan sebuah struktur (Sumner dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964: 67), sementara Cooley 
melihat pada kesalinghubungan antara individu dengan lembaga dalam konteks self dan structure. 
Perilaku individu terbentuk atau terpengaruh oleh lembaga tempat dimana ia hidup (Scott, 2008: 10). 
Dalam kurun ini pula, Durkheim  menjelaskan masyarakat dengan memberi perhatian terhadap lembaga 
yang menghasilkan keteraturan kolektif yang didasarkan pada tindakan-tindakan rasional (Durkheim, 
1965). Bagi Durkheim, lembaga sosial adalah sistem simbol yang berisi pengetahuan, kepercayaan dan 
otoritas moral (Dalam Scott, 2008: 12). 

Norma sebagai pembentuk perilaku banyak menjadi perhatian kalangan sosiologi klasik, misalnya 
Weber dan Parsons. Menurut Parsons lembaga adalah ”sistem norma yang mengatur relasi antar ndividu, 
yakni bagaimana relasi individu semestinya” (Scott, 2008: 14-15). Nilai dan norma juga merupakan aspek 
yang dikaji oleh Durkheim (dalam Suicide, tahun 1968). “ …. Social integration and individual regulation 
through consensus about morals and values”. Demikian pula  dengan Soekanto (1999: 218) yang 
menyebut bahwa lembaga adalah sebagai jelmaan dari kesatuan norma-norma yang dijalankan atau 
diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Dalam konteks ini pula Sumner atau Cooley memaknai 
lembaga sebagai “established norm” (Soemardjan dan Soemardi, 1964: 75). Sementara Uphoff (1992) 
mendefinisikan   lembaga sebagai “a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving 
some socially valued purpose”.  

Pada perkembangan yang lebih baru, beberapa sosiolog memberikan perhatian pada pengetahuan 
sebagai faktor pembentuk perilaku individu  di tengah masyarakat. Bourdieu misalnya, melalui perjuangan 
simbolik, mendeskripsikan bagaimana kekuatan beberapa kelompok menekankan kerangka  pengetahuan 
dan konsepnya tentang realitas sosial terhadap  pihak lain (Ritzer, 1996; Perdue, 1986). Demikian pula 
dengan Berger dan Luckmann (1976), yang fokus pada penciptaan realitas sosial yang memandang bahwa 
lembaga adalah pola perilaku (pattern of conduct) untuk mencapai kebutuhan (end).  

Sementara, studi tentang organisasi diawali dengan studi tentang birokrasi oleh Weber (Colignon, 
2009), lalu Robert Merton yang dengan kerangka kerja Weber membangun teori lebih rendah (middle 
range theory), dan dilanjutkan Selznick dengan menggunakan teori struktural fungsional dan membangun 
pendekatan kelembagaan lama (old institutional). Selznick menekankan pentingnya kontrol norma 
(normative controls) yang secara bersamaan kemudian menginternalisasi (internalized) aktor dan 
menekannya dalam situasi sosial (social situations). Pendekatan kelembagaan baru terhadap organisasi 
dimulai dari  usaha Meyer and Rowan (tahun 1977) yang membangun dari pendekatan kelembagaan 
Selznick. Mereka mempelajari “ ……how organizational decision making is shaped, mediated, and 
channeled by normative institutional arrangements (DiMaggio, 1991).  

Saat ini, disadari bahwa kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh norma dan harapan 
(expectations), juga oleh teknologi dan pasar (Colignon, 2009). Berkembang pula pendekatan jaringan 
organisasi (organizational networks) yang digabungkan dengan persoalan “fields” serta relasi dengan 
negara (state-organization relations) (Casey, 2002: 4-5). Masyarakat modern dicirikan oleh kehidupan 
berorganisasi 52.  

Interaksi antara Teori Kelembagaan (Institutional Theory) dan Organisasi melahirkan Teori 
Kelembagaan Baru (New Institutionalisme Theory). Menurut Scott (2008: vii) studi lembaga dan 
organisasi mulai berinteraksi semenjak era 1970-an,  yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya 
bentuk-bentuk keorganisasian (organizational forms) dan lapangan organisasi (organization fields). 
Beberapa penyumbang penting dalam pertalian ini, yaitu Weber dengan teori birokrasi, Parsons dengan 
kelembagaan kultural (cultural institutional) terhadap organisasi, Herbert Simmon yang berkerjasama 
dengan James G. March yang mempelajari sifat atau ciri rasionalitas pada organisasi, Selznick yang 

                                                            
52  Casey mengikuti pemikiran Alain Touraine, yang memandang kehidupan masyarakat modern sebagai: “ ….. society 

conceived as rationally organized around a central system of institutional and behavioural regulation”.   
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mempelajari teori kelembagaan terhadap organisasi (Scott, 2008: 20-23),  serta Victor Nee dalam konteks 
analisa kelembagaan (institutional analysis) yang mempelajari hubungan antara proses formal dan 
informal pada lingkungan kelembagaan (institutional settings) 53.  

Pertautan ini menurut Nee dan Ingram (1998) berasal dari teori pilihan rasional dengan teori 
kelekatan (embeddedness theory). Riset-riset dalam konteks kelembagaan baru berkaitan dengan pengaruh 
lembaga terhadap perilaku manusia melalui aturan-aturan (rules), norma (norms), dan kultural-kognitif 
(cultural-cognitive) yang dibangun dan dipersepsikan oleh aktor. Sumbangan utama dari kelembagaan 
baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan (cognitive), dimana individu bertindak karena 
persepsinya terhadap dunia sosial.  

Pendekatan mikro terhadap teori kelembagaan (microfoundations of Institutional Theory) relatif 
sejalan dengan ini. Dalam pandangan mikro ini, dipelajari bagaimana individu memposisikan dirinya 
dalam relasi sosial dan memahami konteks yang melingkupinya, serta bagaimana orang-orang dalam 
organisasi menjaga dan mentrasformasikan kekuatan-kekuatan kelembagaan dalam praktek hidup sehari-
hari (Powell dan Colyvas, 2008). Melalui kacamata mikro ini akan dapat menjelaskan kondisi makro. 
Sumbangan lain diberikan Battilana (2006), dimana studinya dengan menggunakan analisis pada level 
individual (dengan kerangka Bourdieu), sesuatu yang selama ini diabaikan kalangan kelembagaan baru; 
mendapatkan bahwa posisi sosial individu merupakan satu variabel kunci dalam memahami bagaimana 
mereka dapat menjadi seorang institutional entrepreneurs dalam satu tekanan kelembagaan.  

Powell dan DiMaggio (1991) memperkenalkan konsep “new institutionalism” dengan menolak 
model aktor rasional dari ekonomi klasik. Menurut Scott (2008: 36), teori kelembagaan baru adalah 
tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi organisasi 
54. Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi. Ada 
3 elemen yang disebut dengan pilar (pillar) yang membangun lembaga yakni aspek regulatif, normatif, dan 
aspek kultural-cognitif 55.  
 
Ketidakkonsistenan Istilah dalam Produk Legislasi Pemerintah 

Secara umum, dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, istilah yang dipakai 
adalah “kelembagaan” dan “organisasi”. Kadang-kadang juga digunakan istilah “lembaga” sebagai kata 
lain untuk organisasi. Dalam dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  (RPPK) tahun 
2005, dibedakan antara ”kebijakan pengembangan kelembagaan” dengan ”kebijakan pengembangan 
organisasi ekonomi petani”. Masing-masing pada sub bab berbeda. Dalam dokumen ini, ”kelembagaan” 
dan ”organisasi” adalah hal berbeda, dimana kelembagaan  adalah sesuatu yang berada di ”atas petani”, 
sedangkan organisasi  berada di level petani. Sesuai dengan rekonseptualisasi yang saya susun di buku ini, 
maka kedua hal ini merupakan “organisasi”. 

Dalam Sub Bab Kebijakan Pengembangan Kelembagaan, objek yang diatur adalah lembaga 
keuangan perdesaan, sistem perbankan di daerah, lembaga keuangan lokal, dan lembaga pengawas mutu 
produk-produk. Kata “lembaga” disini jelas adalah organisasi menurut konsep sosiologi. Sementara, pada 
bagian Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani, mencakup kelembagaan ketahanan pangan 
di perdesaan, dan  kelembagaan ekonomi petani di perdesaan. Kata “kelembagaan” di kalimat terakhir ini 
bermakna sebagai kesalinghubungan berbagai organisasi dalam menjalankan satu urusan, misalnya 
bagaimana relasi antara Pemerintah Daerah dengan kelompok tani dalam mencapai ketahanan pangan. 

                                                            
53  Vicki D. Alexander dari University of Surrey yang membahas buku Victor Nee and Mary C. Brinton (editors). 1998. The 

New Institutionalism in Sociology. Russell Sage Foundation: New York. xx + 332 pp. 
http://www.socresonline.org.uk/3/4/alexander.html  

54  Scott merumuskan lembaga sebagai: “…are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together 
with associated activities  and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott, 2008: 48).  

55  Pilar kognitif dalam paham kelembagaan baru berakar dari pemikiran sosiologi pengetahuan yang dibangun oleh Mannheim 
serta Berger dan Luckman (1979).  
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Contoh kedua adalah Permentan No. 273 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 
Petani. Dalam bagian batasan tidak dicakup apa itu “lembaga, kelembagaan, dan organisasi”; meskipun 
sebenarnya ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam dokumen ini. Pada bagian Pengembangan 
Kelompok Tani tertulis: “Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan 
kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”. Lalu, “Memfasilitasi penumbuhan dan 
pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum 
kegiatan”, dan “Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang 
berada di wilayah kabupaten /kota”. Dalam kalimat-kalimat ini digunakan istilah “kelembagaan tani”, 
yang maksudnya adalah organisasi-organisasi milik petani. 

Sementara, pada kalimat ”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di 
dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait”, kata “lembaga” disini bermakna 
sebagai organisasi milik pemerintah. Dalam ilmu sosiologi, ini tergolong organisasi. 

Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyaraat (PNPM) Mandiri tahun 2008, 
bagian tujuan point b tertulis “Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 
representatif, dan akuntabel”. Lalu, pada kalimat “PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan 
mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada”. Kata “kelembagaan 
masyarakat” disini bisa dimaknai sebagai organisasi. Namun pada kalimat  “Dimensi kelembagaan 
masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main”, 
maknanya sudah mencakup aspek-aspek lembaga.  

Pada bagian lain tertulis: “Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui pengembangan dan 
penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, 
memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang 
ada”. Dari kalimat ini, kata “harmonisasi kelembagaan” lebih tepat disebuti sebagai  manajemen kegiatan, 
sedangkan “kelembagaan yang telah ada” adalah organisasi. 

Sementara pada kalimat “Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat adhoc 
dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/ 
kelurahan” dan ”Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan 
masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, ...”; istilah Lembaga keswadayaan masyarakat 
(LKM) yang dimaksud disini hanya sebutan (= nama organik) untuk sebuah organisasi kecil 
beranggotakan biasanya 5 orang. Mereka mengajukan dana pinjaman ke pengelola PNPM yang disebut 
dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dimana mereka menjalankan kegiatan ekonomi 
misalnya 5 orang ibu-ibu yang semuanya menjalankan usaha jahit menjahit.  

Contoh terakhir, adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 1 point 17 tertulis ”Kelembagaan petani, pekebun, peternak 
nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan 
adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama”. Kata “kelembagaan” 
dan “lembaga” disini mestinya diganti dengan organisasi. Demikian pula pada point  25: ”Kelembagaan 
penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan penyuluhan”; juga Pasal 8 “Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: kelembagaan 
penyuluhan pemerintah; kelembagaan penyuluhan swasta; dan kelembagaan penyuluhan swadaya”; dan 
Pasal 9 “Badan penyuluhan pada tingkat pusat mempunyai tugas ....”..Dalam UU ini tidak ditemukan 
penggunaan kata “organisasi” sama sekali.  

Kesan kuat yang tampak dari berbagai dokumen ini adalah: Pertama, tidak ada kesamaan konsep 
antar produk legislasi dan pedoman kegiatan, sehingga membingungkan petugas lapang termasuk 
penyuluh. Kedua, bahwa mengorganisasikan petani dalam organisasi formal merupakan sebuah upaya 
lembaga dan kelembagaan. Ketiga, pembentukan organisasi formal dan bekerja hanya dengan organisasi 
formal, merupakan pendekatan yang ideal. Tanpa sadar pendekatan ini telah meminggirkan petani-petani 
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yang tidak berorganisasi. Petani ini tidak akan pernah memperoleh bantuan dan dukungan apapun dari 
pemerintah. Penyuluh Pertanian pun kurang memperdulikannya.   
 
Rekonseptualisasi “lembaga dan organisasi” yang lebih operasional sesuai dengan 
Pendekatan Kelembagaan Baru 

 
Menghadapi berbagai kekeliruan dan ketidaksepakatan ini, saya mengusulkan perumusan 

rekonseptualisasi sebagaimana matrik berikut.  
 

Rekonseptulasisasi “lembaga” dan “organisasi” 

Terminologi dalam 
literatur berbahasa 

Inggris 

Sering diterjemahkan 
menjadi 

Terminologi 
semestinya 

Batasan dan materi di dalamnya 

1. institution  Kelembagaan, 
institusi  

Lembaga  Berisi norma, nilai, regulasi, 
pengetahuan, dll.  Menjadi pedoman 
dalam berperilaku aktor (individu dan 
organisasi)  

2. institutional  Kelembagaan, 
institusi  

Kelembagaan  Hal-hal berkenaan dengan lembaga.  

3. organization  Organisasi, lembaga  Organisasi  Adalah social group, aktor sosial, yg 
sengaja dibentuk, punya anggota, 
untuk mencapai tujuan tertentu, 
dimana aturan dinyatakan tegas. Misal: 
koperasi, kelompok tani, kantor 
pemerintah.  

4. organizational  Keorganisasian, 
kelembagaan  

Keorganisasian  Hal-hal berkenaan dengan organisasi. 
Misal: kepemimpinan, keanggotaan, 
manajemen,  keuangan organisasi, 
kapasitas organisasi, relasi dgn 
organisasi lain.  

 
Sesuai dengan pendekatan Teori Kelembagaan Baru, organisasi petani dalam bentuk formal semata-

mata hanyalah pilihan. Ia hanyalah aktor sebagaimana aktor individu. Untuk berjalannya pembangunan  
pertanian, atau aktivitas agribisnis khususnya, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian petani (dalam 
makna luas) yang efektif. Indikasinya adalah berjalannya agribisnis yang dikelola petani secara efektif dan 
efisien. Setiap transaksi dapat dijalankan dengan biaya murah, dan tersedia jaringan antar pelaku dengan 
bentuk terpola sehingga dapat menjadi wadah yang dapat diakses petani dengan mudah. 

Pengorganisasian petani pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, 
dengan keyakinan bahwa tindakan kolekif lebih murah dan efektif. Untuk mewujudkan  tindakan kolektif 
dibutuhkan daya kohesi, relasi sosial yang stabil, adanya hierarki, dan saling percaya dalam relasi yang 
saling tergantung (Beard dan Dasgupta, 2006). Menurut King (2008), agar tindakan kolektif berjalan, 
maka harus dapat ditemukan cara untuk memotivasi individu agar mau melibatkan diri. Untuk ini 
dibutuhkan struktur yang memobilisasi agar tindakan kolektif berjalan.  

Organisasi hanya salah satu wadah dalam menjalankan tindakan kolektif. Tanpa organisasi 
sekalipun, tindakan kolektif masih dapat dijalankan (Davis et al., 2009). Tindakan kolektif yang selama 
ini gagal dijalankan dalam organisasi-organisasi formal petani di Indonesia, tampaknya disebabkan karena 
petani-petani telah memiliki berbagai relasi sebagai sandaran untuk menjalankan berbagai tindakan 
kolektif, dimana relasi-relasi tersebut berada di luar organisasi-organisasi formal. Mereka enggan 
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berorgansiasi karena kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang 
mereka peroleh (Hellin et al. 2007). Perilaku demikian didasari oleh seperangkat rasionalitas tersendiri.  

Lembaga, yang terdiri atas aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif (Scott, 2008), telah 
cukup bagi petani untuk bertindak dan menjalin relasi. Lembaga memberi pedoman, serta sekaligus 
mendorong (enhanced) dan membatasi (constrain) bagi petani. Ini yang dilakukan sebagian besar petani 
selama ini. Mereka mengandalkan lembaga untuk menjalin relasi dengan pemilik lahan, dengan pedagang 
sarana produksi, dalam mencari tenaga kerja buruh tani, dan seterusnya. Bahkan untuk petani yang sudah 
masuk dalam kelompok tani sekalipun, mereka masih mengandalkan relasi di luar kelompok tani dalam 
menjalankan agribisnisnya. 

Selain dalam organisasi (formal), tindakan kolektif juga berjalan dalam  jaringan. Menurut teori 
jaringan, relasi para aktor bersifat saling tergantung satu sama lain, sehingga seseorang tidak akan mampu 
mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh orang lain. 
Mekanisme kesalingtergantungan ini berjalan melalui pertukaran sumber daya antar aktor. Kemudian, 
interaksi dan mekanisme pertukaran sumberdaya-sumberdaya dalam jaringan itu akan terjadi secara 
berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan keseharian. 
Keberulangan dan kontinuitas proses-proses itu kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu 
aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan.  

Dengan demikian, pengembangan keorganisasian petani setidaknya perlu memperhatikan prinsip-
prinsip, yaitu: (1) pemerintah dan pelaku pemberdayaan lain mesti mempertimbangkan bahwa organisasi 
formal bagi petani hanyalah sebuah opsi, bukan keharusan yang mutlak; (2) organisasi hanyalah alat, 
bukan tujuan; (3) petani sepantasnya dihargai sebagai individu yang rasional; (4) bentuk organisasi yang 
ditawarkan ke petani sebaiknya adalah yang mampu memperkuat relasi vertikal petani dengan pelaku lain, 
jangan hanya terbatas pada relasi horizontal belaka (misalnya dalam kelompok tani).  

 
Kesimpulan dan Implikasi  

Pemberdayaan petani dengan pendekatan pengorganisasian secara formal merupakan hal yang 
umum tidak hanya di Indonesia, namun kurang berhasil. Negara menginginkan petani diorganisasikan 
secara formal, sementara pasar cenderung menekan petani (secara individu dan kelompok) untuk 
berperilaku efisien dan menguntungkan. Sesuai dengan tekanan kultur pasar, petani tidak harus 
berperilaku secara kolektif dalam kelompok-kelompok formal.  

Sesuai dengan pendekatan paham kelembagaan baru (New Instituionalism) perilaku petani 
dipersepsikan sebagai sebuah tindakan yang sadar dan rasional sesuai dengan konteks sosial politik yang 
mereka miliki dan berbagai kekuatan yang melingkupi mereka. Dengan dasar ini, maka pemberdayaan 
petani dimasa mendatang tidak mesti melalui organisasi formal. Ada banyak upaya yang dapat dijalankan 
dalam konteks pengembangan lembaga petani, baik dari sisi normatif, regulatif, maupun kultural-
kognitifnya. Misalnya adalah dengan mengandalkan basis nilai-nilai kerjasama dalam komunitas serta 
menggunakan relasi-relasi primordial untuk mendapatkan buruh tani yang bisa dipercaya. Dengan 
pelayanan dan distribusi sarana produksi yang baik, petani bisa memperoleh benih dan pupuk misalnya 
tanpa harus masuk koperasi. 
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PENDIDIKAN SOSIOLOGI DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS: 
ISSU, REFLEKSI, DAN ARAH KE DEPAN56 

 
Yonariza57 dan Ira Wahyuni Syarfi 58 

 
 

Abstrak 

Sosiologi dengan berbagai turunannya telah diajarkan mungkin semenjak dibukanya Fakultas 
Pertanian di Universitas Andalas dan terus diajarkan meskipun kurikulum dan nama program studi telah 
berubah berkali kali. Ini mengindikasikan bahwa Sosiologi adalah mata kuliah penting yang harus 
diajarkan kepada mahasiswa pertanian terutama pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Akan tetapi 
belum ada kajian  mendalam seberapa penting ilmu Sosiologi bagi alumni dan seberapa dalam ilmu 
sosiologi harus diajarkan.  Makalah ini membahas tentang pengelolaan ilmu Sosiologi pada Fakultas 
Pertanian Universitas Andalas, mendiskusikan isu isu kontemporer yang akan mempengaruhi pengajaran 
sosiologi, merefleksikan pengajaran sosiologi selama ini serta mendiskusikan arah pendidikan sosiologi 
di masa depan.  
 
Kata kunci:  kuliah, Sosiologi, pembangunan pertanian, agribisnis, Universitas Andalas 
 
Pendahuluan 

Pertanian didefinisikan sebagai ’turutnya campur-tangan manusia dalam perkembangan tanaman 
dan atau hewan, agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan keluarga dan 
atau masyarakatnya’ (Mosher 1966 dalam Madikanto 2006).  Menurut definisi ini pemahaman pertanian 
dalam prakteknya bersifat interdisiplin dimana penelaahan pertanian menghendaki pemahaman dari sudut 
pandang ilmu teknologi pertanian, sosial, ekonomi, anthropologi, politik, management, etika, lingkungan 
hidup, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan sifat campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman 
dan atau hewan itu bersifat dinamis dan senantiasa dirubah dan diperbaiki. Perubahan perubahan sifat 
campur tangan manusia itu memerlukan penelahaan ilmu sosial karena campur tangan manusia itu 
dilakukan melalui  aksi kolektif. 

Dari sudut pandang ilmu sosial, Sosiologi adalah salah satu ilmu pendukung pengkajian pertanian. 
Di berbagai lembaga pendidikan tinggi pertanian, Sosiologi dengan berbagai turunannya merupakan mata 
kuliah wajib. Akan tetapi belum ada studi mendalam yang menelaah kaitan pengajaran Sosiologi dengan 
kinerja alumni. Tidak juga ada yang mengkaji apakah Sosiologi benar benar diperlukan dalam kurikulum 
pertanian, kalau iya seberapa dalam pemahaman sosiologi diperlukan oleh seorang sarjana pertanian. Di 
lain pihak mata kuliah Sosiologi diajarkan dalam beberapa mata kuliah, pertanyaan berikutnya adalah 
apakah pembekalan Sosiologi itu telah cukup.  

Ada banyak pertanyaan lain yang perlu dijawab sekaitan dengan pembelajaran Sosiologi pada 
Perguruan Tinggi Pertanian. Di balik itu lagi, pendidikan tinggi pertanian di Indonesia telah mengalami 
perbagai perubahan. Dalam tiga dasawarsa belakang ini saja setidaknya telah ada tiga kali perubahan 
kurikulum dalam wujud perubahan program studi ilmu ilmu pertanian, namun demikian dalam setiap 
kurikulum tersebut mata kuliah Sosiologi selalu dianggap relevan. Acara Pertemuan Nasional Pendidikan 

                                                            
56  Makalah disiapkan untuk Acara Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia, Kampus 

Universitas Padjadjaran, Jati Nangor, 25-26 Januari 2012. 
57  Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakulats Pertanian, Universitas Andalas – Padang, Anggota Kelompok Pengasuh 

Matakuliah Sosiologi, Email: yonariza@hotmail.com  
58  Koordinator Kelompok Matakuliah Sosiologi, Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 
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Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia ini kiranya sangat tepat untuk merefleksikan pengelolaan 
pendidikan sosiologi pada pendidikan tinggi pertanian di Indonesia. 

Sebagaimana pada perguruan tinggi pertanian lainnya, Sosiologi dengan berbagai turunannya juga 
diajarkan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, khususnya di Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian.  Makalah ini berisi pengelolaan pendidikan Sosiologi pada Jurusan Sosial Ekonomi pada 
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang59. Sesuai dengan tema pertemuan, secara spesifik makalah 
ini akan menguraikan: 
1) Isu Isu pertanian kontemporer (lokal dan Global) yang berpotensi memberi arah/pengaruh terhadap 

pendidikan sosiologi; 
2) Refleksi dan kontempolasi atas perkembangan pendidikan sosiologi; dan  
3) Rekomendasi arah pendidikan sosiologi masa depan.   

Sebelum lebih jauh membahas ketiga hal tersebut, akan dijelaskan terlebih dahulu pengelolaan 
pendidikan Sosiologi pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.  
 
Pendidikan Sosiologi pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas  

Mata kuliah Sosiologi telah diajarkan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas khususnya pada 
Jurusan Sosial Ekonomi mungkin sejak awal berdirinya fakultas ini pada era 1950-an (belum dikonfirmasi 
kepada alumni senior). Sejauh pengamatan penulis semenjak lebih dari hampir tiga dekade lalu, walaupun 
penyelenggaraan pendidikan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian setidaknya telah 
mengalami tiga kali perubahan program studi namun mata kuliah Sosiologi tidak pernah hilang dari 
kurikulum. 
 
Era 1980-1990-an 

Waktu penulis menjadi mahasiswa pada jurusan ini pada era 1980-an, mata kuliah Sosiologi 
Pedesaan (3 sks)  adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Pertanian dan 
Program Studi Pembangunan Pedesaan pada Jurusan Sosial Ekonomi. Sedangkan mata kuliah Perubahan 
Sosial dan Pembangunan Pedesaan -- sebagai turunan mata kuliah Sosiologi,  diwajbkan kepada 
mahasiswa  pada program studi Pembangunan Pedesaan. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan berisi konsep 
konsep dasar dan aplikasi Sosiologi. Untuk konsep dasar Sosiologi dipakai buku Sosiologi karangan 
Sardjono Sukanto sedangkan untuk aplikasi dipakai buku Sosiologi Pedesaan karangan Sadjogjo dan 
Pudjiwati Sadjogjo (2 jilid). 
 
Era 1997 – 2007 

Kemudian pada era 1997, terjadi perubahan nama program studi pada Jurusan Sosial Ekonomi 
dimana Program Studi Ekonomi Pertanian dan Program Studi Pembangunan Pedesaan diganti menjadi; 1) 
Program Studi Sosial Ekonomi/Agribisnis, dan 2) Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. 
Pada masa ini, selain Sosiologi Pedesaan, mata kuliah Sosiologi diperkaya dengan mata kuliah  Oganisasi 
Sosial dan Kepemimpinan dimana mata kuliah Sosiologi Pedesaan adalah prasyaratnya. Pada masa itu, 
Mata Kuliah Sosiologi Pedesaan berbobot sks 2-1, artinya ada 2 sks untuk perkuliahan dan 1 sks untuk 
praktikum. Adapun Susunan Acara perkuliahannya adalah seperti dalam Tabel 1. Pada waktu ini buku 
pokok untuk pemahaman konsep tetap dipakai Buku Sosiologi karangan Sardjono Soekanto dan beberapa 
buku Sosiologi lainnya.  

 
 

                                                            
59  Untuk pengelolaan Pendidikan Penyuluhan ditulis terpisah oleh dosen pengasuh mata kuliah penyuluhan pada Fakultas 

Pertanian Universitas Andalas karena issu, refleksi dan arah ke depan keduanya memerlukan pembahasan terpisah. 
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Tabel 2. Susunan Satuan Acara Perkuliahan Sosiologi Pedesaan pada Jurusan SOSEK Fak. Pertanian 
Unand era 1997-2007 

Pokok Bahasan 
1. Sejarah, Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Pedesaan 
2. Proses sosial 
3. Kebudayaan dan masyarakat 
4. Kelembagaan Sosial 
5. Kelompok dan Organisasi Sosial 
6. Pelapisan Sosial (stratafikasi sosial) 
7. Kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan 
8. Perubahan sosial 
9. Potret Komunitas Desa/Nagari 
10. Urbanisasi 
11. Teori Pembangunan Desa 
12. Hubungan Manusia dengan Tanah 
13. Gender 
14. Kemiskinan dan Strategi Masyarakat untuk Bertahan Hidup 
15. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 
16. Inovasi dan Komunikasi Teknologi 

 
 
Era 2008 - sekarang 
 

Pada Tahun 2007 Dirjen Dikti mengeluarkan SK No 163 tentang penataan program studi pada 
perguruan tinggi di Indonesia. Hasilnya adalah penghapusan beberapa program Studi S1 pada Fakultas 
Pertanian dan penciutan jumlah program studi menjadi 2 saja yaitu: 1) Program Studi Agribisnis pada 
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian; dan 2) Program Studi Agrekotenologi, gabungan dari empat program 
studi.  

Pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, munculnya program studi Agribisnis ini berarti 
penggabungan dua program studi sebelumnya yaitu Prodi SOSEK/Agribisnis dan Prodi Penyuluhan dan 
Komunikasi Pertanian. Kurikulum yang dikembangkan kemudian juga mencoba mengakomodasi bidang 
keahlian dosen pada dua program studi sebelumnya. Hasil penggabungan itu melahirkan sejumlah mata 
kuliah pada kelompok Sosiologi (Tabel 2). 
 
Tabel 3.  Mata kuliah kelompok Sosiologi pada Program Studi Agribisnis Universitas Andalas 
 

Mata kuliah Status Semester 
1. Sosiologi dan Kebudayaan Pertanian Wajib  I 
2. Kelembagaan dan Kepemimpinan Agribisnis Wajib IV 
3. Perubahan Sosial Pilihan VI 
4. Gender dan Pembangunan   Pilihan VI 
5. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pilihan VII 

 
Khusus untuk mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Pertanian, pokok bahasannya adalah seperti 

dalam Tabel 3.  
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Tabel 4. Bahan Kajian  mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Pertanian era 2008-sekarang 

Bahan Kajian (Pokok Bahasan) 
1. Sejarah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Sosiologi  
2. Proses Sosial  
3. Kebudayaan dan masyarakat  
4. Kelembagaan sosial  
5. Kelompok dan organisasi sosial  
6. Pelapisan sosial (stratafikasi sosial)  
7. Kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan  
8. Perubahan sosial  
9. Potret Komunitas Desa/ Nagari   
10. Penguasaan tanah dan kelembagaan  
11. Organisasi Sosial Masyarakat Pertanian di Indonesia 
12. Berbagai aspek kaum tani  
13. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  
14. Struktur Sosial dan Inovasi Teknologi (budaya) Pertanian 
15. Gender dalam  Pertanian 
16. Perubahan dan Mobilitas Sosial 

 
Penyusunan pokok bahasan perkuliahan Sosiologi dan Kebudayaan Pertanian sudah barang tentu 

mempertimbangkan isu isu kontemporer pembangunan pertanian di Indonesia dan mancanegara. 
 
Isu Isu Pertanian Kontemporer (Lokal Dan Global)  
 

Pada Dekade 2 Abad 21 ini, ada beberapa isu bidang pertanian kontemporer  baik di tingkat lokal 
dan global  yang berpotensi memberi arah/pengaruh terhadap pendidikan Sosiologi. Pada tingkat lokal dan 
nasional, sektor pertanian masih lemah, upaya penguatan memerlukan sentuhan rekayasa sosial, rekayasa 
sosial belum menunjukan hasil optimal, malah cendrung menjadi bumerang dalam pembedayaan petani. 
Pada saat yang sama, keberpihakan kepada petani mendua antara Iya dan tidak. Upaya pengembangan 
independensi petani  akan berhadapan dengan kekuatan perusahaan multinasional. Akibatnya, secara 
global posisi petani Indonesia makin terjepit pada arus perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi. Ini 
ditambah lagi makin menguatnya isu lingkungan hidup dalam praktik pertanian. 

Lemahnya sektor pertanian di Indonesia menurut Bappenas dilihat dari tingginya serapan tenaga 
kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5 persen pada tahun 2006 (BPS). Akan tetapi kontribusi sektor pertanian 
dalam Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 13,3 persen. Dengan tidak seimbangnya kontribusi 
PDB dan jumlah tenaga kerja yang diserap, maka tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian 
adalah yang terendah, misalnya bila dibandingkan dengan sektor industri yang menyumbang 28,9 persen 
terhadap PDB nasional, namun hanya menyerap tenaga kerja sebesar 12,1 persen. Sebagai akibatnya, 
kesejahteraan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian akan lebih rendah dibanding yang bekerja di 
sektor industri. 

Sektor pertanian khusunya untuk petani kecil di Indonesia masih bewajah suram. Dari hasil sensus 
pertanian 2003 ditemukan bahwa; 1) RT pertanian meningkat, 2) Nilai tukar petani menurun, 3) Jumlah 
RT petani gurem meningkat’, 4) Proporsi RT pertanian masih tinggi Lebih dari 50% pada 21 dari 32 
propinsi di Indonesia. Ini semua mengisyaratkan bahwa petani perlu memperkuat semua modal/asset yang 
ada pada mereka. Ketika asset sumberdaya alam makin terbatas, begitu juga aset finansial, asset fisik, dan 
asset SDM, maka peluang petani untuk bisa ikut dalam ekonomi global adalah dengan memperkuat modal 
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sosial diantara mereka dan dengan pihak lainnya. Inilah tantangan utama dalam pembangunan pertanian 
dan pendidikan pertanian sekaitan dengan Sosiologi yaitu bagaimana memperkuat modal sosial petani.  

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan bebera isu yang berpotensi memberi arah/pengaruh 
terhadap pendidikan Sosiologi. Pada tingkat lokal dan nasional. 

Adanya upaya pemberdayaan petani dengan mengurangi ketergantungan mereka terhadap pihak 
luar dalam penyediaan input melalui promosi pertanian organik. teknologi pertanian organik yang dulunya 
adalah milikpetani di Indonesia sekarang menjadi inovasi baru ketika petani telah terbiasa dengan 
pertanian konvensional sarat dengan input kimia. Inovasi pertanian organik ini menghendaki kerjasama 
erat diantara petani kecil dan gurem dalam setiap tahapan kegiatan agribisnis mulai dari penyediaan input, 
pengusahaan lahan, pasca panen, dan pemasaran. Ini kembali mengingatkan syarat pelancar pembangunan 
pertanian seperti yang dikemukan A.T Mosher (1966) tentang perlu gotong royong petani. Menguatkan 
kembali semangat gotong royong petani setelah sekian lama mereka diatur oleh mekanisme pasar yang 
tidak ramah dan intervensi pemerintah yang kuat memerlukan teknik teknik yang perlu dipelajari secara 
sosiologis. 

Selanjutnya juga dengan pendekatan pembangunan berbasis agribisnis yang sudah dicanangkan 
sejak awal abad ini menghendaki usaha dengan skala ekonomis yang layak. Pada umumnya petani gurem 
dan petani kecil, skala ekonomi usaha mereka  berada pada kondisi skala usaha tidak ekonomis 
(diseconomy scale) karena tidak efisien dalam pemakaian input dan kesulitan dalam penerapan teknologi 
baru dengan investasi besar. Satu satunya cara untuk meningkatkan skala ekonomi usaha mereka adalah 
menggabungkan usaha skala kecil itu dalam satu kelompok sebagai satu unit manajemen. Seperti apa 
peningkatan skala usaha yang mungkin dilakukan dan bagaimana mengorganisir petani untuk mencapai 
kondisi tersebut? Ini adalah isu lain yang perlu dijawab oleh Sosiologi. 

Sejalan dengan peningkatan skala ekonomi usaha peani gurem, kelembagaan ekonomipun mulai 
memperlihatkan wilayah baru yaitu makin diterimanya ekonomi kelembagaan sebagai salah satu bentuk 
kelembagaan ekonomi menandingi ekonomi pasar bebas yang sudah matang. Perkembagan ekonomi 
kelembagaan sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi menuntut pemahaman kelembagaan yang 
hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai basis dan bagaimana membuat lembaga yang ada itu 
akomodatif terhadap anekaragam bentuk kesepakatan kesepakatan ekonomi. Contohnya, bagaimana 
membuat tanah ulayat akomodatif terhadap pembangunan perkebunan yang tidak menyebabkan rakyat 
kehilangan penguasaan atas tanah. 

Pemberdayaan petani dengan demikian tetap menjadi isu penting dalam pembangunan pertanian. 
Kurikulum sosiologi mestinya mampu mengantarkan alumni dan para praktisi pertanian untuk 
memberikan alternatif alternatif kepada petani sehingga petani makin berdaya. Sayangnya upaya 
pemberdayaan dan pengoraganisasi petani selama ini cendrung menjadi bumerang bagi petani. Alhasil, 
yang terjadi bukanlah pemberdayaan tetapi keterpurukan organisasi petani, kepercayaan sesama mereka 
menurun karena ada sekelompok elit yang pada awalnya dipercaya berakhir dengan hilangnya modal satu 
satunya yang mereka miliki yaitu modal sosial. Bagaimana menumbuhkan kembali modal sosial itu, juga 
satu isu yang tak kalah pentingnya. 

Selain itu pertanian skala kecil di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada menurunnya kerjasama 
petani. Ini adalah akibat dari tingginya campur tangan pemerintah pada masa lalu. Akibatnya adalah 
rendahnya partisipasi mereka pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian. Dalam kondisi seperti itu, 
pemerintah mengambil kebijakan desentralisasi, menyerahkan kewenangan tugas pelayanan kepada 
pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah. Tapi sayangnya, pemerintahan tingkat yang lebih rendah 
tersebut tidak sepenuhnya memberikan pelayanan tersebut. Bagaimana meningkatkan kerjasama dan 
partisipasi petani adalah permasalahan lain. 

Perbaikan akses petani terhadap sumberdaya alam adalah kerja yang tidak kunjung selesai. Sejak 
keluarnya UU Pokok Agraria pada tahun 1960 sampai sekarang masalah agraria tak pernah surut, malah 
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kian bertambah dengan dimensi yang makin kompleks. Kasus Mesuji adalah salah satu contoh terkini 
masalah tersebut dan ada ribuan kasus lain sejenis di tanah air. 

Semua persoalan diatas bermuara pada pertanyaan besar, apakah Sosiologi cukup efektif 
memberikan petunjuk penyelesaian masalah sosial bidang pertanian? Apakah ini ada kaitannya dengan 
kurikulum dan metoda pembelajaran? 
 
Refleksi dan Kontemplasi  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, belum ada evaluasi terhadap keterpakaian Sosiologi bagi 
alumni dari dulu sampai sekarang. Hanya saja bagi alumni yang bergerak di bidang akademik baik sebagai 
dosen dan peneliti tentu Sosiologi bermanfaat dalam pekerjaan mereka. Jumlah alumni yang bergerak di 
bidang akademik relatif sedikit, yang banyak adalah sebagai praktisi pertanian, birokrasi, sektor swasta, 
dan sektor non pemerintah. Seperti apa mereka memakai Sosiologi dalam karir? Tak banyak yang tahu! 

Metoda pengajaran Sosiologi di Fakultas Pertanian dilaksanakan dengan metoda ceramah karena 
peserta kuliah adalah mahasiswa tahun awal (Semester I). Di sini pengalaman dosen dalam memakai alat 
analisa sosiologi akan sangat menentukan capaian pemahaman mahasiswa. Sayangnya karena jumlah 
kelas paralel yang banyak (enam kelas), mau tak mau kekayaan materi yang diterima mahasiswa di setiap 
kelas sudah pasti berbeda karena dosen berbeda.  

Dalam pelaksanaan perkuliahan dan praktikum, metoda juga berbeda karena setiap kelas telah 
diserahkan pengelolaanya kepada masing masing tim dosen pengasuh setiap kelas.  Keadaan diperparah 
oleh kondisi dosen itu sendiri, karena tidak semua mereka mempunyai latar belakang sosiologi.  

Dari pengalaman pribadi penulis, beberapa hal paling dirasakan adalah bahwa Sosiologi lebih 
mudah disampaikan daripada dipraktekan. Ini disebabkan sosial variabel yang mempengaruhi proses 
sosial sangat kompleks. Begitu juga ketika Sosiologi digunakan untuk membedah satu permasalahan, 
pengguna kadang ragu atas hasil yang diperolehnya. 

Akhir akhir ini, pengajaran Sosiologi pada fakultas pertanian juga berhadapan dengan perbedaan 
input mahasiswa pada dua program studi yang ada; agroekoteknologi dan agribisnis. Tingkat kelulusan 
pada prodi agribisnis lebih ketat dibandingkan pada prodi yang satunya, pada Prodi agribisnis tingkat 
keketatan itu adalah 1 : 7, artinya dari setiap 7 pelamar diterima 1, sedangkan pada prodi agroekteknologi 
angka itu adalah hanya 1: 2, dari setiap 2 pelamar, 1 diterima. Perbedaan kualitas input terasa sekali pada 
saat perkuliahan.  
 
Rekomendasi Arah Pendidikan Sosiologi Pertanian Masa Depan 

Secara umum isu isu diatas menyiratkan bahwa penguatan kelembagaan petani kecil dalam 
agribisnis, peningkatan skala ekonomi usaha agribisnis, pertanian dan kelestarian lingkungan, perkuatan 
modal sosial, peningkatan partisipasi dalam pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi 
kelembagaan dalam praktek agribisnis, dan lain sebagainya mengindikasikan perlunya penguatan 
kurikulum sosiologi pada pendidikan pertanian. Contoh praktek langsung bersama petani dalam waktu 
yang cukup akan dapat menambah pemahaman mahasiswa atas aplikasi Sosiologi dalam pertanian. 

Secara global, Sosiologi berkembang pesat dan telah melakukan spesialisasi untuk kajian kajian 
spesifik. Merujuk kepada Asosiasi Sosiologi Antarbangsa (International Sosiological Assosiation), pada 
tahun 2011 sudah ada 55 Research Commitee [RC] (Pengurus Penelitian khusus dalam bidang Sosiologi). 
Perkembangan ini sangat menggembirakan dan menunjukan bahwa Sosiologi makin meluas aplikasinya. 
Dari 55 RC tersebut, dan dikaitkan dengan isu isu pertanian yang ada di Indonesia dewasa ini, setidaknya 
12 RC terkait langsung dengan pendidikan  Pertanian, yaitu; 
1) Economy and Society (Ekonomi dan masyarakat) 
2) Community Research (Penelitian komunitas) 
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3) Social  Transformations  and  Sociology  of  Development (Transformasi sosial dan Sosiologi 
Pembangunan) 

4) Participation, Organizational Democracy and Self‐Management (Partisipasi, demokrasi organisasi 
dan swakelola) 

5) Sociology of Organizations (Sosiologi Organisasi) 
6) Political Sociology (Sosiologi politik) 
7) Poverty, Social Welfare and Social Policy (kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan kebijakan sosial) 
8) Environment and Society (Masyarakat dan lingkungan hidup) 
9) Social Stratification  (Pelapisan social) 
10) Women in Society (Wanita dalam masyarakat) 
11) Sociology of Agriculture and Food (Sosiologi pertanian dan pangan) 
12) Social  Movements,  Collective  Action  and  Social  Change  (Gerakan social, aksi kolektif, dan 

perubahan sosial) (Sumber: http://www.isa‐sociology.org/rc.htm 
Mengingat pola pengembangan pertanian ke depan diarahkan kepada agribisnis dan melihat 

perkembangan ilmu sosiologi tersebut diatas, pendidikan sosiologi pertanian sebaiknya juga didekatkan 
kepada aspek aspek sosiologi yang berhubungan dengan agribisnis seperti diatas. Dalam hal ini 
kandungan materi sosiologi setidaknya terkait dengan 12 spesialisasi sosiologi tersebut. 

Selain itu, penjurusan pendidikan pertanian saat ini dirasakan terlalu dini, mahasiswa belum cukup 
memahami pertanian secara teknis, mereka terlalu banyak dijejali dengan pembukuan agribisnis. 
Barangkali ada baiknya dilakukan kembali penggabungan kurikulum pertanian menjadi kurikulum tingkat 
persiapan (Semester I – IV) dan kurikulum penjurusan (Semester V – VIII). Penjurusan baru dilakukan 
pada Semester V. 
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TEORI & PERSPEKTIF SOSIOLOGI PERTANIAN:  
MEMBANGUN SOSIOLOGI PERTANIAN  BERBASIS  

KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)60 
 

Kausar, Ery Sayamar, dan Cepriadi61 
 

Abstrak 

Sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang empiris mengalami perkembangan yang sangat pesat 
dalam beberapa dekade terakhir ini, seiring dengan laju perkembangan peradapan manusia dengan 
berbagai permasalahan yang kompleks. Sosiologi memiliki banyak cabang keilmuan dan lintas ilmu, salah 
satunya adalah Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan. Dua ilmu Sosiologi ini (Sosiologi Pertanian 
dan Sosiologi Pedesaan) menjadi matakuliah wajib di berbagai perguruan tinggi di Indonesia tidak saja 
pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) namun juga pada Jurusan Sosial 
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian. Ilmu Sosiologi Pertanian merupakan ilmu yang relatif baru 
berkembang, sebagai ilmu yang relatif baru maka literatur ataupun referensi tentang Sosiologi Pertanian 
masih sangat sedikit, apalagi teori dan perspektif yang sesuai dengan konteks masyarakat pertanian di 
Indonesia. Literatur tentang Sosiologi Pertanian yang saat ini banyak berorientasi pada perspektif para 
sosiologi dari Barat yang sering menggunakan perspektif tunggal, pada hal sosiologi merupakan ilmu 
pengetahuan yang majemuk. kekuatiran lain dengan digunakannya teori ataupun perspektif Barat untuk 
melihat masyarakat non-Barat dapat  melahirkan ‘imperialisme akademik”. Salah satu alternatif untuk 
melahirkan teori baru adalag dengan menggunakan kearifan lokal menjadi basis teori dan perspektif yang 
empiris dalam Sosiologi Pertanian, untuk menjawab keterbatasan teori dan perspektif Sosiologi Pertanian 
dari Barat yang belum tentu semuanya sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat lain, khususnya di 
Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kearifan lokal dan teori serta perspektif Barat bisa saja 
dipadukan dalam menganalisis masalah sosial dalam masyarakat pertanian yang semakin kompleks seperti 
saat ini.Maka dalam membuat kurikulum mata kuliah dan praktikum Sosiologi Pertanian sudah 
seharusnya materi kearifan lokal  dimasukan dalam kurikulum. 

 
Kata Kunci: kearifan lokal, teori, perspektif 

A. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI PERTANIAN DAN PEDESAAN 
Perkembangan ilmu Sosiologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak mulai ditemukan 

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan oleh Auguste Comte dalam karyanya berjudul “Course of Positive 
Philosophy” 1874 di Prancis. Munculnya ilmu Sosiologi melihat fenomena sosial yang terjadi di Eropa, 
khususnya di Prancis pada masa revolusi industri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam 
tatanan hidup di masyarakat. Revolusi industri di Prancis terjadi karena adanya perlawanan kaum 
intelektual, buruh, dan petani terhadap kaum bangsawan dan tuan tanah. Setelah penelitian dan telaah 
analisis secara ilmiah maka lahirlah ilmu yang dinamakan Sosiologi, berasal dari kata “socios” 
(masyarakat) dan “logos” (ilmu). 

Beberapa dekade terakhir Sosiologi mengalami perkembangan luar biasa, Sosiologi banyak cabang 
keilmuan dan lintas ilmu, salah satunya adalah Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan. Dua ilmu 
Sosiologi ini (Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan) menjadi matakuliah wajib di berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia tidak saja pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(Fisipol) namun juga pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian.  

                                                            
60  Makalah disampaikan pada  Pertemuan  Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesia,  di Universitas 

Padjajaran, Jatinagor-Jawa Barat, 25-26 Januari 2012. 
61  Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. 
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Matakuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan sangat penting menjadi matakuliah wajib bagi 
mahasiswa Fakultas Pertanian karena dengan mengikuti matakuliah ini mahasiswa diajarkan untuk bisa 
mempelajari, mengamati, dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat pertanian. 
Dengan demikian mahasiswa Fakultas Pertanian memiliki bekal dan ilmu sosial selain ilmu praktis di 
bidang pertanian. Salah satu out put yang dihasilkan dari matakuliah Sosiologi ini mahasiwa dapat 
beradaptasi dengan kehidupan masyarakat pertanian dan dapat menganalisis fenomena sosial serta 
mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat tani. Dengan mempelajari Sosiologi 
mempermudah mahasiswa melakukan interaksi sosial dengan masyarakat.  

Menurut Ulrich Planck, objek Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan perlu dipisahkan, 
karena objeknya berbeda. Objek Sosiologi Pedesaan adalah seluruh masyarakat desa yang terus-menerus 
menetap di desa dengan berbagai pekerjaan dan aktivitasnya. Sedangkan objek Sosiologi Pertanian adalah 
masyarakat yang bergerak dibidang pertanian tanpa membataskan lingkup di desa ataupun di kota. Namun 
Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian memiliki relevansi yang sangat dekat karena masyarakat yang 
tinggal di desa umumnya bekerja sebagai petani. Disamping itu, secara teoritis Sosiologi Pertanian dan 
Sosiologi Pedesaan banyak memakai teori yang sama dari induk ilmu Sosiologi secara umum dalam 
menganalisis berbagai realitas sosial masyarakat baik di desa maupun dalam kehidupan masyarakat 
pertanian. 

Dalam makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada Sosiologi Pertanian. Ilmu Sosiologi 
Pertanian merupakan ilmu yang relatif baru berkembang, sebagai ilmu yang relatif baru maka literatur 
ataupun referensi tentang Sosiologi Pertanian masih sangat sedikit, apalagi teori dan perspektif yang 
sesuai dengan konteks masyarakat pertanian di Indonesia. Keterbatasan teori dan perspektif ini jelas 
merupakan tantangan bagi para ilmuan dan akademisi Sosiologi Pertanian untuk dapat menghasilkan 
literatur ataupun karya ilmiah dalam bidang Sosiologi Pertanian yang sesuai dengan kondisi masyarakat 
pertanian Indonesia. Kondisi masyarakat pertanian di Indonesia berbeda dengan kehidupan masyarakat 
pertanian di Eropa atau Amerika. Maka tidaklah mengherankan kadang konsep teori Sosiologi yang 
dikemukakan ilmuan dari Eropa dan Amerika tidak bisa digeneralisir atau diterapkan di Indonesia. 

Nasikun menyatakan bahwa teori dan paradigma ilmu sosial modern dikenali pengungkapannya di 
dalam logika paradigma pembangunan konvensional yang berdiri atas fondasi teori-teori fungsionalisme 
struktural dan modernisasi, pada era tahun 1970-an dikenal sebagai ideologi pembangunanisme. Logika 
dasar dari model atau paradigma pembangunan yang demikian adalah logika produksi. Korten 
menyatakan bahwa model atau paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi (production centred 
development). Tujuan utama model atau paradigma berpusat pada produksi adalah mencapai dan 
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan orientasi utama adalah menciptakan 
masyarakat konsumen yang tinggi. Model paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi menuai 
banyak kritik karena kesyahihannya diragukan dan membawa dampak negatif pada masyarakat, 
khususnya masyarakat di negara dunia ketiga. Dampak utama yang paling dirasakan khususnya bagi 
masyarakat pertanian dan pedesaan adalah masalah kemiskinan dan pelestarian lingkungan. 

Dalam usaha mengatasi masalah dinamika pembangunan masyarakat pertanian dan kekurangan 
literatur ataupun konsep teoritis Sosiologi Pertanian yang ada, khususnya yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat pertanian di Indonesia maka sudah seharusnyalah kita kembali menggali nilai-nilai budaya 
yang ada di masyarakat kita yang berbasis pada kehidupan agraris atau bidang pertanian.  

  
B. PERSPEKTIF SOSIOLOGI (ILMU BERPARADIGMA GANDA) 

Literatur tentang Sosiologi Pertanian yang saat ini banyak berorientasi pada perspektif para 
sosiologi dari Barat yang sering menggunakan perspektif tunggal, pada hal sosiologi merupakan ilmu 
pengetahuan yang majemuk, menurut Ritzer dikatakan bahwa sosiologi adalah ilmu berparadigma ganda, 
dimana dalam menganalisis realitas sosial dalam masyarakat dengan menggunakan teori yang berbeda-
beda satu dengan yang lainnya.  
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Adanya kekuatiran bahwa penerapan perspektif teoritis sosiologi Barat pada masyarakat non-
Barat akan menyebabkan generalisasi kondisi masyarakat pada hal, kehidupan sosial budaya masyarakat 
Barat berbeda dengan kehidupan sosial budaya masyarakat non-Barat, apalagi dengan kondisi di 
Indonesia. Disamping itu, menurut Ember dalam Kamanto Sunarto bahwa perspektif teori sosiologi Barat 
muncul berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap masyarakat Barat secara tunggal dan sering kali 
belum diuji keberlakuannya secara lintas budaya. Sehingga muncul keraguan akan keabsahan dalam 
penerapan teori dari Barat tersebut. Adanya anggapan bahwa penerapan konsep dan perspektif teori Barat 
pada masyarakat non-Barat dilandasi sikap etnosentrisme penilaian terhadap kebudayaan lain dengan 
memakai ukuran yang berlaku bagi kebudayaan diri sendiri  

Keberatan dan kekuatiran lain dengan digunakannya teori ataupun perspektif Barat untuk melihat 
masyarakat non-Barat menurut Pieris (1969) adalah lahirnya ‘imperialisme akademik”. Kondisi ini jelas 
menyebabkan para ilmuan ataupun akademisi lokal atau pribumi tidak bisa berkembang karena 
mengalami ketergantungan pada para sosiologi Barat.  

Para ilmuan lokal atau akademisi sosiologi di Indonesia harus bisa mengambil sikap yang 
bijaksana, artinya ada teori atau perspektif Barat yang dapat digeneralisasikan dan diterapkan secara 
umum untuk berbagai masyarakat tidak hanya berlaku bagi masyarakat Barat saja. Disamping itu, ilmuan 
lokal juga harus bersikap kritis  terhadap teori Barat tersebut dan berusaha mencari anti tesis dari 
perspektif Barat tersebut yang berlandaskan pada kondisi empirik yang ada di tingkat lokal (daerah) dan 
pada level nasional (Indonesia). Dengan demikian perspektif dan teori sosiologi, khususnya Sosiologi 
Pertanian menjadi kaya akan berbagai teori dan perspektif yang ganda, tidak tunggal, karena kondisi sosial 
masyarakat berbeda satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya.  

Perlu adanya pengujian terhadap perspektif Barat yang ada merupakan hal yang mutlak dilakukan 
dan mengkritisnya, sehingga pespektif teoritis lintas budaya masih perlu dikaji ulang agar pandangan 
etnosentrisme yang sempit dalam bidang akademik dan imperialisme akademik dapat dihindari. Seperti 
yang dikemukakan oleh Frank bahwa kita harus waspada terhadap erosentrisme sempit dari tokoh-tokoh 
ilmuan sosiologi, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim dan lain-lainnya.  

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perspektif teori Sosiologi dari Barat banyak yang dapat 
berlaku secara universal lintas budaya, artinya tidak hanya berlaku bagi masyarakat Barat saja namun 
berlaku juga bagi masyarakat non-Barat termasuk bagi masyarakat Indonesia. Dapat dibayangkan 
bagaimana sulitnya menganalisis realitas sosial yang ada di masyarakat termasuk dalam menganalisis 
realitas sosial dalam masyarakat pertanian tanpa menggunakan landasan teoritis ilmu Barat, seperti konsep 
lembaga sosial, kelompok sosial, interaksi sosial dalam masyarakat, dan lain sebagainya.  
 
C. TEORI DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

(LOCAL WISDOM) 
Tidak dapat dibantah bahwa teori ataupun perspektif yang ada dalam ilmu Sosiologi Pertanian 

masih sangat sedikit, disamping itu, teori ataupun perspektif yang ada banyak berasal dari konsep 
masyarakat Barat yang kadang kala belum tentu sesuai dengan realitas sosial yang ada di Indonesia. 
Konsep teoritis dan perpektif teori Sosiologi Pertanian yang berbasis pada masyarakat Indonesia masih 
sangat sedikit ditemui. Kenyataan yang tidak dapat dielakan bahwa adanya berbagai kendala yang 
menghambat lahirnya teori dan perspektif Sosiologi Pertanian yang berbasis pada masyarakat Indonesia. 
Faktor penghambat yang ada, antara lain adalah kurangnya minat dan motivasi para ilmuan dan akademisi 
untuk mencari dan menemukan teori dan perspektif Sosiologi Pertanian, serta penguasaan dasar teori yang 
masih kurang. Kemudian, masalah lainnya adalah kurangnya apresiasi dan penghargaan terhadap para 
ilmuan, serta kurangnya adanya komunikasi antar ilmuan dan akademisi Sosiologi Pertanian di dalam 
negeri sendiri untuk membahas berbagai realitas sosial dalam masyarakat pertanian di Indonesia.  

Dalam usaha untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan teori dan perspektif Sosiologi 
Pertanian yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia agar tidak tergantung dengan konsep teori 
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dan perspektif Barat maka kontruksi teori yang dibangun haruslah berbasis kondisi sosial dan budaya yang 
ada di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kita harus kembali kepada kearifan lokal (local wisdom) nilai-
nilai luhur masyarakat kita yang selaras dengan alam sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.  

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dapat kearifan lokal di era globalisasi dan high 
technology, dan era serba digital seperti saat ini untuk menjawab tantangan zaman saat ini? Kemudian, 
apakah kearifan lokal sebagai sistem ilmu pengetahuan yang logis atau hanya sekadar mitos di tengah 
masyarakat tradisional? Apakah kearifan lokal itu benar-benar berpijak pada realitas empiris atau sekadar 
spekulasi nenek  moyang zaman dahulu? Apakah kearifan lokal (dalam bidang pertanian) dapat menjadi 
teori dan perspektif dalam kasanah ilmu pengetahuan Sosiologi Pertanian? Sebagai alternatif teori baru, 
sehingga tidak lagi tergantung dengan teori dan perspektif dari Barat. Artikel ini mencoba untuk 
menjawab keraguan dan kekuatiran berbagai pihak tersebut. 

Menurut kamus Inggris-Indonesia kearifan lokal terdiri dari 2 kata, yaitu kearifan (wisdom) dan 
lokal (local). Local yang berarti setempat, sementara wisdom berarti kebijaksanaan/kearifan, jadi secara 
sederhana artinya adalah kearifan/kebijaksaan masyarakat setempat.  Sarlito Wirawan mengatakan bahwa 
kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan 
menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa 
yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom dipahami 
sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap 
sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom 
sering diartikan sebagai ‘kearifan/kebijaksanaan. 
 Menurut Teezzi, Marchettini, dan Rosini bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat 
merupakan hasil dari proses trial and error dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-
empiris atau yang estetik maupun intuitif.  Kemudian ditambahkan Teezzi, Marchettini, dan Rosini bahwa 
akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat 
kita, kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pantun, pepatah, sajak, petuah, semboyan, mantra-
mantra, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari masyarakat.  

Implementasinya kearifan lokal biasanya ada dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang 
telah berlangsung lama dan terus-menerus. Keberlangsungan dan keberlanjutan kearifan lokal akan 
tergambarkan dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Kemudian, nilai-nilai 
itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak 
terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari dan apabila tidak 
dilaksanakan atau diikuti akan dapat mengakibatkan sanksi dalam masyarakat. Memahami kearifan lokal 
memerlukan waktu dan pengetahuan lainnya yang mendukung tentang suatu kearifan lokal.  

Dalam kearifan lokal (local wisdom) lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya 
akan menjadi ciri khas komunitas suatu kelompok. Beberapa contoh kearifan lokal yang ada di 
masyarakat, misalnya nilai-nilai kerjasama dan interaksi sosial kelompok (gotong royong). Di masyarakat 
Riau (Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi) kerjasama dalam mengolah sawah secara bersama-sama 
dan bergilir bekerja di sawah masyarakat disebut Batobo. Sistem pertanian dan irigasi subak di Bali (pola 
pembagian air), sistem pelestarian hutan dan bercocok tanam tumpang sari di hutan di masyarakat 
pedalaman di Indonesia, hutan adat dan hutan larangan (konsep konservasi masyarakat lokal), sistem 
pengelolaan tanah ulayat yang berkelanjutan (pola agraria). Kearifan masyarakat petani Indonesia lain 
adalah pola bertani subsistensi yang bersahaja (melawan pola pertanian kapitalistik yang seragah dan 
merusak lingkungan), dan banyak lagi lain-lain kearifan lokal masyarakat Indonesia terbukti dapat 
diterapkan sejalan dengan kehidupan modern. 

Pada era otonomi daerah saat ini semangat untuk kembali menggali dan mengembangkan kearifan 
lokal menjadi semakin muntlak untuk diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Spirit untuk membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan menjadi sangat bermakna 
bagi perjuangan daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat karena selama ini 
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kearifan lokal di era rezim Orde Baru hilang bersama kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik 
dan serba top down dalam pembangunan.  
 Kearifan lokal menjadi basis teori dan perspektif yang empiris dalam Sosiologi Pertanian, untuk 
menjawab keterbatasan teori dan perspektif Sosiologi Pertanian dari Barat yang belum tentu semuanya 
sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat lain, khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya. 
Kearifan lokal dan teori serta perspektif Barat bisa saja dipadukan dalam menganalisis masalah sosial 
dalam masyarakat pertanian yang semakin kompleks seperti saat ini. Kearifan lokal menjadi basis teoritis 
dan perspektif para ilmuan dan akademisi Sosiologi Pertanian Indonesia mengatasi serta mengeliminir 
pandangan etnosentrisme teoritis dan perspektif Barat yang bisa saja bertentangan dengan realitas empiris 
di Indonesia dan negara berkembang lainnya. 
 
D. GLOBALISASI MODERNISASI DAN ANCAMAN KEARIFAN LOKAL 

Dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan dinamika ilmu pengetahuan (khususnya 
Sosiologi Pertanian) maka kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia bisa menjawab tantangan 
dinamika perubahan tersebut. Kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke 
generasi sebenarnya jauh lebih unggul dan ramah terhadap lingkungan dari pada dibandingkan dengan 
teknologi modern seperti saat ini.  

Sebenarnya globalisasi dan modernisasi bukan merupakan ancaman bagi kearifan lokal namun 
justru sebaliknya globalisasi dan modernisasi yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Barat mulai 
memudar. Masyarakat Barat mulai menyadari bahwa kearifan lokal yang ada di negara Timur sebenarnya 
jauh lebih baik dari globalisasi dan modernisasi dari Barat yang tidak ramah lingkungan dan 
berkelanjutan. Masyarakat Barat saat ini justru “back to nature” belajar dari kearifan lokal masyarakat 
Timur yang selaras dan ramah lingkungan dalam bertani dan lainnya.  

Dinamika dan perkembangan peradapan manusia selalu berkembang mengalami sirkulasi 
perputaran siklusnya. Masyarakat Barat dengan segala teori dan perspektifnya yang selama ini kita besar-
besarkan menjadi acuan dalam pembangunan telah mengalami stagnasi dan kegagalan dalam membangun 
masyarakat Barat yang modern ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat Barat dengan teori dan 
perspektifnya mengkontruksi ulang tatanan masyarakat yang kembali ke alam (back to nature) masyarakat 
modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di 
masyarakat Timur (Indonesia). 

Sosiologi Pertanian sebagai suatu ilmu pengetahuan perlu menggali basis teoritis dan perspektif 
berdasarkan kearifan lokal masyarakat di setiap daerah. Khususnya dalam menganalisis dinamika 
masyarakat tani agar tidak terlalu mengangungkan teori dan perspektif Barat. Maka dalam membuat 
kurikulum mata kuliah dan praktikum Sosiologi Pertanian sudah seharusnya materi kearifan lokal  
dimasukan dalam kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah. Di Laboratorium Komunikasi 
dan Sosiologi Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau sudah memasukan materi kearifan 
local (local wisdom) dalam kurikulum mata kuliah Sosiologi Pertanian. Kearifan lokal yang dikaji 
berbasis kearifan lokal yang ada di Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. 
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ARAH  SOSIOLOGI PERTANIAN MASA DEPAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 62 
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Abstrak 
Analisis sosiologi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan untuk 
kesejahteraan rakyat.  Dalam mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial yang direncanakan pada 
masyarakat pedesaan yang masih berperadaban agraris, aspek kelembagaan berperan penting.  Komponen 
yang penting dikaji adalah kompetensi sumberdaya manusia, tata nilai, kepemimpinan, struktur dan 
organisasi sosial, dan manajemen sosial.  Indikator yang harus dipertimbangkan adalah aspek 
perkembangan dan adopsi teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan sumberdaya alam. Sosiologi 
Pedesaan dan Pertanian merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada Fakultas Pertanian umumnya.  
Kedepan mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian  hendaknya menempatkan penguasaan 
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, metodologi, dan 
keterampilan ilmiah di bidang analisis masyarakat atas proses perubahan sosial dalam rangka 
pengembangan masyarakat pedesaan dan pertanian dengan memperhatikan isu-isu lokal maupun global, 
menuju masyarakat sejahtera, adil dan demokratis.Tulisan ini mencoba mengemukakan  arah pendidikan 
sosiologi pertanian yang sejalan dengan  arah perkembangan pembangunan pertanian.  Tulisan ini terdiri 
dari  lima  bagian. Pertama  merupakan pendahuluan, kedua; mendeskripsikan pendekatan pembangunan 
pertanian dan Ketiga; isu–isu pertanian kontemporer  yang berpotensi memberi arah/pengaruh terhadap 
pendidikan sosiologi pedesaan dan pertanian, keempat:  merefleksikan sosiologi pertanian dan 
implementasinya secara praktis, dan kelima; menyusun arah sosiologi pedesaan dan pertanian masa depan 
sebagai suatu mata kuliah wajib di fakultas pertanian.   
 
Kata kunci:  Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Pembangunan Pertanian, Kemiskinan, dan Agribisnis. 
 
 

Pendahuluan 

Semua negara di dunia melaksanakan pembangunan, karena mendambakan perbaikan kondisi 
kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan dari masa ke masa menghadapi berbagai 
tantangan dan kendala seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat di dalam negeri maupun perubahan 
konstelasi global.  Pemerintah Indonesia telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang 
berpusat pada manusia serta pro rakyat (kerakyatan). Upaya tersebut didukung  oleh pemangku 
kepentingan, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi  non-pemerintah. Banyak keberhasilan 
yang telah dicapai, namun masih banyak pula persoalan pembangunan yang belum dapat dipecahkan 
secara optimal, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan disparitas belum dapat diatasi. 
Persoalan ini sangat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan secara sinergis dan holistik dari 
seluruh elemen pembangunan.  

Mengingat sebahagian terbesar penduduknya berdiam di wilayah pedesaan, dengan 
matapencaharian utama di sektor pertanian, maka dalam kegiatan pembangunannya pemerintah Indonesia 
telah menetapkan prioritas utama bagi pembangunan pertanian. Keberhasilan pembangunan pada 
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umumnya tergantung pada partisipasi masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidaklah timbul dan tumbuh 
dengan sendirinya. Untuk itu pemerintah tidak hanya menghadapi masalah bagaimana meningkatkan 
kesejahteraan warga negaranya, tetapi juga sekaligus harus berupaya untuk menumbuhkan atau 
menimbulkan partisipasi dari seluruh warga negara yang hendak dibangun itu agar ikut mengambil bagian 
dalam kegiatan pembangunan yang memang diperuntukkan bagi mereka segala hasilnya. Demikian pula 
halnya dalam kegiatan pembangunan pertanian. 

Pembangunan pertanian merupakan usaha berbagai pihak, yaitu; pemerintah, petani dan investror 
(swasta). Menurut Hunter (dalam Uphoff, 1986)  empat  masalah utama yang dihadapi pemerintah dan 
investor dalam pengembangan pertanian adalah; 1) banyaknya petani yang membuat keputusan sendiri 
tentang bagaimana mengelola tanah milik sendiri, 2) banyak variasi secara fisik, sosial politik antara 
komunitas  lokal, 3) banyak fasilitas, kegiatan dan lembaga yang terkait dengan pertanian, 4) sulitnya 
koordinasi dan organisasi,  kerjasama pemerintahan lokal dan bantuan luar negeri.  

 
 

 

Berbagai Pendekatan Pembangunan Pertanian     

Teori transformasi struktural merupakan salah satu teori pembangunan yang umum digunakan 
dalam pendekatan pembangunan pertanian. Di antaranya adalah:  (a) teori pembangunan Arthur Lewis 
mengenai penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas;  (b) Model Jorgenson  mengenai fungsi produksi 
pertanian dari lahan dan tenaga kerja; (c) teori pembangunan Fei dan Ranis  yaitu pembangunan ekonomi 
timbul apabila tenaga kerja pertanian dipindahkan ke industri  secara bertahap.    

Menurut Todaro (1987), salah satu syarat bagi terlaksananya pembangunan di daerah pedesaan 
yang berorientasi kepentingan rakyat banyak adalah melaksanakan land reform.  Hal ini disebabkan 
karena keterkaitan petani kecil dengan lahannya sangat mendalam, bukan hanya sekedar fisik tetapi juga 
secara batiniah yang menyangkut harga diri dan kebebasan.   Di banyak negara Dunia Ketiga, struktur 
kepemilikan lahan yang tidak merata merupakan penyebab utama atas terjadi dan berlarutnya 
ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan di daerah pedesaan.  Jika distribusi pendapatan 
terus menerus timpang, maka sedikit sekali harapan yang tersedia bagi para petani di pedesaan untuk 
dapat meningkatkan status atau tingkat kesejahteraan ekonominya.   

Secara umum pendekatan dan model pembangunan pertanian yang banyak ditemukan dalam kajian 
pembangunan pertanian adalah: model pembangunan pertanian frontier, pendekatan konservasi tanah, 
Urban - Industrial Impact Model, pendekatan difusi dan High–Payoff Input Model  serta Induced  
Innovation Model (Ruttan, 1984, Madjan, 1994).    

Mosher (1969) juga telah menganalisis syarat-syarat pembangunan pertanian dibanyak negara dan 
menggolongkannya menjadi syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. Ada lima syarat yang tidak 
boleh tidak, harus ada untuk adanya pembangunan pertanian.  Kalau satu saja syarat-syarat tersebut tidak 
ada maka terhentilah pembangunan pertanian; pertanian dapat berjalan terus tapi statis.  Syarat–syarat 
mutlak itu menurut Mosher adalah: 
1. Adanya pasar untuk hasil–hasil usaha tani. 
2. Tekhnologi yang senantiasa berkembang. 
3. Tersedianya bahan–bahan dan alat–alat produksi secara lokal. 
4. Adanya perangsang produksi bagi petani, dan 
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. 

Disamping syarat-syarat mutlak yang lima itu, menurut Mosher (1965) ada lima syarat lagi yang 
adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar 
pembangunan pertanian, dan yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar itu adalah : 
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1.   Pendidikan pembangunan  
2.   Kredit produksi. 
3.   Kegiatan gotong royong petani. 
4.   Perbaikan dan perluasan tanah petani. 
5.   Perencanaan nasional dan pembangunan pertanian. 

Pada bagian selanjutnya akan disampaikan berbagai masala dalam pembangunan pertanian yang 
memerlukan kajian mendalam dengan pedekatan sosiologi. 

 
Isu-Isu Pembangunan Pertanian Kontemporer 

Secara umum isu – isu pertanian kontemporer dalam pelaksanaan pembangunan pertanian  yang 
berpotensi memberi arah/pengaruh terhadap pendidikan Sosiologi Pedesaan dan Sosilogi Pertanian, 
adalah:  
 
a. Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan adalah kegiatan pertanian yang berupaya untuk memaksimalkan manfaat 
sosial dari pengelolaan sumberdaya biologis dengan syarat memelihara produktivitas dan efisiensi 
produksi komoditas pertanian, memelihara kualitas lingkungan hidup, dan produktifitas sumberdaya 
sepanjang masa (Nasution, 1995). Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya 
pertanian untuk memenuhi perubahan kebutuhan manusia sambil mempertahankan atau 
meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam (Reintjes,C et all, 1999). 
Sustainable  Agriculture is the management of resources for agriculture to statisfy the changing 
human needs while maintaining or enhancing the quality of the environment and conserving natural 
resource (SEAMEO SEARCA).  
Secara historis terminologi pertanian berkelanjutan sebagai padanan istilah agroekosistem pertama 
kali dipakai sekitar awal tahun 1980-an oleh para pakar pertanian FOA. Ada dua peristiwa penting 
yang menandai kelahiran paradigma baru sistem pertanian berkelanjutan.Pertama, laporan 
Brundtland  dari World Commision on Environment and Development th 1987. Kedua, Konferensi 
dunia di Rio de Janeiro th 1992, yang memuat agenda 21 dengan mempromosikan SARD 
(Sustainable Agriculture and Rural Development).  Secara filosofi, Pertanian Berkelanjutan juga 
berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebaikan dengan mempertimbangkan aspek; (a)  Kedasaran 
lingkungan (ecologically sound), (b)  Bernilai ekonomis (economic valueable), dan (c) Berwatak 
sosial (socially just). Zamora (1995) mengemukakan lima kriteria untuk mengelola sustu sistem 
pertanian menjadi berkelanjutan: (a) Econamic viability, (b) ecologically sound, (c) socially just, (d) 
Culturally approriate , dan (e) System and holistic approach. Menurut Libunao (1995) dalam 
perspektif kelembagaan paling tidak terdapat delapan ciri spesifik: (1) Bernuansa ekologi , (2) 
Berjiwa social, (3) Bernilai ekonomis, (4) Berbasis ilmu holistic, (5) Berketepatan teknik, (6) 
Berketepatan budaya, (7) Dinamis, dan (8) Peduli keseimbangan gender.  
Dengan pengertian konseptual dan berbagai pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan, 
memperlihatkan perlunya kajian atau pendekatan sosiologi pedesaan dan pertanian dalam 
mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan tersebut. 

 
b. Pangan dan Ketahan Pangan 

Pangan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat asasi. Demikian asasinya pangan 
bagi kehidupan masyarakat, maka ketersediaanya harus dapat dijamin dalam kuantitas dan kualitas 
yang cukup untuk pemenuhan aspirasi humanistik masyarakat, yaitu hidup yang maju, mandiri, 
dalam suasana yang tentram serta sejahtera lahir dan batin.  
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Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi setiap rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan yang dimaksud dengan 
pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang 
berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan 
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 
minuman. 
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari berbagai subsistem 
dimana terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil interaksi dari subsistem tersebut yaitu 
ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Subsistem ketersediaan pangan 
mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor. Ketersediaan 
pangan harus dikelola sedemikan rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta stabil 
penyediaanya dari waktu ke waktu. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas 
secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Hal ini bukan hanya berarti pangan tersedia 
disemua lokasi yang dibutuhkan tetapi juga menyangkut keterjangkauan dari segi ekonomi yang 
dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Subsistem konsumsi pangan mencakup upaya 
peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, 
gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal (Hardinsyah 
et al, 2004).  
Menurut MT Felix Sitorus dalam tulisannya tentang Kapitalisasi Pertanian Padi, salah satu tujuan 
pembangunan pertanian padi adalah transformasi cara produksi dari kegiatan ekonomi keluarga 
menjadi kegiatan bisnis. Itu berarti transformasi dari usahatani keluarga (mikro/kecil) ke perusahaan 
agribisnis (besar). Proses transformasi itu melewati tiga tahap. Pertama, tahap agribisnis berbasis 
sumberdaya yang digerakkan kelimpahan sumberdaya alam dan manusia tak terdidik. Pada tahap 
ini agribisnis bersifat padat kerja. Produk akhirnya dominan komoditi primer.  Kedua, tahap 
agribisnis berbasis investasi yang digerakkan kekuatan investasi (capital) melalui percepatan 
pembangunan, pendalaman industri hulu/hilir, dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. 
Agribisnis di tahap ini bersifat padat modal. Produk akhirnya dominan komoditi olahan. Ketiga, 
tahap agribisnis berbasis inovasi yang digerakkan innovasi melalui peningkatan teknologi dan 
kemampuan sumberdaya manusia. Ini tahap agribisnis yang bersifat padat inovasi (iptek). Produk 
akhirnya dominan komoditi olahan/jadi/turunan. 
Dalam proses transformasi pertanian, organisasi dan teknologi seyogyanya bersisian. Teknologi 
akan menjadi malapetaka jika organisasi produksinya tidak dikembangkan. Terbukti semasa 
revolusi hijau petani gurem terpaksa menjual sawah kepada petani kaya karena organisasi 
produksinya tak mampu mengelola teknologi. Kesenjangan terjadi karena pembangunan pertanian 
menomorduakan aspek organisasi. Hingga kini program-program pembangunan pertanian padi, 
misalnya Primatani dan Peningkatan Produksi Beras Nasional, masih terfokus pada teknologi. 
Tanpa revolusi ke organisasi produksi, adopsi teknologi tidak akan optimal.  
Uraian ini memperlihatkan pentingnya kajian sosiologis dalam mencapai dan mempertahankan 
ketahananan pangan melalui peningkatan produktivitas pangan dan pengembangan organisasi 
petani. 

 
c. Pertanian dan Kemiskinan 

Pembangunan adalah suatu usaha untuk kesejahteraan rakyat.  Bagi Rostow (1960), pembangunan 
ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung pertanian, sektor penyerap 
terbesar lapangan kerja.  Pertanian umumnya di pedesaan.  Penduduk miskin di perdesaan 
umumnya petani. Dalam menurunkan angka kemiskinan, selain menitikberatkan pertumbuhan 



 
 

93 
 

ekonomi, juga harus menerapkan pemerataan distribusi pendapatan yang baik melalui sektor 
pertanian. Jhingan (2002) menyebut faktor demografi berpengaruh pada kemiskinan. Pertumbuhan 
penduduk pesat memperberat tekanan pada lahan, pengangguran dan memicu kemiskinan. 
Pertambahan penduduk berkurang, kemiskinan juga berkurang. Modal dan penguasaan teknologi 
dapat mengentaskan kemiskinan (Solow Growth Theory). Fenomena semakin bertambahnya 
penduduk miskin di pedesaan justru akibat dari meningkatnya jumlah penduduk yang 
mengandalkan bertani sebagai kehidupan.  
Meskipun  ilmu ekonomi pertanian telah memberikan “andil” pada pemahaman masalah‐masalah 

produktifitas dan efisiensi produksi pertanian, namun masih belum cukup mampu memecahkan 

masalah‐masalah  kemiskinan  dan  keadilan  sosial  (Mubyarto,  1987).  Dalam  hal  mengentaskan 

kemiskinan terkait pembangunan pertanian maka kajian sosiologis terkait pertanian sebagai cara 

hidup menjadi penting.   Pengentasan kemiskinan di pedesaan dalam pendekatan pembangunan 

pertanian  secara  luas,  akan berbeda dengan pendekatan  agribisnis.   Pendekatan pembangunan 

pertanian  akan  memperhatikan  reforma  agraria  untuk  petani‐petani  kecil,  petani  gurem,  dan 

buruh‐buruh tani yang miskin, penyakap, dan petani penggarap yang merupakan penduduk miskin 

di pedesaan.   Pendekatan agribisnis untuk penduduk miskin  lebih condong adanya program dan 

kebijakan konkrit untuk menumbuh‐kembangkan agribisnis dan industri pedesaan tersebut.  

Strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan Agribisnis akan berpandangan Farming is 
livelihood adalah akar masalah kemiskinan di pedesaan yang harus diberantas. Kemiskinan di 
pedesaan hanya dapat diberantas dengan mengurangi jumlah petani gurem dan buruh tani melalui 
penyediaan livelihood non-pertanian. Untuk itu yang harus dilakukan ialah menyediakan sumber 
kehidupan alternatif, usaha non-pertanian, yaitu agroindustri dan industri kecil pedesaan lainnya.  
Untuk itu perlu  adanya program dan kebijakan konkrit untuk menumbuh-kembangkan agribisnis 
dan industri pedesaan tersebut.  
Bagi  Mubyarto (2002), sebagian besar kegiatan bertani (farming) di Indonesia bukanlah 
“business”, melainkan kehidupan (livelihood) dan way of life yang tidak semuanya dapat 
dibisniskan.  Istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan pertanian, tetap merupakan bagian 
dari pembangunan perdesaan (rural development) yang menekankan pada upaya-upaya 
meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, termasuk di antaranya petani. Fokus yang berlebihan 
pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian kita pada petani-petani kecil, petani gurem, 
dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya 
tidak merupakan bisnis.  Jika kita ingin mengadakan pembaruan atau reformasi agraria maka harus 
ada kesediaan meninjau kembali konsep dan pengertian sistem dan usaha agribisnis. 
Dengan demikian terlihat bahwa kajian sosiologis terhadap kemiskinan dan pertanian menjadi 
penting dalam hal pengentasan kemiskinan.  Hal ini juga akan  membawa perubahan arah dalam 
mata kuliah sosiologi (pedesaan dan pertanian) di fakultas pertanian. 

 
d.   Reformasi Agraria 

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan perdesaan (rural development) yang 
menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, termasuk di antaranya 
petani. Fokus utama hendaklah pada petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang 
miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. 
Mereka adalah penduduk miskin di perdesaan yang membutuhkan perhatian para sosiolog pedesaan 
dan pertanian yang memperhatikan keadilan untuk  reforma  agraria yang berarti pembaruan 
penataan agraria untuk mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling 
kurang beruntung di perdesaan.  
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Dalam perspektif agribisnis, reformasi agraria merupakan salah saru operasionalisasi dari penataan 
sistem agribisnis. Peraturan atau hukum agraria merupakan penunjang dalam sistem agribisnis.  
Pada prinsipnya, reformasi agraria harus menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan. Dalam 
kaitannya dengan pembaruan agraria maka reformasi agraria mutlak perlu untuk memfasilitasi 
pertanian berkelanjutan sebagai basis dari agribisnis di pedesaan.  
Dengan demikian kesepahaman akan  reforma agraria masih diperlukan.  Salah satu reforma agraria 
adalah land reform.  Menurut Todaro,  land reform biasanya meliputi redistribusi hak-hak 
kepemilikan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang terlalu luas oleh individu, serta 
membagikannya kepada para petani yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan yang sempit  
(Todaro, 1987).  Termasuk  kepastian kepemilikan lahan yang menjadi salah satu faktor resiko 
usaha pertanian saat ini, pencegahan fragmentasi dan upaya konsolidasi lahan pertanian, 
pengendalian konversi lahan pertanian, serta pengaturan sistem sakap-menyakap dan bagi hasil 
lahan pertanian.  
Revitalisasi pertanian di Indonesia, pengembangan lahan pertanian ditempuh melalui: (1) reformasi 
agraria, meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air (irigasi) serta meningkatkan rasio luas 
lahan per kapita, (2) pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk 
pertanian sekitar 15 juta ha, fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru) 
yang disesuikan dengan karakteristik iklim dan tanah, dan (3) penciptaan suasana yang kondusif 
untuk agroindustri (penciptaan nilai tambah dari produk pertanian) sebagai penyedia lapangan kerja 
dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani. 

 
e.   Kemitraan  Agribisnis 

Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerja sama usaha diantara berbagai 
pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling 
menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  Prinsip kerja sama seperti itu dapat 
mengatasi pembatas potensi usaha yang melekat pada satu unit usaha (Kartasasmita, 1996). 
Menurut Jafar (2000), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau 
lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan besar dengan prinsip saling 
membutuhkan diantara kedua belah pihak dalam menjalankan usaha. Kemitraan dapat juga disebut 
sebagai perikatan, didalam kemitraan terdapat hubungan kerja sama antara pengusaha kecil dengan 
pengusaha besar atau menengah. 
Didalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997  Tentang Kemitraan (pasal 1) yang dimaksud 
dengan kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang 
disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Unsur 
yang terpenting dalam kemitraan membedakan dengan hubungan bisnis atau kerja sama biaya 
adalah adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha menengah atau besar 
terhadap pengusaha kecil. Unsur lainnya adalah adanya motif ekonomi atau bisnis yang berdasarkan 
prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan menguntungkan. Jadi kemitraan tidak 
diarahkan pada kerjasama yang bersifat belas kasihan belaka. 
Dalam Undang-Undang Usaha Kecil (UUUK) Nomor 9 Tahun 1995 dijelaskan bahwa definisi 
kemitraan yaitu kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 
Menurut Kartasasmita (1996), kemitraan antar dunia usaha adalah penting. Hubungan kerjasama 
antar usaha yang dilandasi prinsip saling menunjang dan menghidupi berdasarkan azas 
kekeluargaan dan kebersamaan.  
Dalam pembangunan pertanian sudah banyak pola kemitraan di sub sektor perkebunan maupun 
pangan.  Dengan demikian pendekatan sosiologi perlu dilakukan dalam menunjang pencapaian pola 
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kemitraan yang   saling mendukung, menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak, dan menciptakan 
dan meningkatkan alih pengetahuan, keterampilan, manajemen dan teknologi sehingga kesenjangan 
sosial dapat diatasi. 

 
f.   Penguatan Kelembagan petani 
 

Pada  kebijakan Pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025, 
dan Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (SP3K), permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik 
kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat makro, satu kelembagaan baru 
yang lahir adalah Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang 
akan merumuskan secara terperinci tentang metode penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan 
penyuluhan. Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan 
Desa dan Gabungan Kelompok Tani. 
Aspek kelembagaan sangat berperan penting dalam mengarahkan dan mempercepat perubahan 
sosial yang direncanakan, terutama pada masyarakat pedesaan yang masih berperadaban agraris. 
Perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan sangat memerlukan masukan dari para 
analis kelembagaan atau sosiologis. Berbagai aspek yang perlu dipahami dalam penelitian 
kelembagaan untuk mempercepat dan mempertajam pembangunan pertanian dan pedesaan. 

  
Refleksi  Perkembangan Pendidikan Sosiologi Pedesaan dan Pertanian 
 

Di  Indonesia Pertanian adalah sector utama yang hasil produksinya berfungsi untuk mencukupi 
kebutuhan primer manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pertanian akan mempengaruhi 
kehidupan manusia sebagai produsen maupun konsumen.  Bagian ini akan merefleksi  perkembangan 
pendidikan sosiologi khususnya  Sosiologi Pedesaan dan Pertanian dan implementasinya secara praktis. 

Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani dan hidup di perdesaan, 
maka pada Fakultas Pertanian, Ilmu sosiologi yang diberikan adalah Sosiologi Pedesan.  N a m u n  
s e i r i n g  d e n g a n  p e r k e m b a n a g a n  z a m a n  p e r t a n i a n  t a k  h a n y a  a d a  d i  p e d e s a a n  namun 
di perkotaan pun telah banyak berkembang pertanian, sehingga di Fakultas Pertanian ada yang  
memberikan  Sosiologi Pertanian  dan masih banyak juga yang menggunakan  Sosiologi Pedesaan. 

S o s i o l o g i  p e d e s a a n  a d a l a h  i l m u  p e n g e t a h u a n  y a n g  mempelajari masyarakat 
pedesaan, struktur dan organisasi sosial, sistem dasar masyarakat, dan perubahan sosial yang ada di 
pedesaan.  Sosiologi Pertanian mempelajari struktur social, proses-proses social serta perubahan-
perubahan social pada masyarakat pertanian.  Dengan demikian Sosiologi pertanian ( Agricultural 
Sociology) sering disamakan dengan Sosiologi Pedesaan (Rural Sociology) khususnya dalam hal 
konsep sosiologi yang digunakan. Secara umum, baik pada sosiologi pedesaan maupun sosiologi pertanian 
konsep dasar sosiologi seperti; proses sosial, kelembagaan, stratifikasi sosial, struktur dan organisasi 
sosial, sistem dasar masyarakat, dan perubahan sosial digunakan untuk menganalisis masyarakat pedesaan 
maupun masyarakat pertanian. 

Implementasi Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian pada  kajian – kajian pembangunan 
pertanian sangat terlihat pada penelitian di jurusan atau prodi sosial ekonomi pertenian atau agribisnis. Hal 
ini terlihat dari  kajian terkait topik berikut: 
 Kelembagaan penguasaan lahan pertanian  
 Pangan dan Ketahan Pangan 
 Sistem Agribisnis 
 Kemiskinan dan peran lembaga keuangan mikro di sektor pertanian 
 Reforma Agria dalam Pembangunan Pertanian 
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 Pembangunan pertanian berkelanjutan 
 Revitalisasi pertanian  
 Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Petani 
 Kemitraan dan kepedulian sosial  
 dll 
 
Rekomendasi  Arah  Pendidikan Sosiologi Pertanian Masa Depan 

Perumusan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan sangat memerlukan masukan dari para 
analis kelembagaan atau sosiolog. Berbagai aspek yang perlu dipahami dalam penelitian kelembagaan 
untuk mempercepat dan mempertajam pembangunan pertanian dan pedesaan adalah: peran penting aspek 
kelembagaan dalam mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial yang direncanakan (social planned 
change), terutama pada masyarakat pedesaan yang masih berperadaban agraris.   

Dalam perubahan sosial pembangunan pertanian dan pedesaan yang direncanakan  aspek 
perkembangan dan adopsi teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan sumberdaya alam merupakan 
indikator yang harus dipertimbangkan. Komponen kelembagaan yang penting dikaji adalah kompetensi 
sumberdaya manusia, tata nilai, kepemimpinan, struktur dan organisasi sosial, dan manajemen sosial. 
Dengan demikian dalam perspektif penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan, perlu penajaman  analisis 
kompetensi sumberdaya manusia, tata nilai, kepemimpinan, struktur dan organisasi sosial, kelembagaan 
sosial, perubahan sosial yang direncanakan untuk  pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. 

Secara umum, tujuan Pendidikan Sosilogi Pedesaan dan Pertanian adalah penguasaan pengetahuan 
dan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, metodologi, dan temuan-temuan 
empirik sosiologi pedesaan sebagai suatu ilmu sosial terapan  dan keterampilan ilmiah di bidang analisis 
masyarakat atas proses perubahan sosial dalam rangka pengembangan masyarakat pedesaan menuju 
masyarakat adil dan demokratis.  

Dengan demikian mata kuliah sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian  menempatkan 
penguasaan konsep sosiologi oleh mahasiswa menjadi hal utama, disamping   mempunyai kemampuan 
menganalisis masyarakat pedesaan dan masyarakat  pertanian serta kebijakan pembangunan pertanian.  

Selanjutnya bagian ini akan menyampaikan  rekomendasi arah pendidikan sosiologi pertanian masa 
depan menyangkut inovasi kurikulum maupun proses pembelajaran keilmuan sosiologi dan hal lain yang 
dianggap penting dan relevan sbb: 
 
a. Deskripsi Singkat mata kuliah Sosiologi pedesaan dan pertanian  :  

Mata kuliah ini membahas tentang; konsep dasar budaya dan masyarakat, kelembagaan sosial, 
kelompok dan organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, 
perubahan sosial untuk digunakan dalam menganalisis  potret komunitas desa, sumberdaya lahan,  
ketahanan pangan, kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, inovasi dan 
komunikasi teknologi, kemitraan agribisnis  revitalisasi pertanian,  reforma agria, penguatan 
kelembagaan dan pemberdayaan petani, kemitraan dan kepedulian sosial, serta gender dalam  
pembangunan pertanian dan pedesaan. 

 
b.   Kompetensi Dasar  

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: (1) Memahami dan menjelaskan 
berbagai konsep-konsep pokok sosiologi, (2) Mampu menjelaskan fenomena social masyarakat 
pedesaan umumnya dan pertanian/agibisnis khususnya dengan menggunakan konsep pokok dan 
teori sosiologi, serta (3) Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan dan tantangan 
yang dihadapi oleh pembangunan pertanian/agribisnis dan pedesaan. 

 
c.  Strategi Perkuliahan   
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Berbagai strategi instruksional akan digunakan dalam perkuliahan ini. Diharapkan SCL dapat 
terlaksana pada mata kuliah ini. Perkuliahan lebih banyak menggunakan diskusi/seminar, 
mahasiswa diharapkan  menyampaikan gagasan dalam pembahasan  berupa pendapat pribadi, hasil 
observasi atau  kajian pustaka atau hasil penelitian yang telah diketahui.  Focus diskusi digunakan 
untuk membahas berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pembangunan pertanian 
di pedesaan. Kuliah singkat pada awal pertemuan untuk memberikan penjelasan tentang kontrak 
perkuliahan, dan kerangka  bagi diskusi kelas.   

 
d.  Tugas dalam Perkuliahan  

Tugas pada mata kuliah ini berupa: (1) Setiap  mahasiswa harus sudah membaca bacaan 
perkuliahan, dan membuat  resume sekitar 2-3 halaman setiap topik perkuliahan dan (2) secara 
berkelompok membuat makalah atau bahan presentasi, (3) Setiap mahasiswa menyiapkan diri untuk  
menyampaikan pandangan pribadi terhadap pokok bahasan yang akan dan sudah dibahas pada 
minggu sebelumnya, serta (4) pada akhir semester setiap mahasiswa atau berkelompok membuat 
laporan observasi lapangan, atau kaijan pustaka dari penelitian terdahulu terkait “Tinjauan 
sosiologis terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan”. 

 
e.  Penilaian 

Penilaian dilakukan terhadap tugas yang diberikan  selama proses kuliah dalam satu semester baik 
pribadi maupun kelompok, Evaluasi Tengah Semester  dan Evaluasi Akhir Semester  secara 
berimbang.  
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PERANAN ILMU SOSIOLOGI/PENYULUHAN 

DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN MASA DEPAN DI INDONESIA 
Pandangan dari Pemerhati Ekonomi Pertanian 

 
Lies Sulistyowati64  

 
Abstrak 
 

Kebanyakan negara yang sedang berkembang (The developing countries) mengacu dan mengadopsi 
teori teori pembangunan dengan paradigma berpikir Barat (kapitalisme), yang ternyata seringkali gagal 
diterapkan di NSB. Berbagai asumsi yang dipergunakan kurang tepat dengan kondisi di NSB seperti 
Indonesia.  Sejarah memperlihatkan bahwa strategi pembangunan pada masa orde baru yang lebih 
mengedepankan indikator ekonomi makro, memang berhasil mencapai swa-sembada beras, juga tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Namun  disisi lain juga memperlihatkan beberapa paradox 
pembangunan pertanian yang memprihatinkan, yakni kemiskinan, ketidak-adilan dan pengangguran 
yang masih tinggi. Strategy tiga jalur  (Triple track strategy) yang merupakan manifestasi strategi 
pembangunan yang lebih pro-growth, pro-employment and pro-poor seharusnya diimplementasikan 
dengan keberpihakan yang nyata kepada petani.  

Sangat sulit dicari penyebabnya jika hanya menyandarkan pada analisis ekonomi pertanian semata. 
Dilema ”korporasi  dengan pertanian subsisten”, “effisiensi dengan pengangguran” dan ”pertumbuhan 
ekonomi dengan kemiskinan perdesaan” tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu ekonomi pertanian, 
namun diperlukan analisis multidisiplin. Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian, 
ilmu sosiologi dan penyuluhan memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya mewujutkannya. 
Diperlukan reposisi dan revitalisasi Sosiologi–penyuluhan yang diselaraskan (harmonisasi) dengan  era 
agribisnis, globalisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan. 
 
Pendahuluan 

Kebanyakan Negara yang sedang Berkembang (NSB: The developing countries) mengacu dan 
mengadopsi teori teori pembangunan yang dikemukakan oleh para ekonom Barat dalam melaksanakan 
pembangunannya. Teori pembangunan yang didasarkan pada pengalaman dan paradigma berpikir Barat 
(kapitalisme), ternyata seringkali gagal diterapkan di NSB. Asumsi yang dipergunakan untuk membangun 
teori pembangunan tersebut, hanya tepat berlaku di negara Barat, sedangkan di NSB (seperti Indonesia), 
kondisinya lebih kompleks. Hal ini diperparah dengan dilakukannya penerapan teori Barat tanpa 
penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat, seringkali hasilnya justru kondisi yang memperparah 
perekonomian NSB. Apalagi jika tolok ukur yang dipakai mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, 
hanya ukuran kuantitas saja, seperti : pertumbuhan ekonomi (economic growth), GNP per capita, 
pertumbuhan lapangan kerja, inflasi, maka hal ini bisa merupakan perangkap.  

Munculnya suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, inflasi terkendali, GNP per 
capita meningkat, sehingga bisa dikatakan pembangunan berhasil, namun kemiskinan dan disparitas 
pendapatan justru meningkat. Fenomena ini yang disebut sebagai Krisis teori pembangunan.  Oleh 
karena itu, dalam perkembangan selanjutnya bermunculan paradigma baru dalam pembangunan, seperti 
ajaran Marx Tradisional, kemudian Teori Neoklasik, Teori Keynes, Teori Schumpeter, Teori Rostow, 
Teori Lewis, Teori Ketergantungan (Dependensia) dan lainnya. Pada perkembangan tersebut, tolok ukur 
pembangunan tidak cukup hanya dimensi ekonomi yang sifatnya kuantitatif, karena dianggap 
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mengandung banyak kelemahan, tetapi mulai dikembangkan indikator sosial seperti : index mutu hidup 
(PQLI) dan Human Development Index (HDI).  

Amartya Sen (dalam Arifin, Bustanul. 2005), menegaskan bahwa pembangunan ekonomi 
seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati oleh 
seluruh masyarakat. Lebih jauh Sen menginterpretasikan pembangunan sebagai proses yang memperluas 
“Entitlement” dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu, 
ukuran pertumbuhan ekonomi adalah penting, namun bukan akhir dari pembangunan. Akan tetapi yang 
lebih penting adalah, bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas 
manusianya, dan pada gilirannya bagaimana masyarakat mempergunakan kapabilitas tersebut untuk 
mencapai kesejahteraan. Pada tataran ini diperlukan kajian yang holistik, dimana peranan sosiologi-
penyuluhan sangat diperlukan untuk melengkapi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu : 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.   

 
Asumsi yang Tidak Realistis untuk Negara yang Sedang Berkembang 

 
Teori pembangunan ekonomi/pertumbuhan ekonomi dipelopori oleh mahzab Klasik yakni bahwa 

Adam Smith, yang mengemukakan permasalahan pembangunan ekonomi di tahun 1776, dalam bukunya “ 
An Inquairy into The Nature and Causes oof the Welth of Nation “. Adam Smith meyakini berlakunya 
“tangan tidak kentara” (invisible hand) dalam perekonomian, yang berarti menganjurkan mekanisme 
pasar dan menentang setiap campur tangan pemerintah. Indikator yang dipakai untuk menilai 
pembangunan ekonomi adalah: PENDAPATAN PER KAPITA, dan secara sederhana Smith membedakan 
dua aspek dari pembangunan ekonomi yaitu : 
a) Pertumbuhan output total 
b) Pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan output total akan terjadi jika, sumberdaya alam (resources) dimanfaatkan secara 
optimal, dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Semakin 
besar modal, semakin memungkinkan untuk dilakukan spesialisasi, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan produktivitas per capita. Sedangkan jumlah penduduk, akan meningkat jika tingkat upah 
yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten (Ws). Semua yang terjadi dalam perekonomian 
semata-mata akibat tarik menarik antara demand dan supply, sehingga Smith dikatakan sebagai penganjur 
laissez-faire dan free trade. Pandangan Smith tentang pola  proses pembangunan ini sangat optimis, 
alokasi sumberdaya akan efisien dan pembangunan ekonomi akan terjadi. Kritik terhadap ekonom Klasik 
adalah : 
1) Asumsi pasar persaingan sempurna  
2) Pembagian kelas dalam masyarakat (buruh dan tuan tanah) 
3) Asumsi stationary 

Ketiga hal diatas (asumsi pasar persaingan sempurna, pembagian kelas, asumsi stationary) 
berdasarkan pada kondisi dan lingkungan sosial-ekonomi di Inggris dan beberapa negara Eropa, yang 
sangat berbeda dengan kondisi di NSB seperti Indonesia. Asumsi pasar persaingan sempurna, yang 
dicirikan oleh informasi yang diperoleh produsen dan konsumen lengkap, barang yang homogen, tidak ada 
barrier untuk memasuki pasar. Ketiga hal tersebut hampir pasti tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. 
Produsen sulit untuk memperoleh informasi pasar yang sempurna, bahkan menurut Saragih (1998)), 
terjadi informasi yang asymetris dalam pemasaran produk pertanian.   Barang/produk pertanian sulit untuk 
mencapai homogenitas, karena produsen pertanian sangat banyak dan terpencar (fragmented), dan kecil-
kecil (small-farmer). Sedangkan barrier dijumpai untuk barang-barang yang diproteksi oleh pemerintah, 
seperti beras, listrik, gula dan lainnya.  

Petani di Indonesia justru dihadapkan pada bentuk pasar yang tidak sempurna. Jumlah petani yang 
sangat banyak, dengan luasan lahan yang kecil kecil (rata-rata 0,3 ha), pada saat panen harus menjual 
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kepada sejumlah kecil pedagang perantara. Ini berarti petani menghadapi pasar oligopsony, sehingga 
bargaining position petani lemah dalam penentuan harga jual produksinya. Pada pembelian sarana 
produksi seperti pupuk, pestisida dan mesin pertanian untuk petani, dan juga DOC, pakan ternak, obat-
obatan untuk peternak, petani/peternak dihadapkan pada pasar oligopoly bahkan pasar monopoly. 
Sehingga petani benar benar tidak berdaya, berada diantara pasar olipopsony untuk produknya, dan pasar 
oligopoly untuk sarana produksinya. Teori pembangunan ekonomi ala Barat, jelas tidak tepat diterapkan di 
Indonesia. 

Asumsi pembagian kelas dalam masyarakat, yang diasumsikan secara jelas masyarakat dibagi 
dengan tegas menjadi 2 golongan, yakni golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan para buruh. Di 
Indonesia, tidak demikian, terdapat lapisan menengah, yakni tidak termasuk kapitalis, tapi juga tidak 
termasuk buruh, seperti golongan entrepeneur. Dengan kata lain Stratifikasi sosial di Indonesia, berbeda 
dengan stratifikasi sosial di negara-negara Eropa. 

 Asumsi stationary juga masih diperdebatkan, aliran Smith berpendapat bahwa stationary terjadi 
pada tingkat upah yang tinggi, sedangkan Ricardi & Malthus, berpendapat terjadinya pada tingkat upah 
subsistensi (cukup hidup). 

 
Pendapatan Per Kapita Sebagai Indexs Tingkat Kesejahteraan dan Tingkat Pembangunan ? 

 
GNP per kapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan, jelas 

mengandung banyak kelemahan, antara lain (Sukirno, Sadono.1985): 
 Bahwa tingkat kesejahteraan bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatan, namun tergantung juga 

pada faktor lain. 
 Kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam menghitung GNP per kapita. 

Banyak faktor non-ekonomi yang menentukan tingkat kesejahteraan, antara lain: pandangan hidup, 
adat-istiadat, keadaan alam sekitar, situasi politik, keamanan dan lainnya. Misalnya: dua orang yang 
berpendapatan sama, tapi pandangan hidupnya berbeda, yang satu  menekankan pada pengumpulan 
kekayaan sebagai unsur yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan, sedang yang lainnya 
menekankan kehidupan beragama sebagai unsur penting dalam mencapai kesejahteraan. Sehingga 
golongan kedua ini, kenyataannya lebih sejahtera dibanding yang pertama. 

Kelemahan didalam metodologis dan statistik dalam perhitungan dikemukakan oleh Usher (1985), 
dari perhitungan pendapatan per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk Inggris tiga belas kali dari 
Thailand, namun setelah membuat perhitungan ulang dengan memperbaiki pengukuran serta metodologis, 
disimpulkan bahwa taraf hidup penduduk Inggris hanya tiga kali dari penduduk Thailand. Juga dalam 
menghitung pendapatan per kapita, mengabaikan distribusi pendapatan. Jadi variabel ekonomi saja 
(pendapatan per kapita), banyak kelemahan sehingga tidak cukup valid untuk mengukur tingkat 
kesejahteraan. Dalam hal ini peranan ilmu sosiologi/penyuluhan sangat diperlukan untuk melengkapi 
perkembangan ilmu pembangunan pertanian, dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat pertanian. 

Perkembangan selanjutnya adalah mengukur indikator kesejahteraan dengan menambahkan variabel 
non_ekonomi, yakni :  index mutu hidup (PQLI) dan Human Development Index (HDI).  Indeks mutu 
hidup ini merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu Angka Kematian Bayi (Infant Mortality 
Rate/IMR), Angka Harapan Hidup satu tahun (Life Expectancy/LE)dan Angka Melek Huruf (Literacy 
Rate/Lit). Menurut UNDP (1990), Pembangunan Manusia adalah model pembangunan yang bertujuan 
untuk memperluas pilihan masyarakat melalui usaha-usaha untuk memberdayakan masyarakat. Tolok 
ukur keberhasilan pembangunan telah dikembangkan adalah IPM. IPM ini  terdiri dari 3 (tiga) komponen 
pembangunan manusia yang dianggap mendasar: 
1) Usia hidup (longevity)  
2) Pengetahuan (knowledge) 
3) Standar hidup layak (decent living) 
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Pentingnya Kajian Sosiologi–Penyuluhan Dalam Pembangunan Pertanian.  

Dalam banyak hal, teori ekonomi/pembangunan pertanian memang dianggap telah banyak berjasa 
dalam mengungkapkan dan menganalisis berbagai masalah ekonomi kaitannya dengan sektor pertanian, 
dan memberikan kontribusi yang signifikan pada masalah-masalah produktivitas dan efisiensi produksi 
pertanian, serta pertumbuhan/pembangunan ekonomi.  Pembangunan pertanian pada masa Orde Baru 
sering dianggap terinspirasi dengan Teori Rostow dengan teori pertumbuhan liniernya. Teori Rostow 
(Kuncoro, Mudrajad. 1987) yang mendasari pada kajian time series pada berbagai negara maju, 
menyimpukan bahwa pada negara negara maju untuk sampai pada kondisi sekarang ini, melewati lima 
tahapan, yakni : 
1) Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 
2) Prasyarat untuk Lepas Landas (The Precondition for Take-off) 
3) Tahap Lepas Landas (Take-off) 
4) Gerakan ke Arah Pendewasaan (The Drive to Maturity) 
5) Masa Konsumsi Tinggi (The Age of High Mass-consumption). 

Pemerintahan Orde Baru pada masa itu, menyusun rencana pembangunan ekonominya dengan 
tahapan-tahapan, Yakni Pembangunan Jangka Panjang Tahap I yang terbagi menjadi Rencana 
Pembangunan Lima Tahun I (Repelita-I) tahun 1969-1974, Repelita-II (tahun 1974-1979), Repelita –III 
(tahun 1979-1984), Repelita IV (tahun 1984-1989) dan Repelita V (tahun 1989-1994). Mengacu pada 
Rostow bahwa masa Lepas Landas bisa dicapai antara 20 sampai dengan 30 tahun, Indonesia 
merencanakan pada Repelita ke-VI  (tahun 1994-1999) sudah mencapai Tahap Lepas Landas. Namun 
sebelum tercapai Tahap Lepas Landas, krisis moneter melanda Indonesia, yang juga berdampak pada 
krisis politik, sehingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Bisa jadi karena pemerintah hanya fokus pada 
beberapa aspek dan kurang memperhatikan aspek lainnya, sehingga kerangka dasar sosial, politik dan 
kelembagaan kita, rapuh. Padahal Rostow mengemukakan tiga ciri utama bagi negara yang sudah 
mencapai Tahap Lepas Landas (Take-off), yakni : 
1) Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang, menjadi 10% dari produk Nasional 

Bersih (Net National Product=NNP). 
2) Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi (Leading sectors). 
3) Terciptanya suatu kerangka dasar sosial, politik dan kelembagaan yang bisa menciptakan 

perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan 
ekonomi terus terjadi. 
Syarat kenaikan investasi produktif dan tingkat pertumbuhan, bisa tercapai oleh Indonesia, bahkan 

pada Pelita II tercapai pertumbuhan ekonomi 7%. Namun pengabaian syarat ke-3 : kerangka dasar sosial-
politik dan kelembagaan, membuat pembangunan Indonesia set-back beberapa tahun kebelakang. 
Meskipun demikian, masa Orde Baru mencatat keberhasilan Swa Sembada Beras ditahun 1984 yang 
cukup membanggakan, juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Namun  disisi lain juga 
memperlihatkan beberapa paradox pembangunan pertanian yang memprihatinkan, antara lain : 
a).  Peningkatan produksi pertanian telah menimbulkan kecenderungan menurunnya harga produk-

produk pertanian yang berakibat negatif pada pendapatan petani (Ratnawati dkk., 2004) 
 b).  Peningkatan produktivitas dan produksi tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan meningkatnya 

pendapatan petani, bahkan pendapatan petani cenderung menurun dilihat dari nilai tukar petani 
(NTP) yang cenderung menurun (Siregar, 2007);  

c).  Di masa pemerintahan Orde Baru, ternyata sektor pertanian hanya bisa berkembang dalam 
kebijakan yang protektif, memerlukan subsidi dan mendapat intervensi yang sangat mendalam.  
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Paradoks tersebut di atas, menggambarkan bahwa pemerintah Orde Baru lebih berorientasi pada 
pendekatan produksi dibanding pendekatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.  
 Selanjutnya pada Masa Krisis (1997 – 2001), sektor pertanian memperlihatkan peran sebagai 
katup penyelamat dari krisis moneter yang melanda dunia, yakni dengan menampung luapan tenaga kerja 
dari sektor industri dan jasa yang colapse terkena dampak krisis moneter. Sektor pertanian satu-satunya 
sektor yang masih tumbuh 1-2%/tahun, pada masa krisis. Namun daya tahan sektor pertanian tidak cukup 
kuat, akhirnya sektor pertanian mulai terpojok dan terpinggirkan, setelah masa krisis lewat.  
Kondisi diatas sesuai dengan Teori Dependency, diantaranya Model Paradigma Palsu (False-paradigm 
Model), yang menyatakan bahwa :  
 Negara-negara dunia ketiga (NSB) telah gagal mencapai kemajuan yang cukup berarti karena 

strategi pembangunan mereka (biasanya disarankan oleh pakar Ekonomi Barat) didasarkan pada 
model-model pembangunan “yang keliru” yang jelas tidak cocok dengan kebutuhan mereka yang 
mendasar. 

 Model pembangunan yang selama ini telah diterapkan terlalu menekankan pada akumulasi kapital 
(capital accumulation) tanpa memberi perhatian secukupnya pada perlunya untuk mengadakan 
perubahan-perubahan sosial dan kelembagaan. Pada aspek perubahan sosial dan kelembagaan, 
peran sosiologi/penyuluhan sangat diperlukan. 
Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat 

ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan 
harga dan berbagai proteksi lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien 
merupakan pijakan utama bagi kelangsungan hidup usahatani. Pemerintahan pada Kabinet Indonesia 
Bersatu telah menetapkan program pembangunannya tahun 2004-2009, dengan menggunakan strategi tiga 
jalur (triple track strategy), yang operasionalisasinya sebagai berikut: 
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6.5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan 

ekspor. 
2. Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan 

lapangan kerja baru. 
3. Revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. 

Menurut Arifin, Bustanul (2005), Strategy tiga jalur  (Triple track strategy) ini memang agak ideal, 
dan mirip buku teks ekonomi pembangunan, yang konon dianggap manifestasi dari strategy pembangunan 
yang lebih pro-growth, pro-employment and pro-poor yang saat ini menjadi referensi penting negara 
negara di dunia. Berbagai program pembangunan di sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan 
petani dilakukan melalui pemberdayaan penyuluhan, pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan 
harga gabah, pengentasan kemiskinan, kebijakan proteksi dan promosi lainnya. Namun data BPS yang ada 
menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah 
garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 masih mencapai 31,02 juta (13,33%), dan dari sejumlah 
yang miskin tersebut, 63,38% berada di daerah perdesaan. Menjadi pertanyaan kita semua, apakah 
strategy pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah sudah tepat? Atau implementasinya di 
lapangannya yang banyak penyelewengan ? Sampai saat ini ilmu ekonomi pertanian tersebut masih belum 
cukup mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keadilan sosial. Bahkan di lain sisi, 
pengangguran tersembunyi yang merupakan salah satu sebab kemiskinan perdesaan, sering masih 
membingungkan ahli-ahli ekonomi pertanian.  

Tiga puluh tahun yang lalu, Mubyarto (dalam Wibowo, Rudi. 2007), sudah mempertanyakan: 
”Tidakkah sudah tiba saatnya ekonom Indonesia mulai mawas diri dan mempertanyakan relevansi teori 
ekonomi Neo-Klasik Orthodox sebagai ilmu yang mendasari berbagai kebijaksanaan dan strategi 
ekonomi?”. Bahkan dihipotesakannya bahwa teori ekonomi Neo-klasik yang terbentuk di dunia Barat satu 
abad lalu hanyalah relevan untuk menganalisa sebagian kecil perekonomian kita dan tidak relevan bagi 
sebagian besar yang lain. Mengapa? Karena teori ekonomi tersebut tidak mempunyai ”moral” pemihakan 
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pada rakyat miskin. Teori ekonomi Neo-klasik dinilai telah tidak begitu berkembang sebagai “ilmu” di 
negara kita, tetapi lebih kelihatan berkembang sebagai “seni”. Sangat sulit dicari penyebabnya jika hanya 
menyandarkan pada analisis ekonomi pertanian semata. Dilema ”Korporasi  dengan pertanian subsisten”, 
“effisiensi dengan pengangguran”  dan ”pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan perdesaan” tidak bisa 
diselesaikan hanya dengan ilmu ekonomi pertanian, dengan demikian, memerlukan analisis multidisiplin 
(ekonomi pertanian, sosiologi, penyuluhan, antropologi, agribisnis dst) untuk dapat memahami persoalan 
secara menyeluruh dan mencari solusi permasalahan. 

Mengacu pada A Model of Induced Innovation (Hayami & Ruttan, 1985) dengan pengamatan 
terhadap pertumbuhan pertanian di United States dan Jepang, memperlihatkan bahwa untuk membangun 
pertanian diperlukan keterkaitan antara empat faktor yang saling berinteraksi dan bersinergi, seperti 
berikut : 

 

  
 

Model tersebut menunjukan bahwa dalam pembangunan pertanian, diperlukan penerapan inovasi 
teknologi dan penerapan inovasi kelembagaan secara bersamaan. Pembangunan pertanian berlangsung 
sebapai proses menuju keseimbangan antara perubahan perubahan dalam  4 aspek yakni: 
1) Teknologi (technology) 
2) Sumberdaya (resources endowment) 
3) Kelembagaan (Institutions) 
4) Budaya (cultural endowment) 

Hubungan antara teknologi dengan sumberdaya jelas terlihat, bahwa inovasi teknologi (teknologi 
mekanis, hayati maupun kimiawi), bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan 
meningkatkan produktivitas. Namun harus diikuti dengan perubahan kelembagaan dan perubahan budaya 
petaninya. Upaya mentransformasikan pertanian tradisional ke arah pertanian modern, tidak hanya melalui 
perubahan struktur ekonomi pertanian belaka, namun juga menyangkut perubahan struktur dan perilaku 
sosial masyarakat pedesaan (transformasi kelembagaan). Ada tiga pilar yang menopang kehidupan suatu 
masyarakat yaitu kelembagaan komunitas (voluntary sector), kelembagaan pasar (private sector), dan 
kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector). Oleh 
karena itu transformasi kelembagaan juga sebaiknya mencakup ketiga kelembagaan tersebut. Tanpa itu, 
pengembangan pertanian hanya akan menimbulkan kesenjangan yang makin lebar di antara golongan 
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masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun pertanian diperlukan sinergi antara berbagai bidang ilmu, 
baik ekonomi, sosiologi, penyuluhan antropologi dan lainnya. Ke depan, dalam pembangunan pertanian 
periode 2010-2014, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama pada, yaitu sebagai 
berikut: 
 
 
1.  Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan produksi 

pertanian untuk pencapaian swasembada, akan lebih difokuskan pada peningkatan 39 komoditas 
unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 
10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan. 

2.  Peningkatan Diversifikasi Pangan. Diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan 
merupakan salah satu strategi mencapai ketahanan pangan. Sasaran percepatan keragaman 
konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi 
seimbang yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 
93,3 pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan 
dengan mengutamakan produksi lokal, sehingga konsumsi beras diharapkan turun sekitar 3% per 
tahun. 

3.  Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor. Peningkatan nilai tambah akan difokuskan 
pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung 
peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) 
diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, 
Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manucfacturing Practices). 
Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya local 
yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi 
ketergantungan impor (substitusi impor). Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan 
produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di 
pasar dalam negeri sudah tercukupi.  

4.  Peningkatan Kesejahteraan Petani. Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat 
kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya 
peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, 
karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan 
keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, 
sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi 
Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas 
utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani. 
Suatu tantangan yang cukup berat bagi pemerintahan untuk mencapai Empat Target Utama dimana 

tinggal sisa waktu 3 tahun menjelang tahun 2014. Untuk itu perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari 
seluruh komponen, baik aparatur negara, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. Akan sangat ideal 
apabila kepentingan petani dan kepentingan negara menjadi satu tanpa meniadakan kepentingan yang satu 
dengan yang lainnya. Tanpa adanya ideologi semacam ini, program swasembada dan swasembada 
berkelanjutan, misalnya, dapat bermanfaat secara nasional tetapi dapat merugikan petani, apabila 
pendapatan petani tidak dijamin. Kepentingan petani sebagai subyek pembangunan pertanian pada 
dasarnya adalah bekerja produktif, bermartabat dan sejahtera. Kepentingan tersebut haruslah harmonis 
dengan kepentingan negara dalam membangun pertanian, seperti peningkatan produksi, produktivitas, 
ketahanan dan keamanan pangan, agribisnis, devisa dan lainnya.  

Pembangunan pertanian ke depan, sangat dibutuhkan kebijakan dalam rangka Revitalisasi Pertanian 
yang lebih menekankan pada aspek pemberdayaan petani, baik kebijakan yang mendorong peningkatan 
posisi tawar petani melalui peningkatan kapabilitas kelembagaan petani, pengembangan infrastruktur 
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pendukung kegiatan pertanian perdesaan, penetapan dan stabilitas harga produk pertanian, kebijakan harga 
input pertanian, kebijakan penyediaan lahan pertanian, kebijakan pengembangan kawasan-kawasan 
agropolitan, kebijakan permodalan, kebijakan pengendalian hama dan penyakit, dan kebijakan 
penanganan dampak bencana alam. Upaya-upaya kebijakan pemberdayaan petani tersebut menjadi sangat 
penting, mengingat bagian terbesar struktur usaha pertanian adalah berupa usaha kecil/mikro.  

Dalam upaya peningkatan nilai tambah pada kegiatan pertanian dapat dilakukan melalui dua jalan, 
yaitu upaya-upaya yang dapat meningkatkan produktivitas dan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi. 
Produktivitas dapat ditingkatkan melalui inovasi dan teknologi, dalam hal ini penyuluhan memegang 
peran kunci yang strategis. Sementara efisiensi dapat ditingkatkan melalui penataan ‘aturan main’ (legal 
sistem, kelembagaan). Dalam kondisi usaha pertanian yang bagian terbesar dilakukan petani dengan 
skala kecil/mikro, seringkali akses-akses produktif tidak terjangkau oleh mereka, sehingga tidak mampu 
mengikuti  dinamika yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dan pasar yang semakin 
kompetitif. Dalam keadaan demikian, tentu dibutuhkan upaya-upaya ‘keberpihakan’ dan 
“pemberdayaan”, baik melalui mekanisme pasar maupun non-pasar. Upaya-upaya tersebut bertujuan 
utama untuk merestrukturisasi usaha pertanian ke arah skala yang lebih kompetitif, meningkatkan 
investasi dan mengintegrasikan pertanian ke arah berkembangnya sistem agribisnis.  

 
Simpulan  

Dinamika Ilmu ekonomi pertanian memang telah memberikan ”andil” pada pembangunan 
pertanian, khususnya pada masalah-masalah produktivitas, efisiensi produksi pertanian, peningkatan 
pendapatan petani serta pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hingga saat ini, dinamika tersebut masih 
belum cukup mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran dan keadilan sosial. Jika 
revitalisasi pertanian dilakukan dengan landasan ideologi keberpihakan untuk meningkatkan martabat 
dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya melalui upaya-upaya peningkatan nilai tambah bagi 
setiap kegiatan pertanian, maka diyakini masa depan pertanian kita akan mampu menghela pembangunan 
ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, transformasi kelembagaan disertai pemberdayaan 
masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan modal (modal sosial & modal ekonomi) yang ada 
untuk meraih peluang pasar global (terkait dengan agri-supply chain yang ada)  merupakan faktor kunci 
keberhasilan pembangunan pertanian, yang berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam 
mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian, ilmu sosiologi dan penyuluhan memegang 
peranan yang sangat strategis, dalam upaya mewujutkannya. Diperlukan reposisi dan revitalisasi 
Sosiologi–penyuluhan yang diselaraskan (harmonisasi) dengan  era agribisnis, globalisasi, demokratisasi, 
dan pembangunan berkelanjutan. 
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PERAN DAN ARAH SOSIOLOGI PEDESAAN/PERTANIAN                                                     
DALAM PENDIDIKAN PERTANIAN DI INDONESIA 
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ABSTRAK 

 
Menurut Aiken (1991) Pertanian berdiri diatas berbagai pilar tujuan penting yaitu (1) keuntungan 
(profitable production), (2) keberlanjutan produksi (sustainable production), (3) keamanan lingkungan 
(environmentally safe production), (4) pemuasan kebutuhan manusia (satisfaction of human needs), dan 
(5) berpijak kepada keadilan dan pemerataan (compatibility with a just social order). Pendidikan tinggi 
sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semestinya berpijak pada tujuan-
tujuan ini dalam pengembangan proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Proses belajar 
yang hanya berorientasi pada salah satu tujuan akan menciptakan ketimpangan dan pemikiran yang 
parsial mengenai pertanian dalam konteks yang holistik. Pengajaran yang hanya berorientasi mengejar 
keuntungan semata akan berpengaruh kepada pola pikir mahasiswa yang sangat utilitarian dan tidak peka 
terhadap kondisi sosio-ekonomi-cultural-ekologi masyarakat petani, khususnya petani gurem. Pengajaran 
yang hanya berkutat pada peningkatan teknologi produksi tanpa diimbangi moral keseimbangan 
lingkungan akan berakibat pada sikap tidak ramah terhadap keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, 
peran ilmu sosial seperti sosiologi pedesaan/pertanian maupun penyuluhan dan komunikasi pertanian 
sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam pencapaian tujuan-tujuan 
pengembangan pertanian, utamanya terkait dengan pemerataan dan keadilan. 

 
Kata Kunci:  tujuan pertanian, pendidikan tinggi, sosiologi pedesaan/pertanian, penyuluhan dan 

komunikasi pertanian 
 
 

PENGANTAR: Tinjauan Pertanian pada  tataran konseptual 
 

Secara terminologi,  pertanian (agriculture) dan system pertanian (agricultural system) digunakan 
secara luas mencakup berbagai aspek produksi tanaman dan hewan, makanan, serat, dan penggunaan yang 
lain Para analis dengan visi yang sempit terminology pertanian terbatas pada pengolahan tanah dan 
pertumbuhan tanaman. 

Agriculture is an activity of man, carried out primarily to produce food, fiber and fuel, as well as 
many other materials by deliberate and controlled use of mainly terrestrial plants and animals 
(Speeding, 1996) 
Dalam perkembangannya, pertanian juga mencakup pembiayaan, prosesing, pemasaran, dan 

distribusi produk pertanian; supply produksi pertanian dan layanan industry, dan dikaitkan dengan 
ekonomi, sosiologi, politik, lingkungan dan karakteristik budaya (CAESS, 1988). Semenjak pertanian 
dikaitkan dengan bidang ekonomi, teknologi, politik, sosiologi, perdagangan dan hubungan internasional, 
dan persoalan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa pertanian sangat berkaitan erat dengan bidang ilmu 
social yang sama eratnya dengan agronomi dan ekologi. Mengambil interpretasi yang luas, pertanian 
adalah system dari proses-proses dalam tiga kerangka lingkungan, yaitu: lingkungan biofisik (biophysical 
environtment), lingkungan social-politik (socio-poliyical environment), dan lingkungan ekonomi-
teknologi (economic and technological environment). Ketiga kerangka lingkungan dapat terjadi pada aras 
individu, kelompok, dan pemerintah dalam komponen-komponen pertanian: produksi, distribusi, dan 

                                                            
65  Staff Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Lab. Sosiologi Pedesaan. Jl Ir. Sutami 36 A 

Surakarta 57126, HP. +62817109607, e-mail: widiuns@yahoo.com 
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konsumsi (Yunlong and Smith, 1994). Menurut De Groot (1992) Ilmu pertanian merupakan gabungan 
antara ilmu sosial dan ilmu alam. Melalui ilmu alam, paling tidak dapat memonitor dan menganalisis 
dinamika alam sehingga dapat memberikan informasi untuk keberlanjutan penggunaan lahan. Sedangkan 
ilmu sosial harus berperan untuk menganalisis aktifitas manusia dalam aktifitas pertanian. 
 
Hakikat Tujuan Pertanian 
 Menurut Aiken (1991) menyatakan bahwa pada hakikatnya tujuan pertanian meliputi: 
memperoleh keuntungan (profitable production), membangun system produksi pertanian yang 
berkelanjutan (sustainable production), memperhatikan keselamatan lingkungan (environmentally safe 
production),  memuaskan kebutuhan manusia (satisfaction of human needs), dan berkesesuaian dengan 
keadilan social (compatibility with a just social order).  
 Pendapat Aiken tersebut memberikan pemahaman, bahwa pertanian tidak boleh hanya dilihat 
secara parsial. Pertanian tidak boleh hanya bicara produktifitas semata tanpa melihat aspek lingkungan. 
Paradoks teknologi dan degradasi lingkungan menggiring pada ilmuwan dan kaum pergerakan untuk 
secara intensif berpikir keras menyadarkan kepada berbagai pihak akan persoalan ini yang pada akhirnya 
memunculkan istilah sustainability yang berkembang menjadi Sustainable Agriculture (SA). 
 Konferensi Asilomar yang diselenggarakan oleh The International Alliance for Sustainable 
Agriculture pada tahun 1990 di Asilomar Conference Center di California yang menghasilkan Deklarasi 
Asilomar untuk sustainable agriculture dan disetujui oleh lebih dari 800 delegasi mengeluarkan 
pernyataan: “the present system of American Agriculture cannot long endure”. Paling tidak ada tujuh hal 
penting dalam Deklarasi Asilomar, yaitu: (1) mempromosikan dan mendukung komunitas pedesaan yang 
sehat, (2) memperluas kesempatan kepada petani yang baru dan yang sudah ada untuk menggunakan 
system yang berkelanjutan, (3) memberikan inspirasi kepada public mengenai pangan sehat, (4) memantu 
perkembangan etika penggunaan lahan, (5) memperluas pengetahuan dan akses mengenai informasi 
pertanian berkelanjutan, (6) me-reform keterkaitan antara pemerintah, industry dan pertanian, dan (7) 
meredefinisi peran U.S. Agriculture dalam komunitas global. 
 Ketujuh hal tersebut merupakan tujuan komprehensif dalam bidang sosial, lingkungan, agronomi, 
dan ekonomi. Pertanian didefinisikan lebih dari sekedar aktifitas produktif. The US. Alliance for 
Sustainability (2004) menyatakan bahwa sustainable agriculture harus mencakup empat kriteria: (1) 
ecologically sound, mampu menjaga keanekaragaman hayati dan menggunakan sumberdaya secara 
efisien, menghindari system yang merusak; (2) economically viable, harus bersifat menguntungkan; (3) 
socially just, sumberdaya dan kekuasaan harus didistribusi-kan secara adil sehingga kebutuhan dasar dan 
hak-hak semua orang dapat terjamin. Mereka harus diberdayakan untuk mengendalikan hidupnya. Inilah 
yang disebut Sen (1999) sebagai “development as freedom; dan (4) Humane-petani dan praktisi yang baik 
adalah yang memiliki rasa penyayang, menjaga keseimbangan antara lahan, tumbuhan, hewan piaraan, 
lingkungan dalam kondisi yang harmoni. 
 Departemen Pertanian USA SARE (Sustainable Agriculture Research and Education) 
menyatakan paling tidak ada tiga tujuan utama dari SA, yaitu: (1) meningkatkan pendapatan petani; (2) 
mempromosikan upaya memelihara lingkungan: melindungi dan meningkatkan kualitas tanah, 
mengurangi ketergantungan input yang non-renewable seperti pupuk dan pestisida sintetis, meminimalkan 
hal lain yang merusak lingkungan; (3) mempromosikan kesejahteraan keluarga petani dan komunitas. 
Douglass (1984) mendeskripsikan tiga hal utama dalam makna sustainability, yaitu: (1) sustainability of 
production, mampu menyediakan pangan bagi manusia; (2) sustainability as stewardship, mampu 
menjaga keseimbangan ekologi dan kualitas lingkungan; (3) sustainability as community, memelihara 
organisasi social dan budaya kehidupan pedesaan. 
 Pertanian juga tidak boleh semata-mata hanya bicara masalah keuntungan semata melainkan juga 
harus berbicara masalah komunitas petani, Mubyarto (2009), pertanian (agriculture) bukan hanya 
merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, 
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pertanian/agrikultur adalah sebuah cara hidup (way of life atau livehood) bagi sebagian besar petani di 
Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek 
petani, sebagai pelaku sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus, melainkan 
juga sebagai homo socius dan homo religius. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur 
nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke 
dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian.  
 Leopard (1947) memberikan contoh bagaimana pertanian tidak sekedar berorientasi pada produksi 
dan ekonomi semata. Lahan pertanian tidak boleh dipandang sebagai property belaka melainkan juga 
sebagai bagian kehidupan dari sebuah komunitas. Sehingga melindungi lahan bukan sekedar menjaga 
keberlangsungan produksi melainkan juga melindungi kehidupan komunitas.Tanah adalah basis dari 
kehidupan. Tanpa lahan, maka tidak ada pertanian, sehingga lahan harus dianggap sebagai sesuatu yang 
lebih dibandingkan sumber produktif. Hal ini penting, agar pertanian tidak sekedar berpikir dalam aspek 
ekonomi. 
 
Peran Pendidikan Tinggi Pertanian 
 Setelah memahami dan menelaah hakikat pertanian, maka pertanyaannya kemudian adalah 
bagaimana peran perguruan tinggi sebagai menara gading berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pada intinya, kalau menengok pendapatnya Aiken, bahwa membangun pertanian harus 
berpegangan pada beberapa pilar utama, yaitu dalam upaya menciptakan: (1) profitable production; (2) 
sustainable production,  (3) environmentally safe production,  (4) satisfaction of human needs; dan (5) 
compatibility with a just social order, maka fakultas pertanian semestinya memasukkan semua aspek 
tersebut dalam kegiatan belajar. 
 Oleh karena itu, dalam membangun kurikulum pada perguruan tinggi pertanian di Indonesia 
secara substansi harus menjadikan beberapa pilar tersebut sebagai basis pengajaran di kampus. Hal ini 
mengingat bahwa perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan pengetahuan (knowledge) tetapi juga sikap 
dan keterampilan. Ketidakpekaan mahasiswa pertanian terhadap petani kecil boleh jadi akibat pengajaran 
yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata. Sehingga mahasiswa tidak didekatkan kepada 
masyarakat petani yang semestinya menjadi kajian penting dalam membangun pertanian utamanya di 
Negara dunia ketiga. Ketidakpekaan mahasiswa terhadap teknologi ramah lingkungan boleh jadi karena 
minimnya pengajaran mengenai sustainable agriculture karena lebih cenderung mengupayakan diri dan 
berkutat pada upaya peningkatan produksi tanpa memperhatikan efek negative yang menyertainya. 
Ketidakpekaan terhadap masalah-masalah social masyarakat pedesaan boleh jadi karena minimnya 
pegetahuan mahasiswa terkait pentingnya keperpihakan terhadap petani kecil.  
 Hal inilah yang menjadi perhatian serius bagi staff pengajar dalam membangun pertanian yang 
beretika66. Antar ilmuwan yang memiliki perspektif etika yang berbeda akan memberikan dampak yang 
berlainan, misalnya: kaum utilitarian (weed scientist) yang berbasis pada “utilitas”-efisiensi memiliki etika 
yang berbeda dengan kaum environmentalist (James, 2003 yang dikutip Zimdahl , 2006). Pola pikir dan 
orientasi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana “ruh” dari pengajaran baik dari sisi kurikulum 
maupun dosen sebagai fasilitator dalam proses belajar baik di kelas maupun di luar kelas. 
 Oleh karena itu, pemahaman bersama mengenai hakikat tujuan pertanian perlu mendapatkan 
perhatian bersama para kaum intelektual kampus sehingga berbagai kaidah dan etika pertanian benar-
benar menjadi dasar dalam penentuan materi perkuliahan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan dalam 
mencapai tujuan pertanian, dan tidak bias kepada salah satu tujuan saja karena akan berdampak pada pola 
pikir yang pincang dalam memahami pertanian. 
 

                                                            
66 “ morality or ethics at personal level takes the form of an ability ti discern right and wrong, good and bad or evil, and to choose 

in an informed way to live by what is judged right and good. At the level of society, morality is the whole phenomenon of 
directing behavior by means of the distinction between right and wrong, good and bad or evil” (Prozesky, 2005) 
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Peran Dan Arah Sosiologi Pertanian/Pedesaan Dalam Pendidikan Pertanian Di Indonesia 
 Dalam perkembangannya, arah pendidikan pertanian melalui kesepakatan bersama forum FKPTPI 
(Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia) yang dikuatkan dengan SK Dirjen Dikti No. 
163/DIKTI/Kep/2007 menegaskan bahwa nama program studi dalam bidang pertanian yang semula terdiri 
dari beberapa program studi telah ditata menjadi hanya program studi agroteknologi dan agribisnis. Pada 
aspek sosial, profil lulusan agribisnis paling tidak diarahkan menjadi: (1) manajer agribisnis (perencana, 
pengelola, pelaksana, evaluator); (2) pengusaha agribisnis (wirausaha, innovator); (3) fasilitator 
pengembangan masyarakat agribisnis; (4) pendidik/peneliti/ konsultan/pengkaji agribisnis; dan (5) 
perumus kebijakan agribisnis. Melihat perubahan tersebut, maka kecenderungan fakultas pertanian lebih 
mengarah kepada upaya membangun ideology “farming is business” 
 Terkait hal tersebut, Prof. Mubyarto dan Awan Santosa (2003)67 mengingatkan bahwa secara 
konseptual penggunaan konsep agribisnis68 di Indonesia perlu dikaji ulang, mengingat bahwa sistem 
pertanian yang dikelola oleh petani tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Pada hakikatnya 
Pertanian (agriculture) atau budaya bertani  utamanya bagi sebagian besar petani Indonesia sebagai cara 
hidup (way of life atau livehood), artinya pertanian bukan hanya bermakna ekonomi, tetapi juga bermakna 
sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya (homo economicus, homo socius dan homo religius). Oleh karena 
itu, ada baiknya bahwa agribisnis yang menjadikan farming is business tidak mengesampingkan pelaku 
utama pertanian, yaitu petani (peasant) berlahan sempit. Mubyarto dan Awan Santosa (2003): 
 
“asumsi utama paradigma agribisnis bahwa semua tujuan aktivitas pertanian kita adalah profit 
oriented sangat menyesatkan. Masih sangat banyak petani kita yang hidup secara subsisten, dengan 
mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani-petani yang luas 
tanah dan sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, 
jagung, ataupun ketela. Mencari keuntungan adalah wajar dalam usaha pertanian, namun hal itu tidak 
dapat dijadikan orientasi dalam setiap kegiatan usaha para petani. Petani kita pada umumnya lebih 
mengedepankan orientasi sosial-kemasyarakatan, yang diwujudkan dengan tradisi gotong royong 
(sambatan/kerigan) dalam kegiatan mereka. Seperti di awal tulisan, bertani bukan saja aktivitas ekonomi, 
melainkan sudah menjadi budaya hidup yang sarat dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat lokal. 
Sehingga perencanaan terhadap perubahan kegiatan pertanian harus pula mempertimbangkan konsep dan 
dampak perubahan sosial-budaya yang akan terjadi. Seperti halnya industrialisasi yang tanpa didasari 
transformasi sosial terencana, telah menghasilkan dekadensi nilai moral, degradasi lingkungan, 
berkembangnya paham kapitalisme dan individualisme, ketimpangan ekonomi, dan marjinalisasi kaum 
petani dan buruh. Hal ini yang nampaknya tidak terlalu dikedepankan dalam pengembangan paradigma 
pendekatan sistem agribisnis..Tidak semua kegiatan pertanian dalam skala petani kecil dapat dibisniskan, 
seperti yang dilakukan oleh petani-petani (perusahaan) besar di luar negeri, yang memiliki tanah luas dan 
sistem nilai/budaya berbeda yang lain sekali dengan petani kita”. 
 Prof. Tjondronegoro (2008) juga melihat bahwa sistem pertanian dan usaha tani di Amerika dan 
Eropa yang merupakan cikal bakal munculya istilah agribusiness sangat berbeda dengan satuan-satuan 
usaha tani di Asia seperti: Indonesia, India, China, maupun Amerika Latin yang masih dikenal petani kecil 
atau minifundis, sebagai lawannya dari usaha tani besar dan luas yaitu latifundia. Di Negara Asia dan 

                                                            
67  Prof. Mubyarto dan Awan Santosa mencoba menanggapi tulisan Pantjar Simatupang (Jakarta Post, April 14 and 15, 2003) 

tentang Pendekatan Sistem Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian, yang juga didasarkan pada kerangka konsep 
pembangunan pertanian Departemen Pertanian tahun 2001 melalui tulisannya yang bertajuk “ Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan  (Kritik terhadap Paradigma Agribisnis)”.  

68  Konsep Agribisnis dipopulerkan oleh J. Davis dan R. Goldenberg  dari Harvard University melalui tulisannya yang berjudul A 
Conception of Agribusiness (1957). Di Indonesia  populer tahun 1975 ketika IPB membuka jurusan Perusahaan Pertanian, 
1984 berubah menjadi Agribisnis  

 



 
 

111 
 

Amerika Latin terdapat skenario daerah pedesaan yang berbeda sekali dan variasi antara petani gurem dan 
petani yang berlahan luas.  
 Melihat fenomena tersebut, maka peran laboratorium sosiologi pedesaan/pertanian, penyuluhan 
pertanian, komunikasi pertanian sangat penting dalam upaya memberikan khasanah keilmuan pertanian 
dari aspek sosial dan membangun keperpihakan pada petani (peasant).  Selo Soemardjan dan Sulaiman 
Sumantri mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur social (yaitu keseluruhan 
jalinan antara unsure-unsur social yang pokok seperti kaidah-kaidah social, lembaga-lembaga social, 
kelompok-kelompok social dan lapisan sosial) dan proses-proses social (yang berupa pengaruh timbale 
balik antara pelbagai kehidupan bersama seperti kehidupan ekonomi dengan kehiduan politik, kehidupan 
hukum dengan kehidupan agama dan lain sebagainya), termasuk didalamnya adalah perubahan-perubahan 
sosal). 
 Menurut Planck (1993) bahwa sosiologi pertanian dan pedesaan merupakan keilmuan yang 
berbeda karena sosiologi pedesaan lebih menekankan pada aspek pemukiman yaitu pedesaan tidak peduli 
apakah petani atau bukan. Sedangkan sosiologi pertanian lebih berfokus pada kajian sosiologi pada bidang 
pertanian tidak peduli apakah ada di pedesaan maupun perkotaan. Pada kasus tertentu boleh jadi sosiologi 
pertanian dan pedesaan merupakan satu hal yang sama selama pengembangan kegiatan pertanian ada di 
pedesaan.  
 Lebih lanjut Planck merinci beberapa kajian sosiologi pedesaan meliputi: (1) bagaimana aturan 
hubungan penduduk dan masyarakat lain?; (2) nilai, norma, dan otoritas apa tindakan mereka 
berorientasi?; (3) kelompok dan organisasi mana berlangsung kehidupan mereka?; (4) masalah yang 
muncul dan proses sosial yang mana yang digunakan untuk menyelesaikannya?. Sedangkan sosiologi 
pertanian berfokus pada sistem kehidupan pelaku pertanian meliputi hubungan petani dengan tanah (tata 
tanah), hubungan pekerjaan mereka dengan lainnya (tata kerja) maupun sistem ekonomi dan masyarakat 
yang ada di atas mereka (tata kekuasaan). Sehingga tema penelitiannya dapat beripa undang-undang 
pertanian, organisasi sosial pertanian (struktur  pertanian), usaha pertanian, bentuk organisasi pertanian; 
dan posisi petani dalam masyarakat. 
 Menurut Tjondronegoro (2008), pentingnya fungsi sosiologi pedesaan terletak pada analisisnya 
mengenai kedudukan, pelapisan, dan hubungan antar berbagai golongan petani di pedesaan. Karena hanya 
dengan menghayati gejala-gejala di daerah pedesaan dan sektor pertanian, maka dapat dimengerti dan 
dijelaskan mengenai mengapa petani berperilaku sebagaimana mereka berperilaku.  
 Mendasarkan pada fakta bahwa mayoritas petani di Indonesia hanya memiliki lahan yang sangat 
sempit (rata-rata di bawah 0.5 Ha) yang menjadikan pertanian sebagai cara hidup (way of life), maka 
petani lahan sempit ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa usulan kajian yang dapat ditekuni 
oleh dosen dan mahasiswa baik untuk kepentingan penelitian dan pengabdian maupun skripsi dalam 
rangka memperkuat kajian pertanian dari aspek sosial antara lain: 
1. Analisis Kelembagaan (petani dan perusahaan pertanian) 
2. Analisis organisasi sosial Pertanian 
3. Analisis Dinamika Kelompok 
4. Analisis Hubungan Kerja Agraris 
5. Analisis Migrasi  
6. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 
7. Analisis tata pemerintahan desa (rural governance) 
8. Analisis Gender 
9. Kajian Agraria (Konflik agraria) 
10. Kajian Kemiskinan Petani 
11. Strategi nafkah rumah tangga petani 
12. Strategi adaptasi petani 
13. Analisis Perubahan Sosial Pedesaan 
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14. Kepemimpinan Lokal 
15. Kearifan budaya Lokal 
 Sedangkan beberapa mata kuliah juga perlu ditambahkan dalam kurikulum di program studi 
agribisnis, misalnya: sosiologi ekonomi, sosiologi lingkungan, sosiologi agraria. Mata Kuliah sosiologi 
ekonomi sangat penting sebagai upaya memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait hubungan antara 
ilmu sosiologi dan ekonomi. Harapannya adalah terbukanya cakrawala berfikir terkait interseksi antara 
ilmu sosiologi dan ekonomi, sehingga antara dua ranah keilmuan tersebut tidak harus dipandang secara 
terpisah. Sosiologi lingkungan dapat memberikan kajian menarik mengenai keterkaitan antara pertanian 
dan lingkungan sebagai upaya membangun sustainable agriculture. Sosiologi agraria dapat memberikan 
pengetahuan mengenai keterkaitan antara tanah, air, udara dengan petani maupun organisasi pertanian. 
Selain itu, penggunaan metode kualitatif juga sangat menarik untuk dikembangkan dalam upaya melihat 
persoalan sosio-ekonomi-ekologi pertanian secara mendalam. Hal ini sebagai penyeimbang penggunaan 
metode kuantitatif yang selama ini telah berkembang di fakultas pertanian khususnya di Jurusan 
Agribisnis maupun Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.  
 
Penutup 
 Pertanian berdiri diatas berbagai berbagai tujuan penting diantaranya adalah keuntungan, 
keberlangsungan produksi, pemeliharaan lingkungan, pemenuhan kebutuhan manusia, dan keadialn sosial. 
Pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semestinya 
berpijak pada tujuan-tujuan ini dalam pengembangan proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar 
kelas. Proses belajar yang hanya berorientasi pada salah satu tujuan akan menciptakan ketimpangan dan 
pemikiran yang parsial mengenai pertanian dalam konteks yang holistic. Pengajaran yang hanya 
berorientasi pada pertanian dalam pengertian mengejar keuntungan semata akan berpengaruh kepada pola 
pikir mahasiswa yang sangat utilitarian dan tidak peka terhadap kondisi sosio-ekonomi-cultural-ekologi 
masyarakat petani, khususnya petani gurem. Pengajaran yang hanya berkutat pada peningkatan teknologi 
produksi tanpa diimbangi moral keseimbangan lingkungan akan berakibat pada sikap tidak ramah 
terhadap keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, peran ilmu sosial seperti sosiologi 
pedesaan/pertanian maupun penyuluhan dan komunikasi pertanian sangat diperlukan sebagai upaya 
menciptakan keseimbangan dalam pencapaian tujuan-tujuan utama pengembangan pertanian. Peran 
tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kajian dan penelitian yang lebih mengarah kepada 
permasalahan dan keberpihakan kepada petani kecil (gurem). Penambahan mata kuliah yang  dianggap 
mendukung juga bisa dilakukan seperti: sosiologi ekonomi, sosiologi lingkungan, sosiologi agraria, dan 
lainnya. 
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SOSIOLOGI DAN PENYULUHAN  
UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Dedi Sufyadi69 

 

Abstrak 

Bahwa pembangunan pertanian bukan hanya menyangkut aspek ekonomi dan aspek teknik semata, namun 
menyangkut pula aspek sosial dan aspek pengembangan sumberdaya petani.  Permasalahannya bagaimana 
ke dua mata kuliah yaitu, sosiologi pertanian dan penyuluhan pertanian mampu memberikan kontribusinya 
bagi terciptanya keberhasilan pembangunan pertanian tersebut.Metode kajian dilakukan melalui 
pendekatan deskriptif analisis. Analisis didasarkan pada pengalaman mengajar sosiologi pertanian di 
Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi yang masih belum berpengalaman. Kesimpulan kajian pertama, 
pendidikan sosiologi pertanian dituntut untuk memberi penguatan terhadap pembangunan pertanian 
melalui pengembangan riset sosial. Kedua, pendidikan penyuluhan pertanian dituntut untuk memberi 
penguatan terhadap pembangunan pertanian melalui pemberdayaan masyarakat tani. Disarankan, ke dua 
mata kuliah tersebut patut disinergikan bagi keberhasilan pembangunan pertanian. Dengan kata lain 
aktifitas riset sosial perlu difokuskan kepada pemecahan masalah pemberdayaan masyarakat tani. 

Kata Kunci :  Sosiologi pertanian, Penyuluhan pertanian; dan Pembangunan pertanian 
 

Pendahuluan 

Bahwa pembangunan pertanian dalam tulisan ini diposisikan sebagai upaya kebijakan, program dan 
proyek bukan sebagai mata kuliah. Pembangunan pertanian yang bukan hanya menyangkut aspek teknik 
dan aspek ekonomi semata. Namun pembangunan pertanian yang menyangkut pula aspek sosial dan 
pengembangan sumberdaya manusia. Cukup tepat kira nya menurut Ariif Budiman (2000) bahwa, pada 
dasar nya masalah pembangunan sebenarnya terletak pada masalah materi yang mau dihasilkan dan di 
bagi, serta pada masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. 
Memang, yang nama nya pembangunan seutuh nya adalah pembangunan yang mampu memberi manfaat 
kepada para pihak dan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang sebelum nya 
membutuhkan ada nya persepsi dan motivasi. 

Meminjam pemikiran Prof. Gunawan Satari, Prof Herman Soewardi; dan Prof. Imang 
Hasansulama dalam Dedi Sufyadi (1999); pembangunan pertanian dapat di definisikan minimal dari tiga 
aspek pendekatan yaitu teknik; ekonomi dan aspek sosial. Menurut pemikiran teknis, pembangunan 
pertanian mengandung arti peningkatan akal dan karya manusia melalui pengendalian proses biologis dan 
produksi dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan manusia.  Pemikiran 
ekonomi menyiratkan bahwa, pembangunan pertanian adalah pembangunan ekonomi yang dilaksanakan 
dalam bidang pertanian; termasuk perubahan sosial yang seringkali ditafsirkan dengan modernisasi. 
Pemikiran sosial menjelaskan bahwa, pembangunan pertanian adalah proses belajar, proses penyuluhan; 
proses komunikasi dan proses sosial yang banyak berhubungan dengan mental. Dalam aspek sosial ini lah 
mata kuliah sosiologi pertanian dan penyuluhan pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi nya.  

Mosher,A.T. (1974) menyatakan bahwa, keberhasilan pembangunan pertanian salah satu nya 
ditentukan oleh tercipta nya kegiatan di desa yang meliputi penelitian, penyediaan input produksi 
pertanian; menciptakan struktur pedesaan progresif; memberikan rangsangan membangun; memperbaiki 
tanah pertanian;  dan pendidikan teknis.  Permasalahannya, bagaimana ke dua mata kuliah yaitu, sosiologi 
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pertanian dan penyuluhan pertanian mampu memberikan kontribusi nya bagi tercipta nya keberhasilan 
pembangunan pertanian tersebut. 

Dalam konteks itu lah penulis menduga bahwa, sosiologi pertanian dan penyuluhan pertanian 
sebagai mata kuliah dituntut untuk memberi penguatan terhadap pembangunan pertanian. Dengan 
demikian pembangunan pertanian tidak sekedar jadi pelengkap penderita, dan hanya mengejar 
pertumbuhan semata. Pembangunan pertanian dapat pula menciptakan pemerataan dan dapat menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tampak nya sosiologi pertanian perlu lebih fokus pada 
pengembangan riset sosial, sedangkan penyuluhan pertanian sebagai mata kuliah perlu lebih fokus kepada 
hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tani. 
 
Sosiologi Pertanian 

Sosiologi pertanian identik dengan ilmu masyarakat pertanian. Dalam konteks wawasan 
kebudayaan, sosial; dan individual; sosiologi pertanian dipelajari minimal mencakup tiga aspek yaitu 
struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Struktur sosial dipelajari melalui teori struktur, proses 
sosial dipelajari melalui teori kultur; dan aspek perubahan soial dipelajari melalui teori perubahan sosial. 
Begitu hal nya tentang masyarakat pertanian dipelajari tidak terbatas pada masyarakat tani di pedesaan 
tapi menjangkau pula terhadap masyarakat tani di tingkat nasional. Perluasan wawasan itu lah yang perlu 
mewarnai pendidikan sosiologi pertanian di masa mendatang. 

Dari ke tiga aspek tersebut untuk kepentingan pendidikan sosiologi pertanian di Fakultas Pertanian 
Universitas Siliwangi dijabarkan ke dalam satuan acara perkuliahan sebagai berikut : sejarah pertanian, 
hubungan petani dengan tanah; ciri-ciri kehidupan masyarakat tani; struktur masyarakat tani; pertanian 
tradisional dan pertanian kontemporer; inovasi dan komunikasi teknologi; pelapisan sosial; perubahan 
sosial; kepemimpinan; pembangunan dan modernisasi. Namun patut disadari bahwa, satuan acara 
perkuliahan tersebut belum bersifat runtut dan komprehensip, tapi masih banyak ruang kosong yang masih 
perlu di isi atau di substitusi. Oleh karena nya forum lokakarya yang diselenggarakan oleh UNPAD ini 
menjadi penting guna mendapatkan substansi baru bagi pendidikan sosiologi pertanian dan penyuluhan 
pertanian. 

Sebenar nya kurang lebih lima puluh tahun yang lalu atau tepat nya pada akhir tahun empat puluhan 
dan awal tahun lima puluhan, para akhli sosiologi yang bergerak di dalam dunia pedesaan dan pertanian 
membedakan antara sosiologi pertanian dengan sosiologi pedesaan. Perlu diketahui sosiologi pertanian 
seperti sosiologi industri adalah sosiologi aktifitas (Ganjar Kurnia, 2004). Begitu hal nya di Faperta Unsil, 
mata kuliah sosiologi pertanian itu sebelum nya bernama sosiologi pedesaan. Tampak nya perbedaan 
antara sosiologi pertanian dengan sosiologi pedesaan pun perlu dibicarakan hingga tuntas dalam forum 
lokakarya.  

Menurut Dedi Sufyadi (2011), sosiologi pertanian merupakan wacana seputar problematik 
masyarakat pertanian yang demikian kompleks. Problem yang berada pada tiga pilar besar yaitu proses 
sosial, struktur sosial dan perubahan sosial. Pola-pola kebudayaan yang senantiasa berkembang dinamis 
turut mewarnai problematik kemasyarakatan, terutama masyarakat pertanian. Dengan demikian diskursus 
tentang sosiologi pertanian tidak sekedar menyangkut konsep-konsep teoritik yang sempit, tetapi 
menyangkut pula tentang refleksi terhadap permasalahan faktual. Untuk itu tidak lah salah apabila 
sosiologi pertanian turut andil dalam memecahkan permasalahan dari sudut pandang aspek sosial demi 
keberhasilan pembangunan pertanian. 

Ganjar Kurnia (2004) berpendapat bahwa, tema yang di usung di dalam sosiologi pertanian, mulai 
dari yang bersifat mikro, seperti interaksi antar petani, interaksi petani dengan pelaku lain; tingkatan meso 
seperti lembaga dan oreganisasi pertanian (termasuk organisasi pertanian modern), kebijakan pertanian; 
perundang-undangan pertanian dan interaksi atau dampak dari berbagai kebijakan ; aturan; interaksi antar 
pelaku pertanian terhadap kehidupan petani dan pertanian secara umum.  
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Berbicara tentang kontribusi sosiologi pertanian untuk pembangunan pertanian, menurut penulis 
sebaik nya sosiologi pertanian mampu menanggung beban sebagai wadah kajian untuk keperluan riset 
sosial. Substansi riset sosial yang di kaji dalam sosiologi pertanian antara lain :  Kajian yang bersifat 
kuantitatif seperti, pembinaan kelembagaan kepada anggota, partisipasi anggota kelompok tani; 
keterlibatan warga dalam kelompok tani; tingkat pendidikan; mata pencaharian; hubungan antar lembaga; 
tingkat kemakmuran masyarakat; dan masalah kependudukan (Rusidi, 1992). Kajian yang bersifat 
kualitatif antara lain tentang soal kehidupan keagamaan petani; soal mobilitas kerja petani; soal potensi 
dan prospek kelompok tani; soal koperasi petani; dan soal partisipasi petani dalam pembangunan pertanian 
yang mengandalkan pada rekonseptualisasi upaya pemecahan masalah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Muchtar Buchori dalam Ganjar Kurnia (2004) yaitu, di dalam 
bidang penelitian, ada harapan bahwa ilmu sosial bukan hanya sekedar  melukiskan serta menerangkan 
kenyataan yang ada. Setiap penelitian harus selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada 
dan meluruskan ketimpangan yang ada. Kewajiban moral peneliti di dalam memahami masyarakat yang 
diteliti, memetakan situasi problematik yang dihadapi masyarakat yang di teliti untuk kemudian 
mendampingi mereka secara mental dan intelektual dalam usaha mereka untuk mendatangkan perbaikan 
yang mereka dambakan. 
 
Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan pertanian identik dengan pendidikan pertanian.  Bagi petani yang umum nya masih 
rendah tingkat pendidikan nya, tentu nya kegiatan penyuluhan ini sangat diperlukan; agar pembangunan 
pertanian kita dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran. Terus terang sampai kini pembangunan 
pertanian kita masih memprihatinkan saja. Belum ada peningkatan, yang ada hanya lah kemarginalan. Di 
sini lah tantangan bagi mata kuliah penyuluhan pertanian untuk dapat menyuguhkan bagaimana strategi 
penyuluhan pertanian yang paling tepat bagi masyarakat. 

Rachbini, D.J. (2001), menyatakan bahwa jika selama ini pembangunan ekonomi di negeri ini 
belum berhasil merembes ke bawah, penyebab nya karena pembangunan ekonomi yang dijalankan telah 
mengabaikan dimensi etika dan unsur manusia sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Di sini 
mengandung arti bahwa, tumbuh nya partisipasi masyarakat tani dalam pembangunan pertanian sangat lah 
penting. Guna menumbuhkan partisipasi masyarakat tani tersebut tidak dapat lepas dari kegiatan 
penyuluhan pertanian. Efektif nya kegiatan penyuluhan pertanian, tentu nya akan membuat transfer ilmu 
dan teknologi di bidang pertanian akan berjalan lebih lancar.  

Pendidikan penyuluhan pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi disampaikan beberapa 
materi antara lain, tentang falsafah, azas dan prinsip penyuluhan; Fungsi, tujuan dan kemudahan 
penyuluhan; Proses belajar mengajar; Proses adopsi dan difusi inovasi; Metode penyuluhan; Sistem 
penyuluhan pertanian; Trilogi penyuluhan pertanian; Pembinaan Kelompok Tani; Peranan penyuluh 
dalam modernisasi pertanian; Etika penyuluhan; Sistem kerja penyuluhan pertanian; Program penyuluhan 
pertanian; dan Evaluasi penyuluhan. Materi yang berupa satuan acara perkuliahan ini tampak nya masih 
perlu diluruskan berhubung di samping mata kuliah penyuluhan pertanian ini masih ada mata kuliah lain 
yang lebih bersifat introduksi maupun advanced seperti mata kuliah pengantar penyuluhan pertanian 
maupun mata kuliah metode penyuluhan pertanian. 

Berbicara tentang kontribusi mata kuliah penyuluhan pertanian untuk pembangunan pertanian, 
sebaik nya penyuluhan pertanian sebagai mata kuliah itu mampu berperan dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat tani yang sekarang ini merupakan kebutuhan mendesak. Dalam hal ini mata kuliah 
penyuluhan pertanian mesti mampu memberi kontribusi dari segi substansi bagi upaya pemberdayaan 
masyarakat tani. Melalui forum lokakarya ini, diharapkan kontribusi mata kuliah penyuluhan pertanian 
terhadap pembangunan pertanian akan terungkap lebih nyata.   

Menurut Ibrahim Ohrella (2001) bahwa, tanpa keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat 
tani, akan semakin sangat mustahil untuk dapat membimbing petani menjadi subjek pembangunan turut 
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serta dalam transformasi struktural, apalagi kualitas sumberdaya manusia pertanian di dominasi tenaga 
kerja berpendidikan rendah. Memang, bila kita melakukan riset dan menelaah identitas responden umum 
nya petani kita berpendidikan SD/SR. Kenyataan pun kian menghawatirkan mengingat hampir 50 persen 
tenaga kerja  kita itu merupakan petani. Sudah tentu keadaan ini merupakan salah satu kendala dalam 
pembangunan pertanian dan sumberdaya manusia pertanian itu sendiri. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan itu, sudah dapat dibayangkan bagaimana 
kompleks nya permasalahan pembangunan sumberdaya manusia masyarakat petani di Indonesia. Untuk 
membangun citra pertanian yang tangguh dan modern, upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
pertanian merupakan persoalan yang sangat mendasar. 

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tani harus seiring dengan arah baru pembangunan 
nasional, yaitu :  
a)  Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat;  
b)  Pemantapan otonomi dan desentralisasi melalui pendelegasian wewenang lebih luas kepada 

masyarakat dan aparat daerah untuk melaksanakan program pembangunan, serta;  
c)  Pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui penerapan teknologi baru yang dilakukan 

melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi produktif yang berorientasi pada pembangunan yang 
berkelanjutan berkaitan dengan arah baru pembangunan pertanian. 
Ke depan, paradigma pembangunan pertanian adalah pertanian berkelanjutan yang berada dalam 

konteks pembangunan manusia. Paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan 
bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan sendiri. Pembangunan pertanian 
berkebudayaan industri merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang 
menempatkan pembangunan berorientasi pada manusia sebagai tolok ukur nya. Berkaitan dengan itu, 
pengembangan kapasitas masyarakat (capacity building) merupakan implementasi pembangunan yang 
berdimensi pembangunan sumberdaya manusia. 

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam  upaya 
perbaikan pembangunan pertanian, Faktor sumberdaya manusia pertanian     dikelompokkan sebagai 
berikut : masyarakat tani, petugas pertanian mulai dari PPL sampai dengan aparat tngkat pusat; aparat 
pembina mulai Camat sampai Gubernur; dan aparat penunjang kgiatan pertanian. Di sini PPL boleh 
dikatakan sebagai jadi ujung tombak dalam kegiatan penyuluhan pertanian. 

Program pendampingan petani merupakan salah satu cara untuk pemberdayaan dan meningkatkan 
kemampuan petani di samping kegiatan penyuluhan yang selama ini telah berlangsung. Khusus nya 
program pendampingan, diperlukan penataan sistem yang mengarah dan berorientasi pada tujuan dan 
sasaran yang jelas. Tujuan dan sasaran bukan merupakan sesuatu yang abstrak tapi sebaliknya adalah 
sesuatu yang dapat di ukur. Dengan demikian maka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dapat 
dilakukan dengan akurat. Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran akan lebih terarah apa bila tujuan dan 
sasaran dirumuskan secara berjenjang dan bertahap.  Selanjut nya, petani harus senantiasa membuka diri 
guna menerima informasi yang berkenaan dengan upaya peningkatan produksi, tanpa hal ini mustahil 
akan terjadi ada teknologi. 

 
Kesimpulan  

 
 (1)   Pendidikan sosiologi pertanian di tuntut untuk memberi penguatan terhadap pembangunan pertanian 

melalui pengembangan riset sosial. Semakin berkembang riset sosial diharapkan aspek sumberdaya 
manusia dalam pembangunan pertanian dapat lebih diperhatikan. Dengan demikian tentu nya 
essensi pembangunan akan lebih berkualitas.. 

(2)   Pendidikan penyuluhan pertanian di tuntut untuk memberi penguatan terhadap pembangunan 
pertanian melalui pemberdayaan masyarakat tani. Semakin berkembangnya kegiatan penyuluhan 
pertanian diharapkan aspek pemberdayaan masyarakat tani akan lebih menonjol. Dengan demikian 
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tentu pula essensi pembangunan pertanian akan lebih luas. Antara teori dengan kenyataan menjadi 
tak terlalu senjang. 

(3)  Pada dasar nya pendidikan sosiologi pertanian dan penyuluhan pertanian memiliki kaitan erat dan 
memiliki manfaat yang tak jauh beda. Oleh karena nya ke dua mata kuliah tersebut patut 
disinergikan bagi proses pembangunan pertanian. Untuk itu guna meningkatkan efektifitas 
pemberdayaan masyarakat tani pengembangan riset sosial perlu difokuskan pada pemecahan 
masalah pemberdayaan masyarakat tani tersebut.  
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SOSIOLOGI PEDESAAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN BERORIENTASI 
KEWIRAUSAHAAN PETANI DI PULAU-PULAU KECIL70 

 
Wardis Girsang71 

 
Pendahuluan 

Dewasa ini, krisis pangan, energi dan finansial merupakan tiga persoalan krusial yang 
paling dikuatirkan umat manusia sehingga terus dicari solusinya oleh pengambil kebijakan, 
akademisi, politisi maupun pengusaha baik di tingkat global maupun lokal. Sejak krisis minyak 
tahun 1997 banyak negara mencari minyak alternatif dengan cara mengubah bahan baku pangan 
menjadi bio-fuel. Kecuali itu, perubahan iklim global dan pemenasan global telah mengakibatkan 
kegagalan panen di berbagai negara.  Pada bulan Oktober 2011 yang lalu Thailand yang selama 
ini merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia menghadapi bencana alam 
(banjir) yang telah menghancurkan sistem irigasi dan pertanian, sehingga stok beras terbatas dan 
harga beras yang cukup tinggi sehingga jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Pada tataran 
global, sejak 2005 sebenarnya stok pangan dunia berada dibawah standar (20%) sehingga tidak 
cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia. Oleh karena itu setiap bangsa 
sedang berusaha menciptakan kemandirian ketahanan dan keamanan pangan di negara masing-
masing dalam rangka mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap keberlanjutan 
produksi pangan. 

Kita bisa bayangkan bagaimana jika krisis pangan terjadi di suatu daerah dimana rakyat 
kelaparan karena tidak bisa lagi memproduksi sendiri, sulit memperoleh dan tidak mampu 
membeli pangan karena harganya terlalu mahal. Pada satu sisi, krisis pangan berakibat pada 
instabilitas sosial dan kemudian sangat mungkin merambah kepada masalah ketidakstabilan 
politik dan ekonomi yang berujung pada hilangnya karakter, kedaulatan dan martabat bangsa.   

Kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi masih tetap penting walaupun 
cenderung semakin menurun sebab 42% tenaga kerja di Indonesia masih terserap dan bekerja 
pada usaha pertanian.  Kecuali masalah ketahanan pangan, persoalan serius dalam pembangunan 
nasional adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi (13,5%) yang sebagian besar 
ditemukan di pedesaan, khususnya rumah tangga petani tanaman pangan dan masyarakat pesisir 
atau desa nelayan. Hal ini memberikan makna bahwa sektor pertanian, disatu sisi, berperan 
penting sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, dalam waktu bersamaan 
belum berhasil memperbaiki kesejahteraan petani dan keluarganya. 

Pendidikan Tinggi Pertanian di Indonesia merupakan salah satu stakeholder penting yang 
memiliki tanggungjawab menyangkut maju mundurnya sektor pertanian dan kesejahteraan petani 
dan keluarganya. Namun demikian, pendidikan pertanian telah dan sedang mengalami persoalan 
serius yakni semakin rendahnya minat mahasiswa untuk memasuki pendidikan tinggi, fakultas, 
jurusan dan program studi yang berkaitan dengan pertanian selama 10 tahun terakhir.  Pertanian 
dianggap masih tradisonal, terisolasi, jauh dari pusat kota, kotor, kurang menarik, dan relatif 
kurang menjanjikan upah dan karier hidup anak muda di masa depan. 
                                                            
70  Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian, Laboratorium Sosiologi Dan 

Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Jatinangor-Bandung, 25-26 Januari 2012. 
71 Staf Pengajar Program Studi Sosek/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon 
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Penurunan jumlah mahasiswa yang memilih dan memasuki Fakultas Pertanian di 
Pendidikan Tinggi Pertanian yang tergolong “besar” mungkin belum merasakan dampak negatif 
penurunan minat generasi muda ke dunia pendidikan pertanian.  Namun di kalangan pendidikan 
tinggi pertanian yang ada di daerah, seperti Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon, 
penurunan minat mahasiswa yang masuk Fakultas Pertanian yang menurun secara signifikan 
tidak hanya mempengaruhi efisiensi proses belajar tetapi juga masa depan pembangunan 
pertanian di wilayah kepulauan, kususnya Maluku.  Jika pada tahun 1998 jumlah mahasiswa baru 
yang memilih masuk ke Fakultas Pertanian mencapai 500 orang maka pada tahun 2008 hanya 
sekitar 250 orang atau menurun sekitar 50%.  Pada tahun 2009, jumlah mahasiswa baru 
meningkat sedikit menjadi 300 orang.  Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 
jumlah mahasiswa yang memasuki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Pattimura Ambon meningkat tajam menjadi sekitar 3000 orang pada tahun yang sama.  Hal ini 
hanya memberikan ilustrasi betapa seriusnya perubahan minat mahasiswa untuk belajar dan 
berkarier di bidang pertanian, khususnya di daerah yang sebagian besar ekonominya berbasis 
pada sumberdaya alam lokal. 

Dalam konteks perubahan global dalam aspek sosiobudaya, ekonomi dan politik sebagian 
besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, jumlah penduduk miskin masih 
tinggi terutama di pedesaan serta kesejahteraan petani yang masih rendah, diikuti menurunnya 
minat generasi baru memasuki pendidikan tinggi pertanian.  Asian Free Trade Area (AFTA), 
misalnya, semakin mendorong banyaknya produk-produk pertanian asal Cina maupun Negara 
Asia lainnya ke Indonesia. Dalam hal ini, globalisasi dapat membawa berkah bagi petani jika 
petani dan sektor pertanian Indonesia mampu dan kreatif menghasilkan produk-produk yang 
berdaya saing. Jika dalam era globalisasi yang kebetulan bersamaan dengan otonomi daerah ternyata 
tidak mampu menjadi solusi masalah krisis keuangan, pangan dan energi sehingga rakyat gagal menjadi 
sejahtera, maka globalisasi dan otonomi adalah sebuah paradox. Berkah bagi mereka yang punya daya 
saing dan bumerang bagi mereka yang tidak punya daya saing dan tergilas oleh globalisasi.  

Maka dalam upaya memperbaiki daya saing maka peran inovasi sangat penting yang salah 
satu sumber utamanya adalah pendidikan tinggi pertanian dan lembaga penelitian yang memiliki 
kapasitas dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Peran pendidikan pertanian 
dan lembaga penelitian ini seharusnya terintegrasi dengan peran penyuluhan agribisnis sesuai UU 
Penyuluhan No 16 tahun 2006 dimana penyuluh menjadi ujung tombak pelaku transformasi 
perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku sekaligus agen pembelajar (agent of learning) 
organisasi petani. Namun demikian peran penyuluh pertanian (agribisnis) di era otonomi daerah 
sedang berada dipersimpangan jalan. Pemerintah daerah cenderung mengabaikan peran penyuluh 
pertanian karena sulitnya melihat dampak nyata dari kegiatan penyuluhan di tingkat kelompok 
tani. Pada hal sebagain besar masalah kegagalan program pembangunan pertanian, khususnya 
ketahanan pangan, terkait dengan pendampingan yang tidak berkelanjutan. 
 
Ketahanan Pangan dan kesejahteraan petani 

Dalam Encyclopaedia Brittanica (2004) pangan diartikan sebagai berikut: material 
consisting essentially of protein, carbohydrate, and fat (and supplementary substances such as 
minerals and vitamin) used in the body of an organism to sustain growth, repair, and vital 
processes and to furnish energy (pangan merupakan materi yang mengandung komponen esensial 
protein, karbohidrat, mineral dan vitamin yang digunakan dalam tubuh suatu organisme untuk 
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melanjutkan pertumbuhan, memperbaiki, proses vital dan mensuplai energi-terjemahan bebas).  
Dalam pengertian demikian, maka pangan tidak hanya bersumber dari tanaman pangan dan 
palawija, tetapi juga hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran), peternakan, perikanan, 
perkebunan dan kehutanan, termasuk tanaman obat-obatan. Implikasinya, ketahanan dan 
keamanan pangan berarti beragam, seimbang, tepat jumlah, mutu dan aman dikonsumsi. Masalah 
pangan kemungkinan bukan hanya karena mengkonsumsi dalam jumlah terbatas, tetapi juga 
karena tidak berimbang, berlebihan mengkonsumsi karbohidrat dan gula tetapi kekurangan dalam 
mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan.   

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Presiden Soekarno bahkan pernah menyatakan 
bahwa pangan merupakan hidup matinya bangsa karena pangan menjadi faktor penentu mutu 
sumberdaya manusia. Dalam era pemerintahan Presiden Soeharto, program produksi pangan 
(padi sawah) merupakan prioritas yang harus dilaksanakan oleh menteri, gubernur dan bupati. 
Hasilnya Indonesia pernah mencapai prestasi dari pengimpor beras terbesar tahun 1970an 
menjadi negara yang berhasil menciptakan swasembada beras tahun 1984. Pangan begitu penting 
karena tanpa pangan yang cukup untuk setiap mulut maka perdamaian dan demokrasi hanya 
retorika semata dan sulit dijaga dan dikembangkan. Perdamaian dan demokrasi tidak banyak 
manfaatnya ditengah masyarakat yang perutnya lapar. Bahkan pembunuh massal sesungguhnya 
bukanlah senjata canggih dalam peperangan tetapi kelaparan dan kemiskinan.     

Menurut UU No 7 Tahun 1996, pasal 1 ayat 17, ketahanan pangan didefinisikan sebagai 
kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam hal ini kemandirian, 
ketahanan dan kedaulatan pangan berlaku prinsip: makanlah apa yang kamu tanam dan tanamlah 
apa yang kamu makan (eat what you grow and grow what you eat). Konsep sedikit berbeda 
diberikan oleh World Bank (1994) bahwa ketahanan pangan tercapai jika semua rumah tangga 
memiliki kemampuan untuk membeli pangan. Artinya, jika masyarakat berpendapatan yang 
tinggi dan memiliki daya beli pangan maka swasembada pangan (self-sufficiency) dapat dicapai 
tanpa menanam sendiri karena bias dibeli dengan uang. Konsep yang hampir sama, WHO (1992) 
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat 
memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. Dalam hal ini akses dapat 
diterjemahkan dalam dua hal, yakni kemampuan menanam atau membeli. Pangan pokok apa 
yang akan dikonsumsi berbeda-beda sesuai dengan daya beli dan preferensi sosio-budaya dan 
agama (kepercayaan) masyarakat setempat.  

Sesuai pengertiannya maka konsep ketahanan pangan bukan diartikan sempit seperti 
produksi tanaman pangan dan palawija khususnya beras, jagung dan kacang serta umbi-umbian, 
tetapi lebih ditekankan pada ketahanan protein, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin yang 
dibangun dan didisain dalam suatu sistim. Jadi mengukur ketahanan pangan seharusnya 
mengukur komponen esensial dan vitamin serta mineral untuk hidup sehat baik individu, rumah 
tangga maupun daerah.  Kenyataan, ketahanan pangan sering ditafsirkan sempit dalam arti 
ketersediaan pangan sumber karbohidrat semata seperti beras, sagu dan umbi-umbian. Dalam hal 
ini pangan hanya dimaknai dalam arti jumlah (ketersediaan), belum memperhitungkan tiga sisi 
penting lainnya yakni keragaman, keseimbangan, kualitas dan keamanan pangan. Konsep  World 
Bank tersebut mensyaratkan ketahanan pangan tidak perlu dilihat sebagai satu-satunya pilihan 
menuju swasembada pangan. Asumsinya, pemerintah dan masyarakat memiliki uang untuk 
membeli (impor) pangan, masyarakat memeiliki daya beli yang baik dan negara surplus pangan 
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mau menjual pangan ke negara lain.  Masalahnya adalah apa yang akan terjadi jika negara 
penghasil pangan tidak mau menjual pangan ke negara lain yang tergantung dari pangan impor.  
Itu sebabnya di Jepang yang handal dalam industri tetap melindungi petani pangan, bahkan jika 
perlu memproteksi petani dengan harga jual beras yang cukup tinggi.  Hal ini dimungkinkan 
karena tingkat upah yang bekerja di sektor non pertanian (industri, jasa dan perdagangan) cukup 
baik. Dalam hal ini, tingkat literasi dan ketrampilan tenaga kerja pertanian yang cukup baik turut 
mendorong transformasi tenaga kerja dari pertanian ke industri yang berjalan mulus. Maka 
mereka yang bekerja di sector non pertanian memiliki tingkat penghasilan yang cukup baik 
sehingga mampu membeli produk petani dengan harga cukup tinggi. Hal ini turut mendorong 
tingkat kesejahteraan petani sekaligus pasar untuk produk industri.  

Kontras dengan kondisi di Indonesia dimana transformasi tenaga kerja dari pertanian ke 
industri kurang berjalan baik. Luapan tenaga kerja pertanian tidak pas dengan permintaan dan 
serapan tenaga kerja di sektor industri (formal) sehingga menciptakan sektor informal yang 
cukup massif di desa dan kota.  Hal ini terjadi karena tidak ada keterkaitan organisasi ekonomi 
antara usaha mikro, kecil, menengah dan usaha berskala besar. Bahakan dualistic ekonomi masih 
terjadi dimana perusahaan skala besar yang intensif dan padat modal serta berorientasi ekspor 
berdampingan dengan usahatani para peisan (peasant) yang padat tenaga kerja, skala kecil 
(gurem) dan subsisten. Terlepas dari adanya subsidi pupuk, secara umum harga input produksi 
pertanian cenderung makin mahal, sementara kebijakan harga pangan (beras) murah cenderung 
terus dipertahankan guna menjaga dan menyesuaikan tingkat upah pekerja cukup rendah baik di 
sektor pertanian maupun non pertanian. Harga beras murah tersebut juga dinikmati karyawan, 
pegawai negeri dan orang kaya. Akibatnya petani masih tetap miskin karena mensubsidi 
pekerja/karyawan di sektor industri (formal) dan menjadi tumbal dalam pembangunan nasional.      

Sistim ketahanan pangan di Indonesia paling tidak memiliki 5 sub-sistim penting yang 
tidak bisa dipisahkan karena saling terkait satu sama lain: (1) ketersediaan (produksi); (2) 
distribusi (merata) di tiap wilayah; (3) aksessibilitas (mudah dijangkau) hngga di tingkat rumah 
tangga dan individu; (4) harga (harga terjangkau sesuai daya beli masyarakat); dan (5) konsumsi 
pangan yang aman, bermutu dan beragam sesuai dengan preferensi sosiobudaya masyarakat 
setempat.  Dalam perencanaan ke depan, pemerintah sedang membangun 6 koridor ekonomi yang 
disebut sebagai Masterplan of Acceleration and Expansion Economic Development of Indonesia 
(MP3EI) tahun 2011 — 2025 dimana Merauke dan Sulawesi dijadikan lokasi pengembangan 
usaha pangan dan energi (The Jakarta Post, 28/9/2011). Dalam hal ini biaya transportasi pangan 
akan lebih mahal, masalah konversi dan status lahan masyarakat lokal kepada korporasi besar. 
Sebenarnya, sebagai sebuah sistim, maka ketahanan pangan senantiasa dilihat dari perspektif 
pemikiran sistim, holistik, utuh dan lintas sector untuk memberdayakan petani kecil, bukan petani 
korporasi yang mengelola perusahaan pangan (food estate).   

Oleh karena itu program pengembangan ketahanan pangan adalah koordinasi lintas sektor 
untuk menggerakkan setiap sub-sistim bekerja agar terjadi emergent properties yang disebut 
terwujudnya sistim kedaulatan, ketahanan dan keamanan pangan berkelanjutan. Jika ketahanan 
pangan dilihat sektoral dan parsial maka ketahanan pangan yang sesungguhnya sangat sulit 
diwujudkan. Kenyataan di lapangan berbeda dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah. 
Selama ini Departemen Pertanian dan Perum Bulog lebih dominan mengurus beras, tetapi di 
berbagai wilayah di Indonesia masih saja terjadi kekurangan pangan. Hal ini terjadi antara lain 
karena ketahanan pangan dalam implementasinya ditafsirkan sektoral dan dipersempit kedalam 
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komoditas beras.  Departemen Pertanian seolah bekerja hanya untuk menyediakan sekitar 35 juta 
ton beras (68 juta ton gabah kering giling) yang dihitung berdasarkan kalkulasi luas areal panen 
dan produktifitas semata.  Sebaliknya, Perum Bulog menghitung stok beras berdasarkan stok 
yang tersedia di gudang Bulog dan jumlah kebutuhan beras yang didistribusikan ke tiap gudang 
penyimpanan di tiap provinsi di Indonesia. Dinas Pekerjaan Umum pun mempunyai data berbeda 
karena produksi beras didasarkan pada luas lahan sawah yang memiliki saluran air irigasi yang 
masih layak. Perbedaan data ketersediaan pangan (beras) antara Perum Bulog dan Departemen 
Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum seringkali tidak dapat dihindari, sehingga perencanaan, 
implementasi dan evaluasi berbeda-beda.   

Sesungguhnya ketahanan pangan  di daerah perdesaan di Indonesia sedang dipertanyakan 
mengingat semakin meningkatnya ketergantungan rumah tangga di pedesaan terhadap beras 
untuk rakyat miskin.  Ada kemungkinan bahwa rumah tangga di pedesaan semakin banyak yang 
tidak memiliki akses ke lahan usahatani bahkan sudah terpaksa membeli beras karena produksi 
dari lahan sendiri tidak mencukupi lagi. Hal ini lebih parah lagi dikalangan petani yang tak 
bertanah (landless). Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemerintah mengambil kebijakan 
mensuplai beras bersubsidi (murah) untuk penduduk miskin, walaupun beras tersebut harus 
diperoleh dengan melakukan kebijakan impor yang nilainya dapat mencapai Rp13 triliun pada 
tahun 2011 yang lalu. Disatu sisi kebijakan ini membantu masyarakat miskin tetapi disisi lain 
akan menekan harga beras petani agar tetap rendah. Hingga kini program nasional beras untuk 
orang miskin terus berlangsung walaupun banyak salah alokasi dan administrasi yang buruk.  

Ketahanan dan kemanana pangan berbasis beras semakin banyak menuai kritik. Beras 
Raskin tidak hanya menciptakan ketergantungan, kemalasan, proyek mahal pencetakan lahan 
sawah, tetapi juga mendeprivasi pangan lokal (non beras) sekaligus mensubsidi pedagang yang 
mengimpor dan mendistribusi beras serta petani yang mengekspor pangan di negara lain. Ditinjau 
dari karakteristiknya, padi sawah tergolong rakus air yakni mengkonsumsi sekitar 3 ton air untuk 
setiap kg padi. Penggunaan input produksi (pupuk dan obat-obatan) tinggi sehingga 
memproduksi gas metan yang menyumbang ke pemanasan global. Kecuali itu, padi sawah juga 
rentan terhadap perubahan iklim, hama dan penyakit. Bahkan marjin keuntungan masih rendah di 
tingkat rumah tangga petani padi sawah.  

Di pulau-pulau kecil seperti Maluku, kebijakan pangan berbasis padi sawah akan 
mensubstitusi lahan pangan lokal yang dikenal lebih efisien, efektif, ramah lingkungan dan 
adaptif terhadap perubahan iklim, yakni tanaman sagu dan sukun serta umbi-umbian yang 
dikelola dalam sistim usahatani dusung72. Guna mengantisipasi dampak nperubahan iklim maka 
sistem ketahanan pangan di pulau kecil seharusnya berbasis tepung tanaman pangan pohon 
seperti sagu dan sukun. Implikasinya intensifikasi padi sawah mungkin masih relevan di Maluku 
tetapi strategi ekstensifikasi sudah waktunya dihentikan karena akan mensubstitusi lahan sagu. 
Terobosan baru adalah bagaimana mengubah program Beras untuk penduduk miskin (Raskin) 
menjadi program Pangan untuk penduduk miskin (Pankin) yang diikuti dengan kebijakan 
membangun kawasan ketahanan pangan berbasis tanaman pangan pohon. Hal ini dapat dimulai 

                                                            
72 Dusung merupakan sistem agroforestry tradisional yang didesain dan dikelola masyarakat petani Maluku secara turun temurun. 
Dalam hal ini sebuah dusung merupakan suatu kawasan pertanian yang didalamnya mengandung prinsip keanekaragaman hayati, 
organic-tanpa pupuk kimia (low external input), keberlanjutan lingkungan dan tumpang sari antara ada tanaman tahunan, tanaman 
setahun dan musiman.  
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dari penguatan Peraturan Daerah (Perda) Sagu yang sudah ada untuk digunakan sebagai alat 
proteksi, penataan dan optimalisasi pemanfaatan hutan sagu di pedesaan secara berkelanjutan.   

Hal yang sama perlu dilakukan untuk sukun, pisang, jagung dan umbi-umbian. Negara Cina 
yang mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 1 miliar penduduknya bahkan mengkekspor 
beras ke Indonesia karena ditopang oleh kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai kawasan 
pangan yang ketat dan sanksi hukum yang tegas sehingga tidak dapat diganggu oleh sektor lain 
(Tan, 2011). Indonesia termasuk di pulau-pulau kecil di provinsi Maluku sudah waktunya 
menetapkan kawasan pangan sesuai sumberdaya lokal yang benar-benar dilindungi Undang-
Undang dan Peraturan Daerah sehingga tecipta sistem kedaulatan, ketahanan dan keamanan 
pangan yang lestari dan bekelanjutan untuk generasi berikutnya.  

Arah pengembangan kurikulum sosiologi pedesaan dan penyuluhan pertanian 

Kita sering mendengar motto think globally and act locally atau berpikirlah global dan bertindak 
lokal. Globalisasi sepertinya menawarkan dua hal: ikut atau tergilas.  Jika lokal mau hidup maka harus 
ikut arus dunia global. Sebaliknya, lokal tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya yang makin 
kompleks dari lingkungannya sendiri. Masyarakat Baduy di Jawa Barat atau masyarakat Naulu di pulau 
Seram yang sekian lama hidup di hutan dan tertutup dengan dunia luar akhirnya terbuka juga dengan 
dunia perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Idealnya, berpikir dan bertindak dilakukan 
bersamaan secara komunikatif lintas desa, lintas kota, lintas provinsi, lintas negara, baik pada level global 
dan lokal (Glo-kal), sehingga tercipta harmoni dan sinergi antara dunia global and lokal. Pembelajaran 
yang dapat dipetik adalah bahwa pendidikan tinggi pertanian, khususnya sosiologi dan penyuluhan 
pertanian harus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun pertanian berorientasi 
kewirausahaan petani berbasis sumberdaya lokal. Rakyat yang sebagian besar ada di desa dan potensi 
pertanian adalah sumberdaya utama lokal itu.  Oleh sebab itu ekonomi yang sesuai untuk dibangun adalah 
ekonomi berbasis kerakyatan. Maka pembangunan seharusnya dimulai dari pertanian dan rakyat desa. 

Kenyataannya pembangunan masih bias kota. Sebagian besar anggaran pembangunan dialokasikan 
di daerah kota yang dikelola oleh penguasa dan pengusaha. Pengusaha umumnya memiliki networking 
yang baik dengan penguasa dan politisi. Pengusaha yang memiliki modal besar bahkan telah merambah 
menguasai sistem distribusi hasil-hasil pertanian dan perikanan rakyat kecil di pedesaan. Lebih jauh, 
lembaga keuangan yang ada di kota kecamatan pun diduga lebih banyak menarik dana dari nasabah yang 
umumnya orang desa untuk diputar di kota besar daripada dikembalikan ke nasabah di kecamatan. Bahkan 
ada kemungkinan bahwa dalam otonomi daerah tidak berlaku ‘people follow money’ karena dana yang 
didistribusikan untuk dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagian besar (lebih 
dari 70%) habis untuk pos rutin administrasi dan birokrasi, sehingga tidak menyentuh kebutuhan 
masyarakat di pedesaan, kususnya petani.  Hal ini memperparah pembangunan di desa karena tidak ada 
sumber pembiayaan sehingga pengusaha dan tengkulak leluasa memonopoli sistem distribusi hasil-hasil 
sumberdaya di pedesaan. 

Kalau pun ada blue print atau master plan pembangunan ekonomi di pedesaan yang partisipatif, 
maka itu biasanya hanya retorika partisipasi karena tetap saja disusun dari belakang meja oleh peneliti, 
perencana, pengambil kebijakan dan politisi yang sebagian besar masa hidupnya ada di kota. Jika kita 
menyatakan sering turun ke desa untuk meneliti, menyuluh, memberdayakan atau berkampanye maka 
perlu dipertanyakan apakah kita berperan sebagai agen pembelajar sosial untuk menghasilkan perubahan 
yang lebih baik secara berkelanjutan atau tanpa sadar hanya berperilaku temporer sebagai intelektual 
tukang, rent seekers, free riders, broker atau tourism of development (turis-turis pembangunan) yang 
memboroskan dana publik? Oleh karena penyusunan blue print selama ini bersifat linier, satu arah dan 
sulit menangkap prioritas kebutuhan rakyat desa, maka pendekatan top-down dan bottom-up dijadikan 
acuan perencanaan. 
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Pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintahan kabupaten/kota, kombinasi 
perencanaan pembangunan top-down dan contemporary bottom-up yang selama ini dibungkus dengan 
istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) perlu ditinjau apakah benar-benar terjadi 
koordinasi, transparansi dan kerjasama teknis dan pembiayaan lintas sektor untuk merencanakan (plan the 
work) dan mengerjakan (work the plan) proyek-proyek pembangunan atau hanya sebatas wacana dan 
retorika tahunan. Perencanaan saat ini sering tidak memiliki Fokus karena dua alasan, yakni perencanaan 
terburu-buru sehingga tidak melihat aspek fundamental pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak melihat 
visi ke tahun-tahun yang akan datang. Dalam hal ini fokus program dan kegiatan tahun ini belum disusun 
berdasarkan dua hal yakni data fundamental tahun sebelumnya dan visi yang akan dicapai pada tahun-
tahun yang akan datang.  

Oleh sebab itu perlu dievaluasi sejauhmana Musrembang dengan nilai-nilai proyek-proyek 
pembangunan didalamnya telah memperbaiki tingkat partisipasi, transparansi dan iklim demokratisasi, 
produktifitas, pendidikan, kesehatan, aksessibilitas, pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Lebih spesifik, 
perlu dievaluasi berapakah kembalian (return) untuk setiap rupiah yang dialokasikan dan dibelanjakan 
oleh setiap SKPD untuk proyek-proyek pembangunan atas nama rakyat, khususnya di daerah pedesaan. 
Hal ini merupakan tantangan dalam pendidikan sosiologi dan penyuluhan agribisnis yakni bagaimana 
menghitung nilai kembalian (return) dalam bentuk nyata (tangible) maupun tidak nyata (intangible) yang 
dihasilkan dari kegiatan penyuluhan kepada komunitas petani. Pemerintah daerah tampaknya kurang 
memberikan perhatian serius dalam pembiayaan pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian karena 
kurang melihat indikator kuantitatif berupa kembalian rupiah yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan 
tersebut. Oleh karena profitability merupakan faktor dominan dalam adopsi inovasi maka sosiologi dan 
penyuluhan tidak dapat terlepas dari pembelajaran tentang aspek finansial dan ekonomi. 

Implikasinya, pendidikan tinggi pertanian, khususnya dalam menyiapkan kurikulum pendidikan 
sosiologi dan penyuluhan pertanian berbasis sumberdaya lokal di wilayah kepulauan seperti Maluku, 
penting bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendukung langkah awal berupa 
studi kelayakan pengembangan kawasan dusung berbasis komunitas dan komoditas unggulan.  Komunitas 
unggulan merupakan tanggung jawab penyuluh profesional agar menghasilkan sumberdaya manusia 
petani yang mampu melakukan optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan dengan pola dusung agar 
lebih produktif dan menguntungkan sekaligus menghasilkan kurikulum sosiologi dan penyuluhan yang 
menjawab permasalah pembangunan daerah. Sistem pertanian yang dikembangkan perlu dinamis dan 
adaptif terhadap nilai-nilai sodalitas lokal (Tjondronegoro, 1984) yang tampak dalam pola dusung.  Hal 
yang perlu dikembangkan lebih jauh adalah penyuluh agribisnis berorientasi kawasan komoditas 
unggulan: agropolitan berbasis pala, kelapa dan cengkeh, minapolitan berbasis tuna, cakalang dan rumput 
laut, agro-food estate berbasis sagu, sukun, pisang, jagung dan umbi-umbian. Arah pembangunan 
pertanian lainnya yang dapat dikembangkan lagi adalah Agro-silvipasture, Agro-forestry, Agro-industri 
dan Eko-wisata dan Agro-tourism.  Pola pengembangan manajemen demikian kita sebut sebagai pola 
pertanian dusung berorientasi agribisnis (Saragih, 2001) berbasis komunitas petani yang ramah 
lingkungan, berkerakyatan (menciptakan lapangan pekerjaan) dan mendukung pertumbuhan ekonomi 
daerah (pro-growth).  

Secara spesifik, pengembangan kurikulum sosiologi dan penyuluhan di provinsi Maluku perlu 
mempertimbangkan kondisi eksisting dan peluang pengembangannya di masa depan. Saat ini provinsi 
kepulauan Maluku memiliki 11 kabupaten/kota yang dibagi kedalam 12 gugus pulau. Jika setiap gugus 
merupakan satu kawasan penyuluhan maka perlu dibangun paling tidak 12 model sistem penyuluhan 
pertanian. Setiap gugus pulau tentu akan memiliki sub-kawasan tanaman pangan, perkebunan dan 
kawasan hasil perikanan dan kelautan rakyat. Secara legal-formal, setiap kawasan seharusnya didesain dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai kawasan komoditas unggulan baik berupa tanaman pangan, 
pala, cengkeh, kelapa, ikan, rumput laut maupun mutiara. Jika diberlakukan satu desa satu penyuluh maka 
dibutuhkan sekitar 860 penyuluh pertanian di Maluku.  Para penyuluh tersebut akan tersebar secara 
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proporsional dengan jumlah desa yang ada di tiap kawasan.  Peran utama penyuluh adalah sebagai agen 
pembelajar dan agen pembangun jaringan (agent of learning and interacting) bagi petani dan keluarganya 
agar tahu, mau dan mampu membangun akses terhadap setiap sub-sistem agribisnis hulu maupun hilir, 
sehingga terjadi perbaikan produktifitas, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani secara 
berkelanjutan.   

Proses pembelajaran dalam penyuluhan agribisnis sudah harus berubah dari pendekatan top-down 
ke contemporary bottom-up (Ashton, 1999), dari orientasi produksi-subsisten ke orientasi produk, 
pasar/komersial dan kelestarian lingkungan alam dan sosiobudaya.  Pendekatannya berbasis partisipatif 
dari tingkat pasif ke ‘self-mobilization’ sekaligus mengembangkan 5 aset modal penting yakni social, 
manusia, sumberdaya alam, fisik dan finansial (Chamala, Couts and Pearson, 1999; Girsang, 2009).  
Outputnya adalah terciptanya penyuluh professional ditiap kawasan gugus pulau yang berhasil mencetak 
komunitas unggulan yang mengelola komoditas unggulan lokal yang berdaya saing global. Hal ini 
merupakan indikator keberhasilan penyuluh agribisnis ditiap kawasan pengembangan. Strategi 
pencapaiannya adalah satu kawasan satu manajemen penyuluhan dan satu desa satu penyuluh. Outcomes 
yang diharapkan adalah pertanian yang adaptif yang mampu menjawab masalah pangan, energi dan 
perubahan iklim serta menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi dan pendapatan petani serta 
lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.  
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Abstrak 
Akhir-akhir ini berbagai isu mewarnai perkembangan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, seperti: 
globalisasi, perubahan iklim global, konflik pemilikan lahan, pertanian keberlanjutan, dan otonomi daerah. 
Untuk merespons berbagai isu tersebut diperlukan tanggung jawab pendidikan akademik di bidang 
penyuluhan pertanian dan sosiologi untuk berinovasi dalam pengembangan ilmunya. Tanggung jawab 
tersebut akan bermuara pada terwujudnya profil lulusan yang diharapkan, yang tercermin pada kompetensi 
yang dimilikinya. Kompetensi dapat diperoleh melalui tiga sumber yang terintegrasi, yaitu: values 
(universitas), scientific vision (program studi), dan market signal (stakeholders dan alumni). Melalui 
ketiga sumber tersebut dapat disusun bahan kajian yang dapat membekali kompetensi lulusan program 
studi, termasuk dalam pendidikan penyuluhan pertanian dan sosiologi.  Bahan kajian baru dapat 
dirumuskan menjadi mata kuliah baru atau dapat juga dirumuskan menjadi tambahan silabus dalam mata 
kuliah yang sudah ada. Bahan kajian utama pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
meliputi: Komunikasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM, Sosial Budaya dan Kelembagaan, 
Pembangunan Pertanian, dan Pengembangan Ilmu. Pengembangan bahan kajian tersebut dapat 
dirumuskan menjadi mata kuliah baru, yaitu: Manajemen Sistem Informasi, Komunikasi Lintas Budaya, 
Psikologi Komunikasi, Psikologi Belajar Mengajar, Psikologi Lintas Budaya, Filsafat Ilmu, dan Logika. 
Di samping itu, pada mata kuliah yang sudah ada, seperti ‘Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian’ dapat ditambahkan silabus baru: Teori Perubahan Perilaku,  Etika Penyuluh dan Petani, 
Pemimpin Lokal, serta Peran Pemuda dalam Pembangunan Pertanian; dan pada mata kuliah ‘Sosiologi 
Pertanian’ dapat ditambahkan silabus: Modal Sosial, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, Kemandirian, dan 
Politik Pertanahan. Proses pembelajaran dengan pendekatan Student Center Learning (SCL) ternyata perlu 
dilengkapi menjadi SCL-Plus, yaitu dengan menambahkan tugas studi lapangan bagi mata kuliah non 
praktikum, serta penanaman nilai-nilai kejujuran dan sopan santun kepada mahasiswa untuk memperkuat 
etika akademik. 
 
Kata kunci:  globalisasi, bahan kajian,  SCL-PLUS.       
 

Latar Belakang 

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang signifikan di dunia pertanian; 
tidak hanya teknologi komunikasi dan teknologi pertanian yang berkembang pesat, namun juga 
menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat dan petani serta  kelembagaannya. Saat ini interaksi 
yang dinamis tidak sekedar terjadi antar kelompok tetapi telah berkembang menjadi antar negara dan antar 
masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman budaya antar golongan dan masyarakat, meskipun di dalam 
masyarakat sendiri memiliki kearifan lokal yang spesifik. 

Indonesia termasuk Negara yang padat penduduknya dengan tingkat pertambahan penduduk yang 
relatif tinggi, sehingga tekanan penduduk terhadap lahan pertanian juga semakin kuat. Sejalan dengan itu 
sistem waris hak pemilikan lahan yang berlangsung secara turun-temurun juga berakibat pada semakin 
sempitnya lahan pertanian yang dikuasai oleh keluarga petani. Demikian pula berkembangnya 
komersialisasi di kawasan pedesaan semakin memicu banyak terjadinya persoalan di kawasan pedesaan, 
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khususnya yang menimpa masyarakat petani, antara lain: kemiskinan, urbanisasi, perubahan 
lingkungan/pemukiman, kurang berminatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian, dan lemahnya 
pemasaran hasil, yang kesemuanya dapat mengancam keberlanjutan pertanian di Indonesia. Untuk 
mengantisipasi ancaman tersebut diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan pertanian 
berkelanjutan, yang didukung dengan pengembangan ilmu penyuluhan pertanian dan sosiologi. 

Perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini juga mengakibatkan berbagai perubahan 
dan persoalan di dunia penyuluhan dan sosiologi, misalnya terjadinya perubahan kebiasaan berusaha tani, 
norma-norma, kelembagaan masyarakat, adopsi inovasi, produksi dan pemasaran.  Sementara itu tuntutan 
berlakunya otonomi daerah semakin menguat, sehingga kelembagaan lokal, nilai-nilai serta kearifan lokal 
semakin mendapatkan perhatian. 

Dari sisi praktis penyuluhan, ilmu penyuluhan pertanian perlu memperhatikan  lingkup dan 
tanggung jawab penyuluhan pertanian, yang  menurut Rivera et al (2003) sebagai berikut: produksi 
pertanian, pemasaran, distribusi dan pemanfaatan produksi pertanian, konservasi, pengembangan SDA, 
manajemen usaha tani dan keluarga, kehidupan keluarga tani, pengembangan pemuda dan kepemimpinan, 
dan pendidikan masyarakat. 

Untuk merespons berbagai isu tersebut di atas diperlukan tanggung jawab pendidikan akademik di 
bidang penyuluhan pertanian dan sosiologi untuk berinovasi dalam pengembangan ilmunya. Tanggung 
jawab pendidikan akademik di Perguruan Tinggi akan bermuara pada terwujudnya profil lulusan yang 
diharapkan, yang tercermin pada kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi dapat diperoleh melalui tiga 
sumber yang terintegrasi, yaitu: values (universitas), scientific vision (program studi), dan market signal 
(stakeholders dan alumni). Melalui ketiga sumber tersebut dapat disusun bahan kajian yang dapat 
membekali kompetensi lulusan program studi, termasuk dalam pendidikan penyuluhan pertanian dan 
sosiologi.   
 
Usulan 

Ke depan, dalam pengembangan pendidikan penyuluhan pertanian  dan sosiologi sebagai suatu 
ilmu, perlu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi,  baik lokal, nasional, maupun global, 
sehingga melalui pengkajian dan penelitian   memungkinkan munculnya konsep-konsep atau bahkan teori-
teori baru di bidang penyuluhan pertanian dan sosiologi. Untuk mengantisipasi tejadinya perubahan-
perubahan tersebut akan disampaikan beberapa usulan yang terkait dengan bahan kajian, mata kuliah, dan 
proses pembelajaran, dengan mengacu pada pengalaman yang dilakukan oleh Program Studi Penyuluhan 
dan Komunikasi Pertanian (PS PKP), Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM. 
 
1) Bahan Kajian dan Mata Kuliah 

Bahan kajian adalah bangunan ilmu, teknologi, dan atau seni yang menunjukkan: (a) cabang ilmu 
tertentu atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi, (b) pilihan cabang ilmu yang dikembangkan di 
program studi, dan (c) pengetahuan yang akan dipilih untuk dikembangkan program studi karena dinilai 
bermanfaat bagi lulusan di masa depan. Bahan kajian untuk mendukung kompetensi bagi lulusan PS PKP, 
Jurusan Sosisl Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM telah dihimpun dalam bentuk mata kuliah. 
Keterkaitan antara bahan kajian dengan mata kuliah, baik mata kuliah yang disajikan saat ini maupun 
mata kuliah tambahan (inovasi yang diusulkan), disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa bahan kajian pada PS PKP dapat dikelompokkan menjadi lima 
kelompok, dan masing-masing kelompok dijabarkan ke dalam beberapa mata kuliah. Searah dengan 
perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, interaksi antar bangsa, antar golongan, antar suku, 
dan antar budaya, maka untuk mendukung kompetensi lulusan PS PKP diperlukan pemahaman budaya 
masyarakat pertanian dan komunikasinya. Sebagai konsekuensinya bahan kajian PS PKP perlu diperkuat 
dengan mata kuliah baru yang relevan dengan bekal kompetensi yang dimiliki lulusannya. Sementara ini 
bahan kajian yang tertuang dalam mata kuliah yang sudah ada belum mampu menjawab kebutuhan 
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kompetensi lulusan yang diharapkan, karena dulu pada saat mata kuliah tersebut mulai disajikan belum 
muncul isu-isu kontemporer seperti saat ini, seperti: globalisasi, pertanian berkelanjutan, perubahan iklim 
global, otonomi daerah, ketahanan pangan, dan konflik penguasaan lahan. Oleh karena itu, untuk 
menjawab tantangan tersebut ke depan diusulkan tambahan mata kuliah untuk PS PKP sebagai berikut: 
a) Manajemen Sistem Informasi, 
b) Komunikasi Lintas Budaya, 
c) Psikologi Komunikasi, 
d) Psikologi Belajar Mengajar,  
e) Psikologi Lintas Budaya, 
f) Filsafat Ilmu, dan 
g) Logika. 

Pada bahan kajian “Komunikasi” diusulkan untuk menambah mata kuliah “Manajemen Sistem 
Informasi”, “Komunikasi Lintas Budaya”, dan “Psikologi Komunikasi”. Tambahan ketiga mata kuliah 
tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan semakin berkembangnya isu globalisasi. Globalisasi 
menuntut semua pelaku pembangunan pertanian, khususnya di bidang penyuluhan pertanian (penyuluh, 
petani, dan stakeholders lainnya), untuk menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), sehingga 
diperlukan mata kuliah “Manajemen Sistem Informasi”. Globalisasi juga semakin membuka jaringan 
komunikasi lintas budaya, yang sebagai konsekuensinya penyuluhan pertanian harus menghadapi beragam 
karakteristik individu manusia dalam rangka transfer inovasi dan sekaligus transformasi sosial budaya. 
Pemahaman tentang interaksi beragam sistem sosial budaya beserta karakteristik individunya 
membutuhkan dukungan mata kuliah “Komunikasi Lintas Budaya” dan “Psikologi Komunikasi”. 

Pada bahan kajian “Pendidikan dan Pengembangan SDM” diusulkan untuk menambah mata kuliah 
“Psikologi Belajar Mengajar” karena mata kuliah ini diperlukan untuk mempertajam wawasan lulusan PS 
PKP dalam menelaah proses perubahan sikap dan perilaku petani dalam penyuluhan pertanian. Berbagai 
kajian dan penelitian mahasiswa dan dosen menunjukkan bahwa aspek psikologis internal petani (seperti: 
persepsi, sikap, motivasi, self efficacy) berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi, namun demikian ilmu 
yang menjelaskan hubungan kausalitas tersebut sangat minim, sehingga diperlukan mata kuliah tersebut. 
Tabel 1:  Bahan Kajian, Mata Kuliah Saat Ini, dan Mata Kuliah ke Depan pada Program Studi 

Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian  Fakultas Pertanian UGM 
 

Bahan Kajian Mata Kuliah Saat Ini 
Mata Kuliah 
Tambahan 

1. Komunikasi Komunikasi Massa, Komuni kasi Sosial, Fotografi 
Pertani an, Manajemen Penerbitan, Komunikasi 
Lisan, Audio Video , Manajemen Penyiaran, Humas, 
Jurnalisme Pertanian, Periklanan.  

Manajemen Sistem 
Informasi, Komunikasi 
Lintas Budaya, Psikologi 
Komunikasi,  

2. Pendidikan dan 
Pengembangan 
Sdm 

Dasar2 Penyuluhan& Kom Pert , Pendidikan Orang 
Dewasa, Metode Penyuluhan dan Kom Pert, Program 
Penyul dan Kom Pert, Evaluasi Penyul dan Komuni 
kasi Pertanian 

Psikologi Belajar 
Mengajar,  

3. Sosial Budaya 
dan  
Kelembagaan 

Sosiologi Pertanian, Psikologi Sosial, Organisasi 
Sosial, Sosiologi Keluarga, Dinamika Kelompok, 
Ekologi Manusia, Perubahan Sosial, 

Psikologi Lintas Budaya 

4. Pembangunan 
Pertanian 

 

Pembangunan Pertanian, Pembangunan Masyarakat, 
Administrasi Penyul dan Komunikasi, Pertanian  

 

5. Pengembangan 
Ilmu 

Metodologi Penelitian Sosial, Aplikasi Metode 
Penelitian Sosial, Statistik  iImu Sosial 

Filsafat Ilmu, Logika 
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Sumber : Analisis Panduan Program Sarjana Fakultas Pertanian UGM, 2011 
 

Pada bahan kajian “Sosial Budaya dan Kelembagaan” diusulkan untuk menambah mata kuliah 
“Psikologi Lintas Budaya”. Mata kuliah ini diperlukan untuk mempertajam analisis dalam mengungkap 
penguatan local wisdom, indigenous knowledge, dan indigenous technology dalam rangka mendukung 
sistem pertanian berkelanjutan. Di samping itu mata kuliah tersebut juga diperlukan untuk menggali 
permasalahan tentang konflik penguasaan dan pemilikan lahan di berbagai daerah yang memiliki beragam 
budaya, khususnya di era otonomi daerah. 

Pada bahan kajian “Pengembangan Ilmu” diusulkan untuk menambah mata kuliah “Filsafat Ilmu” 
dan “Logika”. Mata kuliah “Filsafat Ilmu” diperlukan terutama untuk menelusuri hakekat ilmu 
penyuluhan pertanian karena selama ini ilmu penyuluhan pertanian selalu dicampuradukkan dengan 
terminologi “pemberdayaan”, “pendampingan”, “sosialisai”, dan sebagainya. Mata kuiah “Logika” juga 
perlu dikembangkan seiring dengan berkembangnya penelitian yang semula didominasi oleh pendekatan 
kualitatf, kemudian dominasi pendekatan kuantitatif, dan akhir-akhir ini berkembang pendekatan 
kombinasi kuantitatif dan kualitatif yang membutuhkan  penalaran mahasiswa secara logis dalam memilih 
alat analisis. 

 
2) Mata Kuliah dan Silabus 

Untuk memperkaya substansi bahan kajian dapat dilakukan dengan menambah mata kuliah baru 
dan atau menambah muatan silabus pada mata kuliah yang sudah ada. Pengayaan bahan kajian dapat 
dilakukan melalui tambahan mata kuliah baru sepanjang masih terdapat peluang untuk mengurangi mata 
kuliah lain yang sudah kurang relevan untuk disajikan. Apabila penambahan mata kuliah baru sudah tidak 
memungkinkan lagi, maka pengayaan bahan kajian baru dapat dilakukan dengan memodifaksi muatan 
silabus pada mata kuliah yang sudah ada.  Berikut ini beberapa bahan kajian baru yang dimasukkan dalam 
muatan silabus seperti yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 menyajikan dua mata kuliah utama yang berkaitan dengan ilmu penyuluhan pertanian dan 
sosiologi, yaitu mata kuliah “Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian” dan “Sosiologi 
Pertanian”, yang pada perkembangannya membutuhkan tambahan muatan silabus untuk mengantisipasi 
perkembangan lingkungan masyarakat dan sumberdaya yang dapat diakses. 

 
Tabel 2.  Mata Kuliah beserta Silabus Saat Ini dan Silabus Tambahan pada Program Studi Penyuluhan dan 

Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UGM 
 

Matakuliah Silabus Saat Ini Silabus Tambahan 
1. Dasar2 Penyuluhan 

dan Komunikasi 
Pertanian  

Pengert peny&kom pert, perkemb peny dan 
kom pert, teori peny, model peny, 
manajemen peny, kelemb penyuluhan dan 
komunikasi pertanian 

Teori Perubahan Perilaku,  Etika 
Penyuluh dan Petani, Pemimpin Lokal 
dan Peran Pemuda dalam Pembangunan 
Pertanian.  

2. Sosiologi Pertanian Pengert sos pert, metode sos pert, strukt 
pert, sistem pert, penguasaan tanah,kelemb 
pert, karakteristik sosekbud, karakteristik 
masy desa-kota, gender, pemb pertanian 

Modal Sosial, Nilai Budaya dan 
Kearifan Lokal, Kemandirian, Politik 
Pertanahan.  

Sumber:  Analisis Panduan Program Sarjana Fakultas Pertanian UGM, 2011 

 
Pada mata kuliah “Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian”, muatan silabusnya perlu 

ditambah dengan :Teori Perubahan Perilaku,  Etika Penyuluh dan Petani, Peran Pemimpin Lokal dan 
Pemuda dalam Pembangunan Pertanian. Tambahan muatan baru pada silabus tersebut didasarkan pada 
kenyataan bahwa dalam penyuluhan pertanian, perilaku manusia/petani  tidak hanya dipengaruhi oleh 
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adanya pendidikan atau penyuluhan,  tetapi dipengaruhi juga oleh pribadi dan lingkungannya, sehingga 
dalam ilmu penyuluhan perlu didukung dengan Teori Perubahan Perilaku. Di samping itu, munculnya 
fenomena memudarnya peradaban petani yang dipicu oleh kurang rasa tanggung jawabnya oknum 
penyuluh pertanian, mendorong perlunya bahan kajian yang berkaitan dengan Etika Profesi Penyuluh dan 
Profesi Petani.  

Penyuluhan yang ditujukan kepada keluarga tani, dewasa ini kurang memperhatikan peranan 
pemuda tani, dan bahkan peranan pemimpin lokal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
penyuluhan kurang mendapat kajian mendalam. Oleh karena itu, sudah saatnya Peranan Pemuda Tani dan 
Pemimpin Lokal  dimasukkan dalam silabus mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian. 

Dalam mata kuliah “Sosiologi Pertanian” perlu adanya tambahan muatan silabus yang berkaitan 
dengan bahan kajian: Modal Sosial, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, Kemandirian, dan Politik 
Pertanahan. Tambahan muatan silabus yang berkaitan dengan Modal Sosial, Nilai Budaya dan Kearifan 
Lokal, dan Kemandirian sejalan dengan muculnya berbagai proram pembangunan yang dikembangkan 
melalui pendekatan kelompok-kelompok masyarakat. Dalam pengembangan kelompok-kelompok 
tersebut, peranan modal sosial, kearifan lokal, dan  kemandirian sering dijadikan indikator untuk 
menentukan keberhasilan program pembangunan. Demikian pula muatan silabus tentang Politik Pertanian 
perlu ditambahkan dengan pertimbangan bahwa akhir-akhir ini di masyarakat sering muncul konflik 
tentang sengketa pemilikan lahan yang bersumber pada lemahnya penegakan Politik Pertanahan  
 
3) Proses Pembelajaran 

Pembelajaran di samping merupakan suatu proses transfer ilmu pengetahuan juga merupakan proses 
penanaman nilai-nilai kepada mahasiswa (Anonim, 2005). Proses pembelajaran yang sementara ini 
dilakukan mengacu pada prinsip Student Center Learning (SCL), yaitu pembelajaran yang berpusat pada 
mahasiswa, sedangkan dosen sebagai fasilitator. Dalam hal ini keaktifan dalam proses belajar- mengajar 
berpusat pada mahasiswa, sehingga sesuai dengan prinsip andragogy. Penerapan prinsip SCL secara murni 
ternyata memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain disebabkan karena tersedianya fasilitas 
pembelajaran yang masih terbatas, sehingga mahasiswa kesulitan untuk mengakses materi pembelajaran 
secara mandiri. Di samping itu kelemahan SCL juga disebabkan karena rendahnya kemandirian 
mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran. Oleh karena itu ke depan perlu dikembangkan prinsip 
SCL PLUS, artinya prinsip SCL diterapkan, namun dosen perlu memberikan tambahan materi untuk 
melengkapi kekurangan substansi materi pembelajaran yang  sudah diperoleh mahasiswa secara mandiri.  

Fasilitas perpustakaan yang didukung dengan jaringan internet telah memudahkan mahasiswa untuk 
mengakses materi pembelajaran dari sumber eksternal. Sumber belajar eksternal adalah sumber belajar 
yang bukan berupa catatan kuliah, bukan buku teks, melainkan bahan pembelajaran lain di luar ruang 
kuliah, yang dapat berupa: perpustakaan, website/internet, dan e-Learning (Anonim, 2005). Namun 
demikian, pemahaman mahasiswa terhadap bahan pembelajaran hanya terbatas pada aspek teori dan 
kurang paham tentang aplikasi dari teori tersebut di masyarakat. Di samping itu, prinsip SCL juga 
menuntut kemampuan mahasiswa untuk memahami dan mempraktekkan etika (nilai-nilai kejujuran) 
akademik dalam mengakses bahan pembelajaran dari sumber eksternal, sehingga terhindar dari perbuatan 
plagiasi. Demikian pula dalam mengkomunikasikan dan mengekspresikan bahan pembelajaran, baik 
secara tertulis maupun lisan, mahasiswa perlu memahami dan menerapkan etika akademik sehingga tetap 
memegang nilai-nilai sopan santun dan terhindar dari arogansi individual. Oleh karena itu, untuk 
melengkapi SCL, dosen perlu melengkapi dengan memberikan tugas kunjungan ke lapangan (terutama 
bagi mata kuliah tanpa praktikum), dan sekaligus menanamkan etika akademik, terutama nilai-nilai 
kejujuran dan sopan santun dalam berkomunikasi.  

Proses pembelajaran berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 
tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan perencanaan pembelajaran yang didokumentasi dalam 



 
 

135 
 

bentuk Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), yang meliputi rencana materi 
pembelajaran yang akan disajikan, metode pembelajaran, jadual penyajian, sumber belajar, dan teknik 
evaluasi. Pada tahap pelaksanaan diawali dengan sosialisasi RPKPS dan kontrak pembelajaran antara 
dosen dengan mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 
RPKPS. Pada tahap akhir adalah evaluasi pembelajaran, meskipun sebenarnya evaluasi dapat dilakukan 
sepanjang proses pembelajaran karena yang dievaluasi adalah di samping hasil pembelajaran juga proses 
pembelajarannya.  Gambaran proses pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3:  Tahap-Tahap Proses Pembelajaran pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 

Fakultas Pertanian  UGM 
 

Proses Pembelajaran Prinsip  
Student Center Learning 

Prinsip  
Student Center Learning Plus*) 

1. Persiapan RPKPS RPKPS 
2. Pelaksanaan Aktivitas MHS: 

- studi kelompok 
- membuat paper 
- presentasi paper 
- diskusi kelas 

 
 

Aktivitas MHS: 
- studi kelompok 
- studi lapangan*) 
- membuat paper 
- presentasi paper 
- diskusi kelas 
- etika akademik:  

nilai-nilai kejujuran 
nilai-nilai sopan santun  

3. Evaluasi - aktivitas 
- ujian 

 

- aktivitas 
- ujian 
- etika akademik *) 

 
Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa Inovasi pembelajaran yang perlu ditambahkan dalam SCL 

PLUS adalah perlunya ada studi lapangan terutama bagi mata kuliah tanpa praktikum, dan perlunya 
penanaman etika akademik kepada mahasiswa yang berupa nilai-nilai kejujuran dalam memperoleh dan 
menyajikan bahan pembelajaran, serta nilai-nilai sopan santun dalam berkomunikasi. Inovasi tersebut 
dirancang sejak dalam pembuatan RPKPS, direalisasi dalam aktivitas pembelajaran mahasiswa, dan 
dievaluasi pada proses dan hasil pembelajaran. 
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Abstrak 
Kecenderungan penurunan minat secara global terhadap pendidikan pertanian seharusnya disikapi secara 
bijak dan menjadi pemicu kalangan profesional dan pendidikan tinggi pertanian untuk berbenah dan 
evaluasi diri terhadap pengembangan ilmu dan program studi lingkup pertanian.  Keberadaan SK Dirjen 
Dikti No 163/2007 yang mengatur perubahan program studi yang ada di Fakultas Pertanian menjadi hanya 
jurusan agroteknologi/ agroekoteknologi dan jurusan agribisnis (sosial ekonomi pertanian), tidak 
mencantumkan secara eksplisit keberadaan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. 
Kebijakan Dikti tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memprogramkan satu desa satu 
penyuluh. Pengembangan kurikulum pada setiap jurusan/program studi seharusnya memberikan 
kesempatan yang proporsional bagi semua staf pengajar (peer group) untuk mengembangkan diri dan 
mempersiapkan lulusan yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh pasar kerja (termasuk pegawai negeri 
sipil).  
 
Kata kunci:  pendidikan penyuluhan, Fakultas Pertanian, UNILA 

 
 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi (pertanian) yang diharapkan menghasilkan 
tenaga profesional di bidangnya, dalam dasawarsa terakhir mengahadapi berbagai kendala.  Sudah 
menjadi kecenderungan global bahwa minat pemuda terhadap pendidikan pertanian mengalami 
penurunan.  Hal ini menjadi indikasi bahwa profesi sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh kalangan 
pemuda.  Hal ini disebabkan kalangan pemuda menganggap bahwa bekerja di sektor pertanian adalah 
kotor (begelut dengan tanah yang becek, tanah yang basah karena bercampur air), pekerjaan berat (bekerja 
dengan otot yang memerlukan banyak energi, seperti membajak atau mencangkul), tidak prestige karena 
bukan kerja kantoran, dan sebagainya. Kita semua harus prihatin terhadap kondisi tersebut. 

Di lain pihak, semua lapisan harus menyadari bahwa tanpa pertanian tidak ada pangan, dan bila 
tidak ada pangan tidak akan ada kehidupan manusia (no farm no food, no food no life).  Pertumbuhan 
penduduk harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan yang dihasilkan petani. Namun, kondisi 
mayoritas petani dan lahan pertaniannya berada di pedesaan cukup memprihatinkan, mereka memiliki 
karakteristik tingkat pendidikan formalnya rendah, penguasaan teknologi dan informasi terbatas, 
pemilikan dan akses terhadap modal usaha terbatas, dan sebagainya.  Kondisi tersebut menjadi dasar 
pentingnya peran penyuluh pertanian di pedesaan.  Pemerintah melalui kementerian pertanian sudah 
mencanangkan kebijakan satu desa satu penyuluh. 

Meskipun terdapat kecenderungan umum penurunan minat siswa terhadap jurusan pertanian, namun 
tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Tabel 1 
(lampiran) menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa pertanian cenderung naik, hal ini menjadi indikasi 
bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi pertanian di Provinsi Lampung masih bagus. 

Pendidikan tinggi pertanian sebagai institusi formal yang akan menghasilkan calon tenaga ahli 
(termasuk calon tenaga penyuluh pertanian) dituntut untuk dapat membekali mahasiswa sesuai dengan 
kebutuhan atau tuntutan perkembangan masyarakat.  Untuk itu perlu dicari solusi atau langkah-langkah 
strategis yang mampu menjawab kebutuhan di masa  yang akan datang.  
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Masalah dan Tantangan 
1) Saat ini ada dua kutub berseberangan terkait kurikulum pendidikan pertanian di perguruan tinggi. 

Sejumlah Fakultas Pertanian (termasuk Universitas Lampung) menerapkan SK Dirjen Dikti No 
163/2007 dengan menyelenggarakan pendidikan berfokus pada program studi agrobisnis dan 
agroteknologi/ agroekoteknologi. Sementara itu, Fakultas Pertanian UGM dan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) justru tidak mengikuti ketentuan ini dan masih menggunakan kodifikasi program studi 
lama. Program studi baru versi Dirjen Dikti tidak memasukkan program penyuluhan pertanian 
tetapi hanya pada jenjang program D-III. Sementara Departemen Pertanian saat ini justru 
mengembangkan program satu desa satu penyuluh dan pencetakan penyuluh pertanian besertifikat.  

2) Selain pendidikan tinggi pertanian, saat ini masih berjalan pendidikan kedinasan, termasuk di 
Kementerian Pertanian yang memiliki 8 (delapan) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 
yang menghasilkan calon tenaga penyuluh profesional.  Hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan 
tinggi pertanian untuk mampu menghasilkan calon tenaga ahli di bidang penyuluhan pertanian yang 
berdaya saing.  

 
Tujuan 

1) Merumuskan langkah-langkah strategis bagi revitalisasi pendidikan penyuluhan di perguruan tinggi 
2) Merumuskan masukan-masukan bagi perbaikan kurikulum perguruan tinggi pertanian. 
 

 
Kondisi Umum SDM Pertanian 

Sumberdaya manusia pertanian, sebagai pelaku utama dan aparatur pertanian, memiliki peran yang 
strategis dalam mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian. Menurut BPSDM Pertanian (2010) 
kondisi umum dari pelaku utama dan aparatur pertanian secara rinci digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 1.  Pelaku utama pembangunan pertanian berdasarkan latar  belakang pendidikan 
 
Gambar 1 menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, pelaku 

utama pembangunan pertanian (petani) berjumlah 39.389.442 orang dengan latar belakang tingkat 
pendidikan SD dan tidak tamat SD sebanyak 29.616.068 orang (75,19%), tamat SLTP sebanyak 5.999.685 
orang (15,23%), tamat SLTA sebanyak 3.309.896 orang (8,40%), tamat Perguruan Tinggi (diploma dan 
sarjana) sebanyak 463.793 orang (1,18%). Dari data tersebut terlihat bahwa pendidikan pertanian masih 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku utama pembangunan pertanian. SDM yang 
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berpendidikan tinggi masih sangat sedikit, sehingga peran pendidikan tinggi pertanian masih terbuka lebar 
sekaligus juga sebagai tantangan di masa datang. Pendidikan penyuluhan pertanian sebagai bagian dalam 
pendidikan tinggi pertanian harus proaktif dan inovatif dalam upaya menarik minat generasi muda 
mendalami pendidikan tinggi pertanian.   

Secara lebih khusus keragaan tenaga penyuluh pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan 
penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 1999 jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 37.636 
orang. Setelah otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah penyuluh pertanian berkurang 
menjadi 33.659 orang. Dalam kurun waktu empat tahun kemudian, jumlah penyuluh pertanian berkurang 
drastis menjadi 25.708 orang (data Mei 2005) ditambah 1.634 orang penyuluh pertanian honorer. Seluruh 
penyuluh pertanian ini tersebar secara tidak merata di 3.557 BPP. 

Kondisi tenaga penyuluh pertanian secara umum pada saat ini adalah sebagai berikut: 
1) Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian masih bias kepada sub sektor pangan, 

khususnya padi. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada 
petani yang mengusahakan komoditas non pangan. 

2) Banyak alih tugas penyuluh pertanian ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensi 
penyuluh pertanian. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di 
Kabupaten/Kota tersebut yang mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah tenaga penyuluh 
pertanian dengan jumlah petani/ kelompoktani yang harus dilayani. Kondisi ini juga menyebabkan 
banyak penyuluh pertanian yang frustasi karena ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan 
kompetensinya. 

3) Pada beberapa Kabupaten/Kota, pengukuhan kembali penyuluh pertanian sebagai pejabat 
fungsional belum dilakukan sehingga penyuluh pertanian tidak diakui eksistensinya dan tunjangan 
fungsionalnya banyak yang tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sebesar seperti seharusnya. 
Kondisi ini menyebabkan berkurangnya motivasi penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik. 

4) Kenaikan pangkat sering terlambat dan pola karir tidak jelas sehingga kondisi ini juga mengurangi 
motivasi dan kinerja para penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik dan seringkali menyebabkan 
frustasi. 

5) Rekruitmen dan pembinaan karier penyuluh pertanian belum sepenuhnya berpedoman pada SK 
MenkowasbangPAN No.19/1999 dan ketentuan usia pensiun bagi penyuluh pertanian belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. 

6) Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, terutama melalui Diklat, sudah jarang dilakukan. Hal 
ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kinerja penyuluh pertanian dalam menjalankan 
tugasnya dan menurunnya kredibilitas mereka di mata petani. 

7) Penyetaraan penyuluh pertanian dari pendidikan SLTA ke DIII belum terselesaikan. Kondisi ini 
menyebabkan mereka dapat diberhentikan sebagai tenaga fungsional. 

8) Usia penyuluh pertanian sebagian besar di atas 50 tahun. Kondisi ini menyebabkan 10 tahun yang 
akan datang jumlah penyuluh pertanian menjadi sangat berkurang karena memasuki usia pensiun. 

9) Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Swasta belum berkembang dengan baik, karena pembinaannya 
belum terprogram dan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini 
menyebabkan belum optimalnya peranserta petani dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan 
pertanian. 

10) Biaya operasional untuk penyuluh pertanian yang disediakan oleh Kabupaten/ Kota tidak memadai. 
Hal ini menyebabkan frekuensi dan intensitas kunjungan penyuluh pertanian ke petani sangat 
kurang. 

 

 

Pertanian yang tidak lagi menarik 

Pendidikan pertanian dinilai sudah tidak lagi membangunkan kebangkitan pertanian sebagai 
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penyedia tanaman pangan di masa depan. Bahkan pendidikan formal tidak berorientasi pada 
perkembangan pertanian. Menurut Guru Besar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol 
UGM, Susetiawan (dalam Riani Dwi Lestari, 2011), petani sudah tidak lagi memiliki kedaulatan dan 
kemandirian dalam penyediaan pangan, bahkan mereka mengalami kemiskinan secara sistematis dari 
dampak kebijakan pembangunan sektor pertanian.  

Situasi tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya produksi pertanian yang tidak bisa diimbangi 
dengan hasil pendapatan yang mereka peroleh. Saat ini, benih, pupuk, dan pengolahan tanah justru 
menambah besarnya biaya produksi. Padahal dari hari ke hari harganya semakin meningkat. Kini para 
petani sudah tidak mengajarkan bertani bagi generasi berikutnya, sebab bertani bagi mereka tidak lagi 
mendapatkan imbalan sepadan dengan kenaikan harga barang kebutuhan lain yang harus dibeli dengan 
uang. 

Pemuda pedesaan kini memandang kehidupan pertanian tanpa prospek masa depan yang cerah. 
Karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, beberapa petani rela menjual tanahnya untuk memasukkan 
anak cucunya menjadi tentara, polisi atau pegawai negeri dengan cara bayar. Petani yang lahannya sempit 
(kurang dari 0,5 hektar) biasanya menanam padi bukan untuk dijual, tetapi untuk memenuhi kebutuhan 
pangan. 

Di lain pihak, kurangberhasilnya pembangunan pertanian bukan semata-mata kegagalan satu 
kementerian saja tetapi beberapa kementerian terkait yang tak pernah melakukan kerja koordinatif. 
Kegagalan pembangunan pertanian secara otomatis mendorong kegagalan pendidikan pertanian baik 
dilakukan secara formal maupun kemasyrakatan akibat perilaku sosial para pemuda desa (generasi muda) 
yang terasingkan dari dunia kehidupan mereka sehari-hari. 

 

Kelembagaan petani dan pemberdayaannya 

Dengan kondisi petani saat ini, semua program pembangunan pertanian yang diluncurkan oleh 
Pemerintah, dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, serta modal yang disalurkan oleh 
lembaga keuangan hampir dipastikan tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Oleh karena 
itu upaya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian harus selalu ditingkatkan. Penyuluhan 
pertanian merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah untuk 
menyelenggarakannya. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk 
mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih 
baik secara berkelanjutan. 

Pemberdayaan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti di 
atas tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individu, karena jumlah dan sebaran petani sangat 
besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan. Dengan demikian penyuluhan pertanian harus 
dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong petani untuk membentuk 
kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, 
kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usahataninya. Sampai saat ini jumlah 
kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, 
dan 272 P4S (Pusat Pelatihan pertanian dan Pedesaan Swadaya). 

Kelembagaan petani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus 
diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk 
mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana 
produksi. 

Pemahaman istilah dan implementasi konsep pemberdayaan di berbagai sektor akhir-akhir ini juga 
dapat mengaburkan makna dan peran penyuluhan pertanian yang memiliki tujuan akhir untuk 
memberdayakan masyarakat.  Tenaga penyuluh sebagai tenaga pemberdayaan bagi petani harus 
menguasai konsep dan praktik pemberdayaan. Oleh karena itu perlu dikaji perlunya mengganti istilah 
penyuluhan dengan pemberdayaan, dan seharusnya pemahaman konsep dan implementasi pemberdayaan 
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harus menjadi fokus materi perkuliahan program studi penyuluhan pertanian. 
 

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan selama ini belum dapat memberdayakan 
petani dan pelaku usaha pertanian lain karena belum adanya kesatuan persepsi, sehingga dalam 
penyelenggaraannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian 
diselenggarakan dengan prinsip: (1) terdesentralisasi, (2) partisipatif, (3) keterbukaan, (4) keswadayaan, 
(5) kemitrasejajaran, (6) akuntabililitas, dan (7) keterpaduan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai berikut: 
1) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyuluhan 

partisipatif dan belum dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan 
petani. Hal ini menyebabkan kurangnya peranserta petani dan terputusnya jaringan kerjasama antara 
penyuluhan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan petani lainnya (penelitian, penyediaan sarana 
produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran). 

2) Penyusunan programa penyuluhan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan serta belum 
didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunannya. Kondisi ini menyebabkan programa yang disusun 
tidak realistis dan belum mencerminkan kebutuhan petani. 

3) Belum mampu mendorong kemitraan dengan petani, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Keadaan ini menyebabkan keterlibatan dan penumbuhan penyuluh pertanian swakarsa dan 
swasta, sebagai bagian dari jaringan penyuluhan pertanian, kurang berjalan dengan baik. 

4) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih berorientasi keproyekan dan kegiatannya masih 
bersifat parsial serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini 
menyebabkan ketergantungan penyuluhan pertanian pada keberadaan proyek. 

5) Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis 
komoditas unggulan di daerah, karena kurangnya dukungan informasi dan keterbatasan 
sumberdaya. Kondisi ini menyebabkan dinas-dinas lingkup pertanian merasa tidak mendapatkan 
dukungan kegiatan penyuluhan pertanian. 
Sumberdaya penyuluhan pertanian sangat diperlukan oleh penyuluh pertanian agar dapat 

menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan produktif, efektif dan efisien. Sumberdaya penyuluhan 
pertanian meliputi informasi dan teknologi, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian.  
Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya penyuluhan pertanian 
sebagai berikut: 
1) Sulitnya mendapatkan informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita 

karena terbatasnya kemampuan penyuluh pertanian untuk mengakses sumber-sumber informasi dan 
teknologi. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan 
wawasan penyuluh pertanian untuk menyediakan materi penyuluhan yang dibutuhkan petani. 

2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mobilitas penyuluh pertanian dan kurang 
optimalnya pelayanan terhadap petani. 

3) Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota 
baik melalui dana dekonsentrasi, dana alokasi umum (DAU), dan APBD maupun kontribusi dari 
petani dan swasta masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan 
pertanian tidak optimal, yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program 
pembangunan pertanian. 
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Revitalisasi Pendidikan Penyuluhan 

Dalam rangka mendukung keberhasilan program revitalisasi penyuluhan pertanian, Menteri 
Pertanian R.I telah mengambil kebijakan "Satu Desa, Satu Penyuluh". Berdasarkan data yang dikeluarkan 
oleh Badan Pusat Statistik, saat ini terdapat sekitar 70.000 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi 
lain, jumlah aparat Penyuluh Pertanian yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2006 
sekitar 26.000 orang. Dengan demikian, secara matematis dapat dikatakan bahwa kebutuhan tenaga 
Penyuluh Pertanian masih cukup besar, yaitu sekitar 45.000 orang dengan berbagai latar belakang 
pendidikan. 

Kendala internal yang dihadapi petani saat ini antara lain rendahnya produktivitas seiring dengan 
perubahan agroklimat, menyempitnya lahan produktif, serta terbatasnya permodalan dan sulitnya 
mendapatkan informasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa petani memerlukan upaya 
pemberdayaan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, petani dan 
keluarganya dapat dikembangkan kemampuannya, keswadayaannya dan kemandiriannya agar mereka 
mampu mengelola usahataninya dan mempunyai daya saing yang tinggi. Di sisi lain, standar kompetensi 
Penyuluh Pertanian sampai saat ini masih belum dikembangkan dengan baik. Sistem pendidikan 
penjenjangan fungsional bagi Penyuluh Pertanian belum berjalan dengan baik, sehingga banyak yang 
terkendala dalam hal peningkatan jabatan fungsionalnya.  

Sejalan dengan itu, Margono Slamet (2006) menyatakan bahwa untuk mengantisipasi keadaan dan 
tuntutan dalam pengembangan profesionalisme penyuluh perlu dipersiapkan generasi penyuluh yang 
profesional dan yang sub-profesional, dan penyuluh yang telah ada (yang belum termasuk profesional atau 
sub-profesional) perlu ditatar agar meningkat menjadi profesional/sub-profesional. Untuk keperluan 
semua itu perlu dilakukan penataan dan peningkatan dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang 
menangani tenaga-tenaga penyuluh itu. 

Salah satu kecenderungan yang terjadi dalam konteks penjaminan mutu dan pengembangan 
profesionalisme adalah standarisasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. Bagi Kementerian 
Pertanian, sertifikasi ini sangat bermanfaat karena dengan sistem sertifikasi akan tersedia data potensi 
SDM Pertanian secara lengkap, pemanfaatan SDM Pertanian sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya 
menjadi optimal, dan jaminan tercapainya upaya pembangunan pertanian dapat meningkat. Namun 
demikian, pengembangan pendidikan di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis, yang seharusnya 
menanungi program studi Penyuluhan Pertanian/ Pengembangan Masyarakat tidak direspon secara 
memadai, sehingga lulusan yang seharusnya memiliki kemampuan profesional sebagai tenaga Penyuluh 
Pertanian tidak tercapai secara optimal.  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 19 dinyatakan bahwa 
pendidikan tinggi merupakan jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah yang  mencakup  
program  pendidikan  diploma,  sarjana,  magister,  spesialis,  dan doktor yang diselenggarakan oleh 
pendidikan tinggi.  Pendidikan tinggi diselenggarakan secara terbuka  yang artinya pendidikan  yang  
diselenggarakan  dengan fleksibilitas pilihan  dan  waktu  penyelesaian  program  lintas satuan  dan  jalur  
pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil 
program-program  pendidikan  pada  jenis dan  jalur  pendidikan  yang  berbeda  secara terpadu dan 
berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan tinggi juga bersifat 
multimakna  dimana proses pendidikan  yang  diselenggarakan  berorientasi  pada pembudayaan,  
pemberdayaan,  pembentukan  watak dan  kepribadian,  serta  berbagai kecakapan hidup.  Oleh karena itu, 
pendidikan tinggi pertanian seharusnya dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja, termasuk kesiapan 
lulusan menjadi tenaga penyuluh.  Untuk itu, kurikulum yang disiapkan oleh perguruan tinggi pertanian 
harus mampu membekali calon lulusannya dengan bekal ilmu dan kompetensi sebagai calon penyuluh 
yang mampu menghadapi tantangan dan permasalahan penyuluhan pertanian di lapangan.   

Kondisi saat ini masih jauh dari harapan tersebut. Sebagai contoh, komposisi kurikulum di Jurusan 
Agribisnis Fakultas Pertanian Unila saat ini tidak memberi porsi yang memadai pada matakuliah-
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matakuliah penyuluhan pertanian/pemberdayaan masyarakat.  Dari data Tabel 2, total minimal 144 SKS 
(129 SKS Mata Kuliah Wajib dan 15 SKS Mata Kuliah Pilihan) porsi matakuliah 
penyuluhan/pemberdayaan sangat sedikit  (9 matakuliah atau 27 SKS atau 18,75 persen), selebihnya 
adalah matakuliah dasar dan matakuliah ekonomi pertanian.  Sementara itu jumlah tenaga pengajar  
sebanyak 44 orang, mencakup 23 orang peer group ekonomi pertanian, 15 orang peer group penyuluhan, 
komunikasi dan sosiologi pertanian, serta 5 orang peer group gizi masyarakat dan sumberdaya keluarga. 

SK Dirjen Dikti 163/2007 mestinya memperhatikan kondisi setiap jurusan atau fakultas yang ada.  
Dengan keragaan komposisi staf pengajar yang ada serta kebutuhan tenaga penyuluh pertanian yang akan 
datang, tidak menutup kemungkinan pada Jurusan/program studi Agribisnis dipersiapkan kurikulum yang 
memberi kesempatan untuk pengembangan minat atau konsentrasi penyuluhan pertanian, komunikasi 
pertanian, sosiologi pertanian, dan gizi masyarakat dan sumberdaya keluarga.  Penafsiran terhadap 
keberadaan jurusan/program studi agribisnis saat ini umumnya didominasi oleh pemahaman  bahwa 
agribisnis sama dengan ekonomi pertanian, akibatnya matakuliah selain yang termasuk dalam kelompok 
ekonomi pertanian tidak diberikan porsi yang memadai. 
Tabel 2.   Struktur Kurikulum Jurusan/Program Studi Agribisnis FP Unila, 2008 

Jenis Mata Kuliah SKS Keterangan 

Mata Kuliah Wajib 129 Mahasiswa wajib mengambil seluruh mata kuliah wajib yang 
ditawarkan (129 sks) dengan jumlah MK 47 

Mata Kuliah Pilihan 15 Mahasiswa wajib mengambil minimal 15 sks dari 167 sks MK 
Pilihan yang ditawarkan (jumlah MK Pilihan 56) untuk mencapai 
persyaratan minimal kelulusan 144 sks   

Jumlah Total 144  

 
 

Kesimpulan Dan Rekomendasi 
Dengan memperhatikan kendala, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 

pendidikan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi serta kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di masa 
yang akan datang, perlu diambil langkah-langkah alternatif sebagai rumusan kebijakan strategis yang 
dapat meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi khususnya lulusan jurusan agribisnis, adalah: 
1) Mengembalikan keberadaan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian (pemberdayaan 

masyarakat) dalam lingkup jurusan sosial ekonomi pertanian/ agribisnis.   
2) Dengan ketentuan SK Dirjen Dikti no. 163/2007 seharusnya dimungkinkan pembukaan konsentrasi 

atau minat penyuluhan dan komunikasi pertanian yang dapat memberikan porsi lebih besar 
matakuliah-matakuliah yang bermuatan konsep dan implementasi pemberdayaan masyarakat tani. 

3) Kurikulum perguruan tinggi pertanian khususnya jurusan sosial ekonomi pertanian/ agribisnis harus 
dipersiapkan agar dapat bersaing dengan lulusan sekolah tinggi penyuluhan pertanian. 
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Lampiran:   

Tabel  1. Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Pertanian UNILA per 31 September 2011 

No Program Studi 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 
L P L P L P L P L P L P L P L P 

1 Agronomi 2 0 2 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
2 Hortikultura 1 0 2 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

3 Sosial Ekonomi 
Pertanian 

0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

4 Penyuluhan & 
Kom. Pertanian 

2 1 6 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

5 Ilmu Tanah 1 0 8 1 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
6 Ilmu Hama dan 

Penyakit 
Tumbuhan 

3 3 3 2 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

7 Teknologi Hasil 
Pertanian 

4 1 0 1 9 6 12 17 30 29 15 22 28 23 24 41 262 

8 Peternakan 0 0 5 3 15 1 14 6 31 15 28 21 38 23 40 27 267 
9 Teknik Pertanian 4 0 1 0 18 4 20 7 29 20 20 18 30 22 31 23 248 

10 Kehutanan 6 0 6 0 15 10 14 12 32 25 22 13 29 21 36 29 270 

11 Budidaya 
Perairan 

2 1 0 7 15 7 24 19 19 28 21 22 38 26 28 31 288 

12 Agroteknologi 0 0 0 0 0 0 44 93 77 67 83 91 95 95 94 114 853 
13 Agribisnis 0 0 0 0 0 0 24 36 48 62 30 63 35 60 43 81 482 

Jumlah 25 6 35 27 122 72 152 190 266 246 219 250 293 270 296 346 2816 

Sumber:  Administrasi Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2012. 
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Abstrak 

Analisis dan pembahasan sosiologi pertanian/pedesaan dapat dilakukan dengan pendekatan makro 
dalam kerangka pembangunan yang mencakup relasi antara (1) aktor pembangunan: negara, masyarakat 
dan pasar, dan (2) akses sumberdaya: sumberdaya alam, sumberdaya inovasi teknologi dan sumberdaya 
sosial dan budaya.Pola kemungkinan relasi antara pelaku pembangunan dan potensi sumberdaya 
sebenarnya mencerminkan bagaimana proses alokasi sumberdaya dan bagaimana keterkaitan dengan 
pelaku pembangunan yang mestinya menjadi topik-topik penting bagi kajian sosiologi dan penyuluhan 
pertanian/pedesaan. Dalam relasi negara vs sumberdaya alam, beberapa topik penting antara lain: 
sustainable development, property right, public service, resource allocation. agrarian reform, local 
autonomy, food security, global climate changes. Topik dalam relasi masyarakat vs sumberdaya alam 
antara lain: livelihood strategy, common pool resource management, rural structure,fFarming structure, 
social capital , institutional changes, population pressure, gender issue. Dalam relasi pasar vs sumerdaya 
alam memunculkan topik: globalization, market behavior, competition , privatization, land  and resources 
conflict, risk assessment and coping strategy. Terkait dengan relasi antara negara vs inovasi teknologi, 
topik yang muncul antara lain; community empowerment, modernization strategies, communication 
strategies, technological adoption, cyber extension and ICTs. Topik dalam relasi masyarakat vs inovasi 
teknologi: local knowledge, technology dissemination , technological access, social changes, urban 
agriculture, rural-urban linkage/networking. Sedangkan dalam  relasi  pasar vs inovasi teknologi, topik 
yang muncul antara lain: technological development and globalization, labor contract, market mechanism, 
social marketing. Relasi antara negara vs social-budaya memunculkan  topik: rural policies, agricultural 
policies, social transformation, social changes, social mobility, social conflicts and disintegration, poverty 
and HDI.  Dalam relasi masyarakat  vs social budaya, topik yang muncul antara lain: social behavior, 
Social learning, social capital, social relations, social structure, social institutions, human cooperation. 
Sementara dalam relasi  pasar vs social budaya memunculkan topik: social marketing, social 
entrepreneurship, inequality, human relation and transaction, social impacts, market exchange. 

 
Kata kunci: pembangunan, pertanian, isu kontemporer, sosiologi 
 
Pendahuluan  

Pembahasan tentang sosiologi pertanian sangat sulit dipisahkan dari pembahasan sosiologi pedesaan 
baik dalam hal topik kajian maupun metodologi. Dalam kasus di negara-negara maju, fokus sosiologi 
pedesaan dan sosiologi pertanian relatif lebih jelas perbedaanya meskipun dalam hal tertentu juga terjadi 
overlapping, namun untuk kasus-kasus di negara berkembang, dua hal tersebut cukup sulit untuk 
dipisahkan dimana sebagai obyek kajian--pedesaan juga masih identik dengan pertanian. Hal ini juga 
searah dengan konsepsi Planck (1993) bahwa Sosiologi Pertanian (Agricultural Sociology) sering 
disamakan dengan Sosiologi Pedesaan (Rural Sociology). Tetapi ini hanya berlaku jika penduduk desa 
terutama hidup dari pertanian saja. Semakin sedikit kehidupan penduduk di desa ditandai oleh kegiatan 
pertanian, semakin pantas sosiologi pertanian dipisahkan dari sosiologi pedesaan. 

Sebagaimana dicatat oleh Gowda, et.al, (2012), secara historis, munculnya sosiologi pedesaan 
berawal di Amerika Serikat pada tahun 1908 ketika Presiden Roosevelt menetapkan ”Country Life 
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Commision” untuk melakukan kajian dan membuat rekomendasi yang tepat dalam rangka mengatasi 
persoalan sosial yang dapat melemahkan masyarakat pedesaan Amerika. 

Pada awalnya sosiologi pedesaan memberikan fokus perhatian yang sangat besar pada kajian terkait 
pertanian. Hal ini juga dengan mempertimbangkan adanya fakta bahwa jumlah populasi yang tinggal di 
pedesaan masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang terkait dengan pertanian. Newby (1983) 
melaporkan pada era 1930-an sampai dengan 1940-an, karakteristik fokus dan kajian sosiologi pedesaan 
mengarah pada struktur dan isu-isu pertanian. 

Seiring dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi dan teknologi serta tumbuh dan 
berkembangnya situasi kehidupan pedesaan di berbagai belahan dunia, terjadi pergeseran kajian sosiologi 
pedesaan. Isu-isu pertanian dipandang perlu mendapat perhatian yang lebih fokus sehingga menjadi 
cabang baru di bidang sosiologi pertanian. Newby (1993) melaporkan bahwa secara formal  kelahiran 
sosiologi pertanian ditandai dengan munculnya Sociology of Agriculture Group di dalam Rural Sociology 
Society (RSS) pada tahun 1978. Bonanno (2009) juga melaporkan munculnya agenda kajian baru terkait 
pertanian pada tahun 1970-an yang disebut sebagai Sociology of Agriculture yang oleh banyak penggiat di 
bidang tersebut dipandang sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari Rural Sociology. 

Kajian terkait pertanian oleh sosiologi pedesaan pada awalnya  mencakup perbedaan dan disparitas 
desa-kota, adopsi dan difusi teknologi pertanian, kualitas hidup dan indikator sosial, pembangunan 
masyarakat, demografi, pendidikan dan mata pencaharian di pedesaan, dll. Sebagaimana dicatat Newby 
(1993), sejak tahun 1980-an fokus kajian sosiologi pertanian mengarah pada analisis tentang struktur 
pertanian, kebijakan pemerintah terkait pertanian, tenaga kerja pertanian, ketimpangan wilayah, ekologi 
pertanian dan lingkungan, dll.  

Sejak tahun 1980-an dengan semakin meluasnya fenomena konglomerasi produksi pertanian 
pangan oleh Trans National Corporations (TNCs) di berbagai belahan dunia, juga menjadi fokus kajian 
dari sosiologi pertanian. Sebagaimana didokumentasikan oleh Sociology Guide (2012), sosiologi 
pertanian membedakan diri dari studi tentang peasant, fokus dasarnya mengarah pada pertanian 
kapitalistik yang utamanya mengarah pada produksi untuk tujuan pasar bukan untuk konsumsi sendiri. 
Bonanno (2009) menengarai bahwa dalam perkembangan industrialisasi pertanian, konsentrasi kapital 
dalam berbagai rantai komoditas pertanian akan memiliki kosekuensi sosial terhadap keluarga petani. 
Sangat penting untuk mengkaji fenomena sektor agrifood kontemporer yang sepenuhnya dikontrol oleh 
TNCs. Topik lain yang penting untuk dikaji antara lain pertanian keluarga, pertanian komunitas, pola 
pembangunan, ketahanan dan kedaulatan pangan serta isu demokratisasi pangan. Suatu hal yang cukup 
membahayakan pada agrifood saat ini adalah merebaknya kehadiran TNCs dengan kemampuan mereka 
untuk mempengaruhi dan menguasai pasar serta menerobos bentuk demokrasi dan kekuatan kontrol 
terhadap partisipasi sosial. Mestinya petani, konsumen dan masyarakat  harus diberi kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan harus mendapat informasi yang cukup terkait 
dengan aktivitas konglomerasi pertanian. 

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus di pedesaan Indonesia yang umumnya sektor pertanian 
masih relatif dominan baik sebagai sektor primer maupun sekunder, maka nampaknya dalam praktek agak 
sulit untuk membedakan secara tegas pokok bahasan dan agenda kajian tentang sosiologi pedesaan dan 
pertanian. Tumpang tindih dan saling terkait antara kedua pendekatan bidang sosiologi tersebut akan 
sangat mungkin terjadi di pedesaan Indonesia. 

Selain itu, dengan mendasarkan pada data BPS (2012), jumlah petani di Indonesia masih sangat 
besar dan mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah petani pada 
tahun 2011 namun proporsi angkatan kerja pertanian masih sebesar 39,3 persen dari total angkatan kerja. 
Dalam tiga tahun terakhir jumlah petani Indonesia mengalami sedikit penurunan yaitu 39,3 juta orang  
pada tahun 2011; 42,5 juta orang pada tahun 2010 dan 41,6 juta orang pada tahun 2009. Sebagian besar 
petani dan keluarganya tinggal di daerah pedesaan. 
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Tidak hanya di pedesaan Indonesia, sebagian besar masyarakat pedesaan di negara-negara 
berkembang masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian paling tidak sebagai 
sumber mata pencaharian, bahkan menurut Raharjo (1999) pertanian memang masih merupakan 
karakteristik pokok dari umumnya desa-desa di dunia. Dilihat dari eksistensinya, desa merupakan 
fenomena yang muncul dengan mulai dikenalnya cocok tanam di dunia ini. Dengan mempertimbangkan 
pentingnya faktor pertanian bagi keberadaan desa, maka dapat dipahami bahwa kebanyakan batasan 
sosiologi pedesaan masih selalu berkisar pada aspek  pertanian. 

Dalam perkembangangya di Indonesia dan negara-negara berkembang di Asia lainnya, masih 
sangat umum terjadi overlapping pembahasan topik Sosiologi Pertanian dan Sosiologi Pedesaan. 
Pertimbangan utamanya adalah mengingat kemajemukan masyarakat pedesaan Indonesia. Dilihat dari 
tingkat perkembangannya, masih terdapat sejumlah masyarakat desa kita yang masih terbelakang, 
sehingga masih tepat untuk dianalisis lewat kerangka Sosiologi Pedesaan. Di lain pihak telah terdapat 
sejumlah desa yang telah maju sehingga lebih tepat untuk dijelaskan lewat kerangka Sosiologi Pertanian. 
Obyek sosiologi pedesaan adalah seluruh penduduk di pedesaan yang terus-menerus atau sementara 
tinggal di sana, sedangkan obyek sosiologi pertanian adalah keseluruhan penduduk yang bertani tanpa 
memperhatikan jenis tempat tinggalnya. Sosiologi pedesaan lebih menggunakan pendekatan lokasi dalam 
hal ini “pemukiman” (Subejo, 2007). 
 
Peran Penting  Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian  
dalam Pembangunan  

Sosiologi pertanian menurut Planck (1993) adalah sosiologi ekonomi seperti halnya sosiologi 
industri, yang membahas fenomena sosial dalam bidang ekonomi pertanian. Sosiologi memusatkan 
hampir semua perhatiannya pada petani dan permasalahan hidup petani. Tema utama sosiologi pertanian 
adalah undang-undang pertanian, organisasi sosial pertanian (struktur pertanian), usaha pertanian, bentuk 
organisasi pertanian, dan masalah sosial pertanian. Sebuah aspek yang sangat penting adalah posisi sosial 
petani dalam masyarakat. 

Situasi kehidupan manusia yang tergantung pada pertanian ditentukan terutama oleh hubungan 
mereka dengan tanah (tata tanah), oleh hubungan pekerjaan mereka satu dengan lainnya (tata kerja), dan 
oleh sistim ekonomi dan masyarakat yang ada diatas mereka (tata kekuasaan). Keseluruhan tata sosial ini  
disebut sebagai hukum agraria yang dalam arti sempit dimaknai sebagai hukum pertanahan (land tenure). 
Dengan mempelajari sosiologi pertanian kita bisa mengumpulkan secara sistimatis atau secara bermakna 
tentang keterangan-keterangan mengenai masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berprofesi sebagai 
petani dan menelaah hubungan-hubungannya. Sosiologi pertanian membantu dalam mengambil lukisan 
seteliti-telitinya tentang tingkah laku, sikap,  perasaan, motif dan kegiatan-kegiatan petani yang umumnya 
hidup dalam lingkungan pedesaan. Hasil telaah tersebut dapat digunakan untuk meperbaiki kehidupan 
masyarakat pedesaan dan pertanian pada khususnya (Subejo, 2007). 

Planck (1993) menyatakan bahwa penduduk desa mencari penjelasan mengenai proses sosial di 
pedesaan dan menuntut pembaharuan untuk masa depan. Petani  mengharapkan sosiologi pertanian dalam 
usahanya menemukan suatu kesadaran baru. Praktek dari politik pertanian menuntut dari sosiologi 
pertanian antara lain tempat kegiatan terbaik  untuk langkah-langkah yang telah direncanakan dan 
menunjukan dampak sosial yang akan timbul dari yang direncanakan. Sosiologi pertanian harus 
memberikan data mengenai struktur pedesaan, mengenai kecenderungan perkembangan sosial, mengenai 
penyakit sosial dalam masyarakat dan keadaan darurat, mengenai harapan dan tuntutan sosial mereka 
dalam perencanaan tata ruang. 

Sumbangan sosiologi pertanian dalam politik kemasyarakatan memang masih terbatas. Namun 
mereka dapat membantu pengambilan keputusan-keputusan yang dibuat dengan cara: (1) Menjelaskan 
definisi, obyek dan indikator sosial, (2) Menjelaskan hubungan sesama manusia dan perilakunya, (3) 
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Meneliti aturan, fungsi kelompok/organisasi sosial, (4) Menemukan tenaga pendorong, mekanisme dan 
proses perubahan sosial dan lain sebagainya (Subejo, 2007). 

Terkait dengan peran penting sosiologi pedesaan/pertanian dalam proses pembangunan, Gowda 
(2012) mengidentifikasi setidaknya ada enam peran penting yaitu (1) membantu memahami sifat dan 
peran organsiasi sosial pedesaan sehingga secara efektif dapat mendukung pembangunan pedesaan dan 
pertanian, (2) memberikan kerangka yang efektif bagi kebijakan atau perencanaan program, (3) membantu 
memahami dimensi yang berbeda dari budaya pedesaan yang mempengaruhi tindakan, sikap dan 
pengambilan keputusan dari orang  atau masyarakat di pedesaan, (4) membantu memahami perbedaan 
aspek dari kepemimpinan pedesaan seperti kualitas, tipe, metode kepemimpinan serta fungsi lingkungan, 
(5) membantu memahami penyebab dan konsekuensi dari perubahan sosial yang terjadi dan (6) membantu 
menemukan solusi terhadap persoalan sosial di pedesaan. 

Mencermati uraian tentang fungsi dan peran sosiologi pedesaan/pertanian, semakin jelas bahwa 
hasil analisis dari berbagai fenomena sosiologi pedesaan/pertanian akan sangat membantu kinerja dari 
penyuluhan dan pembangunan pertanian. Dengan pemahaman yang komprehensif atas faktor-faktor sosial 
masyarakat pedesaan, akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program penyuluhan dan 
pembangunan pertanian. 
 
Keterkaitan Pelaku Pembangunan dan  Potensi Sumberdaya:  
Perspektif Sosial-ekonomi  

Bagaimanapun sistim ekonomi, atau khususnya sistim pertanian tercipta di suatu desa atau kawasan 
tertentu tidaklah lepas dari pengaruh berbagai faktor. Diantara faktor yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap sistim ekonomi/pertanian tersebut dalam perspektif mikro dapat diindentifikasi antara lain 
mencakup (1) keluarga, (2) tanah dan (3) pasar. 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terutama bagi desa pertanian (pra kapitalistik) 
termasuk peasant. Keluarga merupakan suatu unit yang mandiri yang dapat menghidup keluarga itu 
sendiri lewat kegiatan pertanian. Menurut Boeke dalam Rahardjo (1999), kerja harus menyesuaikan diri 
dengan keluarga beserta susunan keluarga, bukan sebaliknya. Fungsi keluarga sebagai unit 
ekonomi/produksi (disamping sebagai unit sosial) adalah salah satu karakteristik masyarakat desa. Sebagai 
contoh dalam keluarga di pedesaan Jawa sebagai unit produksi, sang suami mengerjakan sejumlah 
kegiatan seperti membuat persemaian bibit, mengolah lahan hingga siap tanam, menyiang rumput, 
mengangkut hasil panen, dan sebagainya. Sang isteri mengerjakan sejumlah pekerjaan lain misalnya 
mengirim makanan pada saat yang lain bekerja, menamam padi, menuai padi, menumbuk padi, dan 
sebagainya. Sedangkan anak-anak sesuai dengan jenis kelamin, usia dan kemampuan mereka ikut 
membantu berbagai kegiatan tersebut. Hal tersebut tidak seperti sebuah keluarga di kota umumnya dimana 
kalaupun masing-masing anggota bekerja namun memiliki pekerjaan yang relatif berlainan dan bukan 
sebagai satu unit produksi. 

Karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan merupakan ekonomi keluarga (family economy). 
Dalam sistim ekonomi petani peasant, biaya produksi tidak dapat dihitung dengan jelas. Bahkan sangat 
sulit menghitung “ harga” tenaga kerja yang dicurahkan oleh ayah, ibu, adik, kakak dalam setiap kegiatan 
rumah tangga. 

Faktor tanah (khususnya lahan pertanian) merupakan faktor determinan terhadap karakteristik 
sistim ekonomi masyarakat desa. Beberapa karakteristik yang terkait dengan pemilikan lahan antara lain: 
(1) pemilikan lahan yang sempit akan cenderung pada sistim pertanian yang intensif, terlebih jika 
ditunjang oleh tingkat kesuburan tanah yang tinggi, (2) Petani dengan kepemilikan rata-rata sama 
cenderung menjadi petani pemilik penggarap sedangkan petani dengan kepemilikan yang timpang akan 
cenderung terjadi hubungan patron-client. 

Faktor pasar juga memegang peranan penting dalam menentukan karakteristik ekonomi masyarakat 
pedesaan. Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai “tempat terjadinya transaksi jual-beli berbagai 
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barang”. Bercocok tanam memiliki arti secara ekonomi tatkala petani mulai mepertukarkan hasil-hasil 
pertanian mereka untuk berbagai kebutuhan selain untuk makan. Pasar merupakan tempat untuk terjadinya 
berbagai proses pertukaran tersebut. Pasar akan menyebabkan semakin berkembangnya jaringan dan 
menciptakan ketergantungan antara komunitas satu dengan kainnya. Setelah pasar berkembang akan 
terjadi spesialisasi sehingga memungkinkan sebagian penduduk desa menjadi pedagang, melalui hal ini 
sistim ekonomi dan sosial semakin komplek dengan mengadopsi juga kepentingan-kepentingan orang dari 
luar desa. 

Sistim sosial, sistim pasar dan sistim budaya dalam praktek kehidupan masyarakat pedesaan akan 
selalu saling mempengaruhi dan kait-mengkait. Hayami dan Kikuchi (1986) menyatakan bahwa faktor-
faktor ekonomi termasuk di dalamnya yang dimiliki masyarakat pedesaan, yang antara lain mencakup 
penyediaan teknologi dan penyediaan sumberdaya, akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan 
kelembagaan (institutional changes) dengan mengusahakan bentuk-bentuk pranata yang baru yang lebih 
menguntungkan untuk diciptakan. 

Dalam uraian lebih lanjut, Hayami dan Kikuchi menjelaskan bahwa perubahan-perubahan dalam 
penyediaan sumber daya dan teknologi sebagi faktor ekonomi telah menimbulkan tekanan yang besar 
pada pranata-pranata desa yang sudah terbentuk dalam keadaan yang relatif tetap. Sebagai contoh, sistim 
“bawon” tradisional di Jawa, yang memberi peluang kepada semua anggota masyarakat dapat turut serta 
memanen ketika panen padi dengan memakai ani-ani dan menerima bagian tertentu dari hasilnya, telah 
digantikan oleh sistim “tebasan”, dimana para petani menjual padi yang masih tegak di sawah kepada para 
pedagang yang memperkerjakan sejumlah tenaga panen untuk memanen dengan pemakaian sabit, yang 
dibayar dengan upah tertentu. Perubahan dalam pranata ini telah terjadi dengan motivasi perlunya 
pengurangan biaya panen sejalan dengan turunnya upah di pasaran disebabkan oleh tekanan-tekanan 
penduduk terhadap tanah. Penanaman varietas baru yang mudah sekali rusak membuat pemakaian sabit 
bergerigi (inovasi teknologi) pada waktu panen padi dipandang semakin tepat guna dibandingkan dengan 
memotong tangkainya dengan ani-ani. 

Penyesuaian pranata-pranata (aspek sosial dan kelembagaan) yang terkait dengan faktor ekonomi 
ini dituntut pula dalam pemakaian faktor-faktor lain dalam produksi. Misalnya, sudah menjadi semakin 
penting untuk mengadakan perbaikan dalam penyediaan dan pengaturan air guna meningkatkan 
produktifitas tanah dengan memperkenalkan berbagai varietas modern dan cara-cara yang berkaitan 
dengannya. Distribusi air dan pemeliharaan serta pelaksanaan sistim pengairan tepat guna menuntut 
tindakan kolektif komunitas desa. Pranata-pranata seperti pengaturan hak-hak terhadap air dan kewajiban 
untuk ikut serta dalam gotong royong akan berkembang dalam menghadapi kebutuhan yang mendesak 
untuk meningkatkan produktifitas tanah. Satu hal yang perlu dalam perencanaan pembangunan adalah, 
mencari struktur yang manakah dalam komunitas desa, yang dapat diarahkan kepada sumberdaya air 
secara tepat guna (Subejo, 2007).  

Selain secara mikro yang telah menganalisis bagaimana keterkaitan antara petani, tanah dan pasar 
dalam membentuk sistim ekonomi dan hubungan sosial di masyarakat pedesaan/pertanian, kajian 
sosiologi pedesaan/pertanian perlu juga ditempatkan sebagai bagian dalam kerangka besar pembangunan 
dengan kerangka pendekatan atau perspektif analisis makro. 

Dalam perspektif yang lebih umum, pembangunan dapat dimaknai sebagai proses alokasi 
sumberdaya yang efisien, efektif dan berkeadilan sehingga memberi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan semua stakeholders pembangunan atau masyarakat secara luas. Pembahasan tentang 
pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pertanian dan pedesaan setidaknya meliputi dua hal 
pokok yaitu pembahasan pada pelaku atau aktor pembangunan yang mencakup (1) negara, (2) 
masyarakat/komunitas dan (3) pasar. Pokok bahasan yang kedua tentang kepemilikan atau akses 
sumberdaya (resources endowments) yang mencakup (1) sumberdaya alam, (2) sumberdaya inovasi 
teknologi dan (3) sumberdaya sosial dan budaya. 
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Tabel 1. Analisis Relasi antara pelaku Pembangunan dengan Akses Sumberdaya 
 

 

 
Pelaku Pembangunan (Development Agents) 

 

 
A

k
se

s 
d

an
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ep
em

il
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an
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u
m

b
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da
ya

   
(R

es
ou

rc
e 

E
n

d
ow

m
en

ts
) 

 Negara  
(State) 

Masyarakat (Community) 
Pasar   

(Market) 

Sumberdaya Alam 
(Natural 

resources) 

• Sustainable development 
• Property right 
• Public service 
• Resource allocation 
• Agrarian reform 
• Local autonomy 
• Food security 
• Global climate changes  

• Livelihood strategy 
• Common pool resource 

management 
• Rural structure 
• Farming structure 
• Social capital  
• Institutional changes 
• Population pressure 
• Gender issue 

• Socio-economic 
globalization 

• Market behavior 
• Competition   
• Privatization 
• Land  and resources 

conflict 
• Risk assessment and coping 

strategy  

Inovasi Teknologi  
(Techno-logical 

innovation) 

• Community empowerment 
• Modernization strategies 
• Communication strategies 
• Technological adoption  
• Cyber extension and ICTs 

• Local knowledge 
• Technology 

dissemination  
• Technological access 
• Social changes  
• Urban agriculture 
• Rural-urban 

linkage/networking 

• Technological development 
and globalization 

• Labor contract 
• Market mechanism 
• Social marketing 

Sosial dan Budaya  
(Social and 

Cultural resources) 

• Rural policies 
• Agricultural policies 
• Social transformation 
• Social changes 
• Social mobility 
• Social conflicts and 

disintegration 
•  Poverty and HDI  

• Social behavior 
• Social learning 
• Social capital 
• Social relations 
• Social structure 
• Social institutions 
• Human cooperation  

• Social marketing 
• Social entrepreneurship 
• Inequality 
• Human relation and 

transaction 
• Social impacts 
• Market exchange  

 
Dalam alokasi sumberdaya, komunitas atau masyarakat sebagai bagian dari aktor dalam proses 

pembangunan dengan kuantitas yang paling banyak justru sering kali kurang mendapat dukungan dari 
negara dan harus berebut akses yang kurang adil dengan pasar/private corporation. Keterbatasan akses 
dan dinamika perubahan struktur ekonomi yang sangat cepat dan kompetitif juga dalam banyak kasus 
merubah pola pembangunan desa dan pertanian. Sebagaimana dianalisis oleh van der Ploeg (2000), dalam 
banyak kasus pembangunan desa tidak lagi sepenuhnya bisa mengandalkan sektor pertanian. Sektor 
pertanian dengan stagnasi pertumbuhan dan keterbatasan akses pada perluasan sumberdaya dipandang 
tidak mampu lagi membawa perubahan baru bagi ekonomi desa. Penghidupan petani mulai mengalami 
diversifikasi dengan pesat melalui pilihan pada pekerjaan non pertanian baik di dalam maupun di luar 
desa. Potensi mobilitas yang didukung kemajuan infrastruktur dan transportasi juga berpengaruh terhadap 
hal ini. Situasi ini membawa konsekuensi terhadap pola hubungan sosial, perubahan dan mobilitas sosial 
dan juga isu pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development),  

Di sisi yang lain, masih ada pemikiran kuat bahwa sektor pertanian harus mampu menghasilkan 
inovasi-inovasi yang kreatif dan efektif dengan dukungan entrepreneurial skills yang baik untuk 
mengkonstruksi kembali sektor pertanian menjadi sektor yang berdaya saing tinggi dan memiliki daya 
dukung kuat bagi penghidupan masyarakat pedesaan. 

Tarik ulur dan potensi sineragi antara sektor pertanian dan non-pertanian akan mewarnai 
pembangunan pedesaan Indonesia di masa-masa mendatang. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus 
peluang bagi para ilmuwan sosial untuk mengkaji dan mengikuti fenomena yang ada serta berpartisipasi 
aktif sehingga mampu berkontribusi nyata dalam bentuk sumbangan pemikiran dan strategi yang optimal 
bagi kemanfaatan pembangunan masyarakat. 
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Catatan Penutup 

Kajian sosiologi pertanian  yang dalam beberapa kasus masih tumpang tindih dengan sosiologi 
pedesaan memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Fenomena-fenomena 
pembangunan yang dalam batas tertentu dimaknai sebagai upaya atau strategi alokasi sumberdaya yang 
efisien, efektif dan berkeadilan bagi stakeholders terkait bagaimanapun sangat memerlukan pemahaman 
yang mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek hubungan dan mekanisme sosial antar pelaku 
pembangunan dan potensi sumberdaya yang ada. 

Hasil analisis pola kemungkinan relasi antara komponen pelaku pembangunan dan potensi 
sumberdaya berpotensi menjadi topik-topik penting bagi kajian sosiologi dan penyuluhan 
pertanian/pedesaan. Topik kajian tersebut pada gilirannya dapat menjadi isu-isu strategis yang diwujudkan 
dalam content kuliah dan atau pembelajaran terkait dengan sosiologi dan penyuluhan pertanian di 
perguruan tinggi.  

Fenomena dinamika pembangunan pedesaan yang sangat dinamis yang ditandai dengan adanya 
tarik ulur dan potensi sineragi antara sektor pertanian dan non-pertanian bagi pembangunan ekonomi dan 
penghidupan di pedesaan akan mewarnai pembangunan pedesaan Indonesia di masa-masa mendatang. Hal 
ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para ilmuwan sosial untuk mengkaji dan mengikuti 
fenomena yang ada serta berpartisipasi aktif memberikan berbagai sumbangan hasil analisis dan 
pemikiran serta  strategi yang tepat dalam implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan. 
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENYULUHAN YANG RESPONSIF 
TERHADAP PERKEMBANGAN MASYARAKAT PETERNAK  

  
Unang Yunasaf, Marina Sulistyati dan Sugeng Winaryanto  

Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran 
 

Abstraks 
Penyuluhan sebagai mata kuliah di tingkat perguruan tinggi, mampu membekali mahasiswa dalam 
memahami teori dasar, metode, teknik dan alat bantu untuk terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, 
sikap dan keterampilan) dari masyarakat peternak.  Untuk berhasilnya mahasiswa mencapai tujuan 
akademis dari tujuan mata kuliah tersebut perlu upaya pengembangan pembelajaran penyuluhan yang 
responsif terhadap perkembangan atau dinamika perubahan yang terjadi pada masyarakat peternak melalui 
pengembangan substansi materi dan metode pembelajaran. Substansi materi penyuluhan harus dapat 
mencakup:  paradigma dan perkembangan penyuluhan, karakteristik tingkat perkembangan masyarakat 
peternak dan lingkungannya, pengertian dasar penyuluhan, etika penyuluhan, metode untuk 
mempengaruhi perilaku, proses belajar, persepsi, sikap dan pengambilan keputusan, proses komunikasi  
dan difusi inovasi, metode, teknik dan alat bantu penyuluhan, media massa, metode kelompok dan 
penyuluhan individu, pedoman kursus tani,  perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, sistem 
penyuluhan dan pembinaan kelompok tani, manajemen dan organisasi penyuluhan. Metode atau strategi  
pembelajaran yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum.  
 
Kata kunci: pembelajaran penyuluhan, masyarakat peternak 
 

Pendahuluan 

Penyuluhan sebagai mata kuliah di tingkat perguruan tinggi, keberadaannya tetap dipandang 
penting, karena manfaatnya yang dapat membantu mahasiswa dalam bertindak sebagai agen pengubah 
(change agent) atau memberikan dasar bila kelak bertindak sebagai pekerja profesional penyuluh.  Mata 
kuliah ini mampu membekali mahasiswa dalam memahami teori dasar, metode, teknik dan alat bantu 
untuk terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dari masyarakat. Secara 
akademis tujuan dari umum dari pembelajaran penyuluhan adalah setelah menyelesaikan mata kuliah 
penyuluhan, mahasiswa mampu menganalisis keefektifan kegiatan program penyuluhan, membuat 
perencanaan pendidikan penyuluhan,  dan alat bantu penyuluhan. 

Sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan di tingkat petani peternak yang menjadi khalayak 
sasaran utama penyuluhan, maka sudah seyogyanya kegiatan pembelajaran kepada para mahasiswa harus 
dapat menyelaraskan dengan tingkat kebutuhan khalayak sasaran penyuluhan termasuk konteks situasi 
sosial, ekonomi, kebijakan pembangunan dan konstelasi era globalisasi saat ini.  Oleh karenanya, untuk 
berhasilnya mahasiswa mencapai tujuan akademis dari tujuan mata kuliah tersebut perlu upaya 
pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif terhadap perkembangan atau dinamika 
perubahan yang terjadi pada masyarakat peternak. Pengembangan pembelajaran penyuluhan yang 
responsif terhadap perkembangan masyarakat peternak dapat dilakukan melalui pengembangan substansi 
materi dan metode pembelajaran.   

  
Karakteristik Tingkat Perkembangan Masyarakat Peternak dan Lingkungannya 

Karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak sesuai dengan perkembangan dan tingkat 
ekonomi usaha serta pendapatan dan pilihan komoditas usaha menurut Soehadji (1994) dapat 
dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (1) peternak yang mengusahakan peternakan sebagai usaha sambilan, (2) 
peternak yang mengusahakan peternakan sebagai cabang usaha, (3) peternak yang mengusahakan 
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peternakan sebagai usaha pokok, dan (4) peternak yang mengusahakan peternakan sebagai industri.  
Peternakan sebagai usaha sambilan dengan kriteria pendapatan asal ternak di bawah 30 persen dari total 
pendapatan usaha tani dengan komoditas jenis ternak untuk mendukung pertanian.  Peternakan sebagai 
cabang usaha, pendapatan dari ternak sekitar 30-70 persen dengan jenis ternak campuran.  Peternakan 
sebagai usaha pokok pendapatan 70-100 persen dengan satu jenis ternak. Peternakan sebagai industri, 
pangsa pendapatan dari ternak sebesar 100 persen dengan komoditi pilihan sesuai dengan permintaan 
pasar. 

Usaha peternakan saat ini sebagian besar merupakan usaha peternakan rakyat dengan berbagai 
keterbatasannya seperti skala usaha kecil, teknologi sederhana, produknya berkualitas rendah.  
Pembangunan peternakan diharapkan dapat mendorong usaha peternakan rakyat menjadi kegiatan 
peternakan yang dilakukan dengan cara yang maju.  Untuk itu perlu dibantu dalam bidang-bidang 
permodalan, teknologi, pemasaran dan pengorganisasian. Di lain pihak perusahaan peternakan dengan 
sifat padat modal dan teknologi diharapkan dapat membantu peternakan rakyat dalam bentuk kerjasama 
kemitraan.  Dengan mempertimbangkan peternak sebagai subyek, maka makin tinggi tingkat ekonomi 
usaha peternakan, makin besar peranan masyarakat, dan makin kecil peranan pemerintah (Soehadji 1994).  

Pembangunan peternakan  termasuk di dalamnya kegiatan penyuluhan harus mempertimbangkan 
lingkungan strategis global, nasional dan sektoral. Lingkungan Strategis Global meliputi pengaruh 
globalisasi bidang-bidang produksi yang didorong oleh investasi, perdagangan dan konsumsi.  
Lingkungan Strategis Nasional berupa situasi yang kompleks dan kompetitif, tuntutan pembangunan yang 
meningkat, dan sumberdaya yang semakin terbuka.  Lingkungan Strategis Sektoral berupa pergeseran 
kebijakan pembangunan pertanian yang meliputi perubahan-perubahan: (1) sistem perencanaan dan 
pengelolaan pembangunan pertanian dari terpusat ke otonomi, (2) pendekatan komoditas ke sumberdaya, 
(3) tujuan pembangunan dari peningkatan pendapatan petani ke peningkatan kesejahteraan, (4) skala usaha 
dari skala kecil (subsisten) ke skala komersial, (5) penggunaan teknologi dari padat karya ke tepat guna 
dan mekanisasi, (6) penanganan produk dari kualitas primer ke produk yang  mempunyai nilai tambah, (7) 
orientasi wilayah pembangunan dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), 
(8) pelaku pembangunan dari dominan pemerintah ke peranan masyarakat yang lebih besar, dan (9) 
orientasi pengembangan komoditas dari substitusi impor ke promosi ekspor (Soehadji, 1994). 

Wawasan pembangunan peternakan yang semula hanya dititikberatkan pada budidaya ternak harus 
diperluas, yaitu peternakan harus dipandang sebagai industri biologis yang dikendalikan manusia.  
Komponen peternakan meliputi peternak sebagai subyek pembangunan yang harus ditingkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. Ternak sebagai obyek yang harus ditingkatkan produksi dan 
produktivitasnya.  Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan lingkungan budidaya.  Teknologi 
sebagai satu rekayasa teknis dan sosio ekonomis untuk mencapai tujuan.  Sesuai dengan sifat fisiologisnya 
ternak dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni: ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak.  
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2003 jumlah rumah Tangga Peternak menunjukkan: sapi potong 
4,6 juta, sapi perah 119 ribu, kerbau 450 ribu, kambing, 3,5 juta, dan domba 900 ribu.   
   
Pengembangan Substansi Materi dan Metode Pembelajaran yang Responsif Terhadap 
Perkembangan Masyarakat Peternak 

Kegiatan penyuluhan saat ini tidak lagi menekankan sebagai bagian dari delivery system atau 
berorientasi pada sumber (pelaku penyuluhan), melainkan sebagai bagian dari upaya pemberian pilihan-
pilihan pada petani peternak, yaitu dengan mengembangkan otonomi petani (van den Ban dan Hawkins 
1999).  Menurut Leeuwis (2009) penyuluhan diartikan “serangkaian intervensi komunikasi profesional di 
tengah-tengah interaksi yang berhubungan, yang diartikan antara lain untuk membangun dan/atau 
mendorong pola-pola koordinasi dan penyesuaian baru antar orang, alat teknis dan fenomena alam, dalam 
arah yang seharusnya membantu dalam menyelesaikan situasi problematis”. 
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Menurut Leeuwis (2009) penyuluhan pertanian  harus ditemukan kembali sebagai praktek 
profesional, yakni harus beradaptasi secara signifikan dalam hal misi, dasar pemikiran, cara operasi, 
struktur manajemen dan pengorganisasian. Beberapa perubahan praktis yang mungkin dipersyaratkan, 
yaitu: (1) menghadapi isu kolektif, (2) mendesain bersama ketimbang menyebarkan inovasi, (3) 
mencocokkan dimensi inovasi teknis dan sosial, (4) melayani beragam pertanian dan strategi mata 
pencaharian, (5)  mengelola kekompleksan, konflik, dan hal-hal yang tak terduga, (6) menjadi organisasi 
yang belajar, (7) menjadi perantara dalam era partisipasi, (8) mengatasi masalah berkurangnya sumber 
daya, dan (9) perubahan identitas profesional. 

Melihat karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak dan lingkungannya, serta tujuan 
dari penyuluhan pada dasarnya adalah terjadinya perubahan perilaku dalam konteks mengembangkan 
otonomi petani, dan kemungkinan arah ke depan penyuluhan memiliki fungsi kemasyarakat baru, maka 
substansi materi pembelajaran penyuluhan harus dapat mengisi tumbuhnya kemampuan  mahasiswa dalam 
bertindak sebagai agen pengubah yang profesional.   Substansi materi penyuluhan harus dapat mencakup:  
paradigma dan perkembangan penyuluhan, karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak dan 
lingkungannya, pengertian dasar penyuluhan, etika penyuluhan, metode untuk mempengaruhi perilaku, 
proses belajar, persepsi, sikap dan pengambilan keputusan, proses komunikasi  dan difusi inovasi, metode, 
teknik dan alat bantu penyuluhan, media massa, metode kelompok dan penyuluhan individu, pedoman 
kursus tani,  perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, sistem penyuluhan dan pembinaan kelompok 
tani, manajemen dan organisasi penyuluhan. 

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif 
terhadap perkembangan masyarakat peternak adalah pengembangan metode pembelajaran.  Menurut 
Margono (1975) belajar adalah usaha aktif  individu untuk merubah perilakunya, sedang pembelajaran 
menurut Bierly et.al (Leeuwis, 2009) adalah sebagai proses penghubung, perluasan, dan perbaikan data, 
informasi, pengetahuan dan kebijakan.  Dari dua pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa proses 
pembelajaran penyuluhan pada dasarnya adalah upaya untuk tumbuhnya usaha aktif mahasiswa untuk 
lebih terlibat di dalam kegiatan pembelajaran penyuluhan sehingga mencapai tingkat kompetensi 
akademik sesuai dengan tujuan mata kuliah penyuluhan, dengan jalan mendorong terjadinya proses 
penghubung atau interaksi, perluasan pemahaman dan peningkatan pengetahuan dalam ilmu penyuluhan.  
Metode pembelajaran sendiri dapat diartikan cara atau prosedur untuk terselenggaranya kegiatan 
pembelajaran penyuluhan yang efektif.  Metode atau strategi  pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum.  Metode perkuliahan  yang digunakan adalah SCL (Student 
Center Learning) dan ceramah.  Dengan metode SCL para mahasiswa dibagi dalam kelompok dan 
dimintakan untuk membuat resume serta makalah penyajian materi sesuai dengan topik bahasan 
perkuliahan.  Metode ceramah dilakukan sebagai bentuk pendadaran kembali atau penyimpulan atas 
materi yang didiskusikan oleh mahasiswa. Untuk lebih dapat mengukur hasil belajar, maka setiap dua kali 
pertemuan dilakukan kuis.  Metode yang digunakan untuk kegiatan praktikum adalah dengan 
pembelajaran pengalaman langsung dan pengenalan lapangan.  Kegiatan pembelajaran pengalaman 
langsung meliputi pembuatan alat bantu penyuluhan, penyusunan perencanaan pendidikan kursus tani, dan 
penelaahan keefektifan kegiatan penyuluhan berdasarkan audio visual penyuluhan.  Kegiatan pengenalan 
lapangan berupa kunjungan ke lembaga yang menangani penyuluhan. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk 
membuat alat bantu, sedangkan pembuatan perencanaan pendidikan kursus tani dan laporan kunjungan 
lapangan dibuat secara berkelompok. Tugas praktikum perorangan dan kelompok dikumpulkan 
selambatnya pada saat UAS.  
 

Penutup        

Penyuluhan sebagai mata kuliah di tingkat pendidikan sarjana peternakan Fakultas Peternakan 
Universitas Padjadjaran dibatasi oleh jumlah satuan kredit semester (3 SKS).  Kedudukan mata kuliah saat 
ini dari yang asalnya sebagai mata kuliah wajib berubah menjadi mata kuliah pilihan mencerminkan 
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bahwa ada pergeseran cara pandang dari lembaga yang melihat bahwa penyuluhan bukan merupakan 
bagian yang menjadi prioritas yang diajarkan untuk seluruh mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas 
Peternakan Universitas Padjadjaran.  Ke depan mengingat pentingnya manfaat mata kuliah penyuluhan 
dalam membekali mahasiswa sebagai agen pengubah (change agent), maka diharapkan dapat menjadi 
mata kuliah wajib di tingkat fakultas. Pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif terhadap 
perkembangan masyarakat peternak dapat dilakukan melalui pengembangan substansi materi dan metode 
pembelajaran penyuluhan.  
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Abstrak 
Pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah, baik 
kebijakan pembangunan pertanian umumnya dan kebijakan penyuluhan pertanian khususnya serta 
kebijakan pendidikan tinggi, khususnya kebijakan tentang kurikulum. Di Fakultas Pertanian UGM kedua 
bidang ilmu ini sudah menjadi kajian sejak tahun 1949 sampai sekarang, meskipun dengan beberapa kali 
perubahan nama mata kuliah. Kondisi ini terjadi karena baik faktor internal maupun eksternal 
memungkinkan untuk mengembangkan kedua ilmu tersebut. Kajian sosiologi dan penyuluhan pertanian 
harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Saat ini metode pendekatan dan metode penyampaiannya 
tentunya akan berbeda dengan sebelum dekade terakir. Pada aspek substansi sosiologi pedesaan/pertanian 
saat ini isu globalisasi, optimalisasi “modal/capital” yang dimiliki dan sustainability tidak dapat ditawar 
lagi untuk tidak sekedar memerankan sebagai menunjang pembangunan tetapi mengarah pada  kritik 
pembangunan yang bermanfaat pada continuous improvement. Kajian penyuluhan pertanian yang dulunya 
dititik beratkan pada transfer of knowledge, adopsi dan difusi inovasi, untuk menunjang peningkatan 
produksi, sekarang mestinya beranjak pada komunikasi bisnis, privatisasi, sustainable agriculture, social 
marketing, social learning dan akan semakin baik sampai pada tataran pemberadaban. 
 
Kata kunci: kajian, sosiologi, penyuluhan 
  
 
Pendahuluan 

Dunia pertanian tidak hanya terdiri dari gatra fisik, tetapi juga gatra non fisik. Pada gatra fisik orang 
dapat melihat dengan mudah budidaya pertanian beserta teknik dan inovasi yang ada, fisik pertanaman, 
keadaan tanah dan sebagainya. Di sisi lain tidak bisa dipisahkan dari gatra non fisik yang banyak 
berhubungan dengan manusia sebagi pelaku pertanian. Di sinilah pentingnya ilmu sosiologi dan 
penyuluhan pertanian. 

Sampai tahun 90an, ilmu sosiologi pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan versi 
Amerika yang mengedepankan pendekatan kuantitatif (Nataatmadja, 1990). Namun demikian setelah itu 
pandangan ahli-ahli sosiologi Eropa sudah mulai mewarnai khasanah keilmuan sosiologi pertanian di 
Indonesia. Lain halnya dengan ilmu penyuluhan, yang memang sejak 1903 campur tangan Belanda dalam 
usaha/kegiatan penyuluhan pertanian mulai tampak dengan didirikannya sekolah pertanian di Bogor 
(Prodjosuhardjo, 1979). Namun demikian dalam perjalanannya mengalami pasang surut. 

Kedua cabang ilmu tersebut pada perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, 
baik pada tataran keilmuan ataupun tataran praktek di lapangan. Penelitian Rakhman (2009) menunjukkan 
bahwa pasang surutnya kebijakan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.  

Demikian pula pada tataran kurikulum di pendidikan tinggi. Misalnya pada tahun 1994, dengan 
Keputusan Mendikbud 056/U/1994 kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum nasional dan 
kurikulum lokal. Pada aras nasional “mewajibkan” Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar pada setiap 
kurikulum perguruan tinggi. Kebijakan ini berlanjut sampai tahun 2000 dengan SK Mendiknas 
232/U/2000 yang menyebutkan bahwa kurikulum perguruan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan 
kurikulum institusional dengan Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar sebagai muatan kurikulum 
institusional. Keberadaan kedua ilmu ini dalam pengkajian sosial pertanian dimaknai sebagai dasar untuk 
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sosiologi dan penyuluhan pertanian, mengingat kedua cabang ilmu tersebut dalam dunia ilmu pertanian 
termasuk “ilmu sosial pertanian”.  

Pada perkembangan selanjutnya, dengan SK Mendiknas 045/U/2002 yang memuat kurikulum inti 
(kompetensi utama) dan kurikulum institusional (kompetensi pendukung dan lainnya) memberikan porsi 
khusus kepada konsorsium atau asosiasi keilmuan sejenis bersama dengan stake holder untuk menetapkan 
kompetensi utama minimal yang menjadi acuan penyusunan kurikulum. Forum Komunikasi Perguruan 
Tinggi Pertanian se-Indonesia  sebagai “konsorsium” ilmu-ilmu pertanian sudah melaksanakan amanah ini 
dengan melakukan workshop pada tanggal 5-7 Desember 2007 di Bogor. Workshop ini menghasilkan 
profil, kompetensi, dan bahan kajian minimal untuk program studi Agroteknologi/Agroekoteknologi dan 
Agribisnis. Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor:  163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi 
Program Studi pada Perguruan tinggi menyebutkan bahwa nama program studi baru di lingkup Fakultas 
Pertanian adalah  program studi Agroteknologi/Agroekoteknologi dan program studi Agribisnis.  

Kebijakan ini secara tidak disengaja mengurangi “greget” keilmuan sosiologi pedesaan/pertanian 
dan penyuluhan pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan bahan kajian yang hanya sebagian kecil saja 
(pengembangan masyarakat – modal sosial, partisipasi masyarakat; serta sosiologi dan budaya – sosiologi 
pertanian, perubahan sosial dan budaya), bahkan penyuluhan pertanian tidak ditentukan sebagai bahan 
kajian. Meskipun masing-masing program studi dapat menambahkan bahan kajiannya, namun pada 
kenyataannya tetap lebih sedikit muatannya dibandingkan sebelum dilakukan merger program studi, 
terkecuali bagi PT BHMN. 

Universitas Gadjah Mada yang kebetulan waktu itu termasuk PT BHMN salah satu contoh yang 
tidak melakukan merger program studi. Berdasarkan Permendiknas nomor 1/ 2006 tentang Pemberian 
Kewenangan kepada Empat PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi, sampai sekarang di 
UGM masih menyelenggarakan program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Secara kuantitas 
mata kuliah yang bermuatan “sosial pertanian”, lebih banyak yang dapat diselenggarakan dibanding PT 
non BHMN.Namun demikian sampai sekarang masih dirasa kurang jika dibandingkan bekal yang 
mestinya diberikan kepada calon-calon pemegang estafet kebijakan pertanian dan pelaku dunia pertanian 
masa depan. 
 
Refleksi Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian  

Cikal bakal Fakultas Pertanian UGM adalah Pergoeroean Tinggi Pertanian yang lahir di Rumah 
Sakit Tegalyoso, Klaten pada tanggal 27 September 1946. Kelahiran Pergoeroean tersebut  dibidani oleh 
para ilmuwan dan pejuang non kooperatif, antara lain Ir. Goenoeng  Iskandar yang pada saat itu menjabat 
sebagai Sekretaris Jenderal Kementrian Kemakmuran Republik Indonesia. 

Pada saat ini Fakultas Pertanian  UGM mengelola enam jurusan, yaitu Jurusan Budidaya Pertanian, 
Sosial Ekonomi Pertanian, Hama dan Penyakit Tumbuhan, Tanah, Perikanan, dan Mikrobiologi; dengan 
10 program studi sarjana yaitu: Agronomi, Pemuliaan Tanaman, Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, 
Ilmu Tanah, Sosek/Agribisnis,  Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian,  Budidaya Perairan, Manajemen 
Sumberdaya Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan dan Mikrobiologi Pertanian.  

Fakultas Pertanian UGM mewajibkan kepada semua mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah 
Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian. Secara rinci pelaksanaan pendidikan sosiologi dan penyuluhan 
pertanian di Fakultas Pertanian UGM mulai tahun 1949 sampai saat ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian di Fakultas 
Pertanian UGM tahun 1949-2011/2012 

 
No Tahun Sistem Mata Kuliah Keterangan 
1 1949 -1960/1961 - Propadeuse 

- Bakaloreat 
- Doktoral 

Paedagogi Pertanian  
Sosiologi  

Diberikan pada tingkat bakaloreat 

2 1962-1971 Sistem Paket 
- Tingkat persiapan 
- Bakaloreat 
- Sarjana 

Sosiologi Pedesaan 
Penyuluhan Pertanian 

Tahun 1970/1971 mulai memiliki 
laboratorium sosiologi dan 
penyuluhan 

3 1972 – 1975 Sistem Kredit 
- Bakaloreat 
- Sarjana 

Sosiologi Pedesaan 
Penyuluhan Pertanian 

Mulai diselenggarakan spesialisasi 
penyuluhan pertanian 

4 1979/1980 – 
1982/1983 

Sistem Kredit 
- S1 bawah (sarjana 

muda) 
- S1 atas (Sarjana) 

Sosiologi Umum 
Sosiologi Pedesaan 
Penyuluhan Pertanian 
Program Penyuluhan, Psikologi 
Sosial,  Perubahan Sosial 
Kelembagaan, Komunikasi Sosial, 
Evaluasi Penyul., dll. 

Mulai diadakan praktikum 
penyuluhan. 
Mata kuliah pilihan program studi 
sudah mulai banyak, khususnya 
pada tingkat Sarjana 

No Tahun Sistem Mata Kuliah Keterangan 
5 1983/1984 – 

1995/1996 
Sistem Kredit 
Sarjana  

ISD, IBD, Sosiologi Pedesaan, 
Penyuluhan Pertanian, 
Penyusunan Program Penyuluhan, 
Psikologi Sosial, Perubahan Sosial, 
Komunikasi Sosial, Evaluasi Program 
Penyuluhan, Humas, Pers dan 
Grafika, Fotografi, Audio Video, dll 
 

Tahun 1986/1987 diselenggarakan 
Program Studi Komunikasi 
Pertanian. 
Laboratorium ada 3, yakni: 
Penyuluhan Pertanian, Sosiologi 
Pedesaan dan Pengkajian Masalah 
Sosial dalam Pertanian 
  

6 1996/1997 – 
2001/2002 

Sistem Kredit 
Sarjana 

ISD, IBD, Sosiologi Pedesaan, Dasar-
Dasar  Penyuluhan Pertanian, 
Psikologi Sosial, Pendidikan Orang 
Dewasa, Statistik Ilmu Sosial 
Program Penyuluhan, Perubahan 
Sosial, Komunikasi Sosial,  Humas, 
Pers dan Grafika, Fotografi, Audio 
Video, Dinamika kelompok, 
Dinamika Pembangunan, dll 

Prodi PKP dengan konsentrasi 
Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian. 
Mulai semester 5 hampir 50% mata 
uliah program studi.  
Laboratorium lingkup program 
studi tetap 3. 

7 2002/2003 – 
20011/2012 

Sistem Kredit 
Sarjana 

Sosiologi Pertanian, Dasar-Dasar  
Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian (DPKP), Metode PKP, 
Psikologi Sosial, Pendidikan Orang 
Dewasa, Statistik Ilmu Sosial,Aplikasi  
Metodologi Penelitian Sosek, 
Perencanaan  
Program PKP , Perubahan Sosial, 
Komunikasi Sosial, Komunikasi 
Massa, Humas, Manajemen 
Penerbitan, Fotografi, Audio Video 
Pertanian, Dinamika Kelompok, 
Pembangunan Masyarakat, dll 

Prodi PKP tanpa konsentrasi. 
Mulai semester 5 hampir 70% mata 
uliah program studi. 
Laboratorium lingkup program 
studi tetap 3, tetapi terdiri dari 
Penyuluhan Pertanian, Sosiologi 
Pedesaan, dan Komunikasi 
Pertanian mulai tahun 2004  

Sumber:  Samino dan Soemartono (1975), Panduan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Pertanian UGM 
berbagai Tahun 

 
Dari Tabel 1 terlihat bahwa keberpihakan Fakultas Pertanian UGM terhadap pendidikan sosiologi 

dan penyuluhan pertanian begitu kuat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak 
dan bervariasinya mata kuliah yang ditawarkan. Pada awalnya hanya mata kuliah Sosiologi dan Paedagogi 
Pertanian, kemudian mengalami beberapa perubahan sampai saat ini menjadi Sosiologi Pertanian, Dasar-
Dasar Penyuluhan dan Komunikasi yang dilengkapi dengan banyak mata kuliah bernuansa “sosial 
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pertanian”. Perubahan-perubahan ini dilakukan mengingat ranah keilmuan dan kemasyarakatan yang 
dinamis, utamanya dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.  

Hal ini juga terjadi pada mata kuliah Penyuluhan Pertanian. Pada awalnya kuliah ini dinamakan 
paedagogi pertanian, di mana muatan pendidikan begitu kentalnya, sampai akhirnya dimulai dengan 
Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang memberikan gambaran secara global tentang 
ilmu penyuluhan pertanian. Mata kuliah yang kami kembangkan saat ini beragam dari mulai konsep 
sampai aspek praktis dan tidak ketinggalan perubahan sosial yang ditimbulkannya.   

Desain kurikulum tidak hanya tentang daftar mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran tetapi 
juga  proses pembelajaran, penciptaan suasana belajar dan proses evaluasi (Tim Pengembangan 
Kurikulum DIKTI, 2011). Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Pertanian UGM juga 
mengalami perubahan. Pada awalnya pembelajaran banyak dilakukan di kelas dan berupa teori, kemudian  
tidak hanya teori tetapi dilengkapi dengan praktikum yang dilakukan di kelas dan di lapangan. Metode 
pembelajarannya dari Teacher Centered Learning ke Student Centered Learning. Dengan perubahan 
metode pembelajaran, proses evaluasi juga dicoba untuk lebih bervariasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan 
dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester saja, tetapi juga dengan kuis, tugas, project dan lain 
sebagainya.   

Metodologi riset yang dilakukan selama ini baik penelitian dosen maupun mahasiswa mengalami 
pergeseran. Pendekatan kualitatif banyak dilakukan pada awal pengembangan sosiologi dan penyuluhan 
pertanian di Fakultas Pertanian UGM. Kemudian seiring dengan perkembangan positivism, pendekatan 
kuantitatif mewarnai metode riset di bidang sosiologi dan penyuluhan pertanian. Pada dekade akhir-akhir 
ini dikembangkan pendekatan perkawinan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). 

 
Kontemplasi Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian 

 
Kontemplasi Pendidikan Sosiologi  

Perubahan pendidikan sosiologi pedesaan ke sosiologi pertanian mengindikasikan bahwa usaha dan 
kegiatan pertanian kita tidak hanya berada di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Usaha pertanian tidak 
sekedar usahatani sawah, ladang dan pekarangan tetapi usaha tanaman hias, ikan hias, vertikultur, roof 
garden, dan lain sebagainya. Implikasi usaha pertanian seperti ini tentunya akan mempengaruhi tata 
ruang, tata kerja, struktur pertanian, undang-undang di bidang pertanian dan bidang terkait, kelembagaan 
pertanian dan permasalahan sosial pertanian. Namun demikian bukan berarti kajian sosiologi pertanian 
meninggalkan “dunia” pedesaan secara total. Kedua kajian pokok sosiologi ini saling melengkapi untuk 
melihat keadaan pertanian dan masyarakat secara holistik. Pada kondisi seperti saat ini kajian rural and 
urban agriculture menjadi topik yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pendidikan 
sosiologi mendatang, khususnya di negara kita.  

Di dalam konteks pembangunan, pembicaraan tentang sumberdaya baik sumberdaya alam, 
sumberdaya manusia, sumberdaya inovasi dan teknologi serta sumberdaya sosial budaya merupakan topik 
yang hangat dibicarakan di bidang sosiologi pedesaan/pertanian. Perbincangan sumberdaya, yang kadang 
juga disebut modal (capital), menjadi sangat menarik ketika berhubungan dengan kepemilikan dan akses 
sumberdaya. Pada mulanya hanya dikenal sumberdaya alam (natural capital), kemudian sumberdaya 
manusia (human capital), modal sosial (social capital), modal ekonomi, dan akhir-akhir ini banyak dikenal 
dengan modal komunitas, modal budaya, modal inovasi, modal teknologi, dll (Coleman, Putnam dalam 
Ostorm and Ahn, 2003; Supriyanto et al, 2011). Keterbatasan dan akses sumberdaya, (modal) baik di 
pedesaan maupun di perkotaan semakin lama semakin rentan. Berkurangnya sumberdaya alam akibat 
kebijakan, eksploitasi, kepemilikan yang timpang dan pengelolaan yang tidak ramah menjadi kenyataan 
yang terjadi di berbagai tempat merupakan perhatian dan bahan kajian sosiologi pedesaan/pertanian yang 
sangat menarik.  Apalagi dihadapkan dengan konservasi sumberdaya alam dan keberlanjutannya untuk 
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mewujudkan sustainable development. Hal tersebut menjadikan bahan kajian sosiologi pertanian menjadi 
semakin luas namun tetap relevan karena berangkat dari realita kehidupan di masyarakat pedesaan. 

Perkembangan metodologi riset di bidang sosiologi pedesaan/pertanian dengan 
perkawinan/campuran metode kualitatif dan kuantitatif memberi gambaran yang lebih komprehensif untuk 
melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Didapatnya informasi secara menyeluruh dilengkapi pula 
dengan penjelasan yang mendalam untuk memperkaya hasil riset. Single method terkadang kurang dapat 
menggambarkan keadaan lapangan yang beragam. Lebih lanjut Tashakkori dan Teddlie (2010) 
mengatakan bahwa keunggulan metode campuran dibandingkan dengan pendekatan tunggal adalah 
penelitian metode campuran (1) sanggup menjawab pertanyaan penelitian yang tidak mampu dijawab oleh 
metodologi lain, (2) memberikan proses pengambilan kesimpulan yang lebih baik atau lebih kuat, (3) 
memberikan peluang untuk menyajikan keanekaragaman pandangan yang lebih besar.   

Fenomena “ditinggalkan” peneliti ketika peneliti sosial melakukan wawancara kepada 
responden/informan dan hanya memenuhi “kehausan” peneliti perlu diperhatikan. Untuk itu sepertinya 
sudah waktunya untuk dikembangkan metodologi partisipatif, yang melibatkan responden/informan untuk 
mendesain instrumen penelitian, mendiskusikan hasil dan ikut di dalam proses pengambilan kesimpulan 
serta saran/implikasi kebijakan. 

Peran sosiologi pedesaan dalam pembangunan selama ini dikonotasikan untuk menunjang 
pembangunan belum banyak mengarah pada  kritik pembangunan (Agusta, 2006). Perubahan peran ini 
amat penting baik untuk perkembangan keilmuan maupun penentuan kebijakan pembangunan. Untuk itu 
riset dokumen, kaji tindak (action research), metode pembelajaran lapangan sangat diperlukan, di 
samping tidak kalah pentingnya mengasah lebih jauh lagi aspek analisis, sintesis, evaluasi dan afektif 
dalam proses pembelajaran.  

 
Kontemplasi Pendidikan Penyuluhan  

Arah pendidikan penyuluhan yang diilhami untuk peningkatan produksi pertanian sudah sangat 
kental mulai tahun 1960an (Soerachman, 1963; Soetikno, 1963). Yang menarik dari pernyataan 
Soerachman adalah penyuluhan adalah usaha memberikan peranan kaum tani sebagai tenaga pokok 
penyelesaian revolusi nasional dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini cakupan 
penyuluhan tidak hanya pada tataran mikro.tetapi sudah pada tataran makro. Penyuluhan tidak dapat 
melepaskan diri dari keadaan sosial ekonomi kaum tani yang sangat mempengaruhi daya kerja kaum tani 
untuk meningkatkan produksi pertaniannya dan pada gilirannya pada tingkat keadilan dan kemakmuran 
secara nasional.  

Pendapat yang tidak kalah menarik adalah pendapat yang mengkaitkan penyuluhan pertanian 
dengan Panca Sila (Hadi-Sapoetro, 1963). Menurut Beliau pengetrapan Pancasila dalam penyuluhan 
pertanian adalah Panca Sila sebagai (1) pedoman kerja; karena penyuluhan pertanian bertujuan untuk (a) 
turut membentuk masyarakat adil makmur, (b) kecukupan sandang pangan dan ekspor; (c) “menata” tata 
kerja, pelaku yang ditunjukkan dengan para sesepuh, memimpin dan mengayomi; keputusan dilakukan 
atas dasar musyawarah dan mufakat, dan memberikan kepercayaan pada penyuluh. (2) garis-garis besar 
pelaksanaan teknis-prosedural; karena di dalam penyuluhan tidak lepas dari rencana, tata kerja, pelaku, 
penelitian dan hasil untuk diterapkan dengan “cara baru”.  Pandangan ini memberikan gambaran bahwa 
pelaksanaan penyuluhan pertanian sudah selayaknya sesuai dengan dasar negara kita. 

Pemikiran penyuluhan pertanian yang harus komprehensif sudah diajarkan oleh Reksohadiprodjo 
(1963), yang mengatakan bahwa penyuluhan harus didasarkan atas teknik, ekonomi dan sosiologi 
pertanian, artinya penyuluhan harus dilakukan berdasarkan perusahaan petani sebagai keseluruan 
(pertanian dalam arti luas). Di samping itu, penyuluhan pertanian tidak dapat dilakukan tersendiri, 
melainkan harus diintegrasikan bersama-sama usaha pemerintah dalam pembangunan semesta berencana. 
Ajaran ini menyadarkan kita bahwa ilmu penyuluhan adalah ilmu terapan yang tidak dapat berdiri sendiri, 
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tetapi harus berinteraksi dengan ilmu-ilmu dasarnya dan harus dihubungkan dengan praktek nyata di 
lapangan. 

Tidak ketinggalan dengan pandangan penyuluhan merupakan sistem pendidikan seperti yang 
dikemukakan FAO dalam Chang (1962) dan Farquhar (1972), pada tahun 1979 Prodjosuharjo menuliskan 
penyuluhan adalah sistem pendidikan di luar sistem sekolah biasa, di mana orang belajar sambil bekerja 
dan belajar dengan mengerjakan sendiri. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah suatu usaha atau 
kegiatan untuk merubah kelakuan (pengetahuan,sikap,dan keterampilan) manusia yang dididik sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh pendidik. Dengan demikian pengertian penyuluhan pertanian menurut 
Beliau adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merubah perilaku (kelakuan) petani dan keluarganya, 
sehingga mereka tahu, mau, dan dapat memecahkan masalahkan masalahnya sendiri dalam usaha 
meningkatkan kehidupan dan penghdupannya. Pada tataran ini inti dari penyuluhan adalah pendidikan non 
formal yang merubah perilaku untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan petani dan keluarganya. 

Pada perkembangannya tahun 2002 nuansa pemberdayaan (empowerment) baru menghangat, 
sehingga definisi penyuluhan pun menitik beratkan pada pemberdayaan. Definisi yang diberikan oleh 
Departemen Pertanian saat itu adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku 
agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong 
dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan mereka dapat dicapai. 

Perspektif komunikasi dan tanggung jawab mulai dikaji. Hariadi (2009) menuliskan  penyuluhan 
dialogis harus dilakukan untuk mewujudkan penyuluhan yang efektif. Dialog antara petani sebagai sasaran 
penyuluhan dan penyuluh harus dikedepanan Namun demikian tanggung jawab keduanya harus jelas. 
Wastutiningsih (2005) menyebutkan bahwa penyuluhan adalah suatu proses yang mengandung elemen 
pendidikan, partnership, partisipasi, tanggung jawab dan nilai. 

 
 
 

 
    Pendidikan       Partnership 

 
       Partisipasi 
 

Tanggung jawab      Nilai 
 
      

Gambar 1. Elemen Penyuluhan 
   

 
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan untuk orang dewasa di mana pendidikan tersebut 

dimulai dari tingkat interpersonal yang membentuk proses belajar mengajar untuk dirinya sendiri dan 
untuk lingkungannya (Wastutiningsih, 1999). Partnership antara sasaran dan penyuluh sangat dibutuhkan 
dalam penciptaan suasana penyuluhan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Boland (1991) dan Steffens 
(1989) yang menekankan bahwa meskipun keduanya mempunyai hubungan yang erat tetapi 
ketergantungan di antara keduanya harus dihindari. Selain itu Boland (1991) juga menekankan bahwa 
penyuluh memberikan motivasi kepada sasaran untuk pengembangan dirinya dan bertanggung jawab 
terhadap apa yang dilakukan. Jika keberhasilan penyuluhan dimaknai tidak hanya untuk petani dan 
keluarganya, tetapi juga masyarakat dalam arti luas, komponen nilai tidak dapat dielakkan. Aturan dan 
pranata akan menjadi hal yang penting untuk dikaji. Untuk keempat elemen tersebut bisa dijalankan, 
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partisipasi dari sasaran, penyuluh dan lebih jauhnya lagi dari pihak-pihak yang berkompeten di dalam 
penyuluhan sangat diperlukan. 

Nuansa partisipasi juga tercantum dalam definisi penyuluhan pertanian dalam Undang-Undang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2006. Definisi penyuluhan pertanian adalah 
proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam akses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya 
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta 
meningkatkan kesadaran dlam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Pada perkembangan akhir-akhir ini penyuluhan pertanian tidak sekedar berkutat pada hal-hal yang 
di telah disebutkan, tetapi juga pada sustainable agricultural development (Röling and  Pretty dalam 
Swanson et al, 1997), privatisasi penyuluhan (Rivera an Cary dalam Swanson et al (1997), bahkan 
Leeuwis & van Den Ban (2004) melontarkan privatization and knowledge market. Pendapat ini sangat 
menarik untuk dikaji, mengingat penyuluhan tidak bisa lepas dari marketing, khususnya social marketing 
yang “menjual” inovasi (social inovation). 

Pada tataran implementasi proses pembelajaran, tentunya kombinasi teori – praktikum masih sangat 
diperlukan dengan pengayaan di lapangan. Metode pembelajaran student centered learning yang 
memberikan keluasaan pada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran perlu 
ditingkatkan dengan materi yang lebih komprehensif. Aspek evaluasi tentunya akan berubah seiring 
dengan perubahan metode pembelajaran yang digunakan.     

Riset di bidang penyuluhan pertanian yang selama ini banyak memberikan perhatian  pada transfer 
of knowledge, adopsi, inovasi, difusi, partisipasi dan pemberdayaan, sudah saatnya untuk mengembangkan 
sayap pada komunikasi bisnis, privatisasi, sustainable agriculture, social marketing, social learning dan 
akan semakin baik sampai pada tataran pemberadaban sebagai tanggung jawab moral pada tataran 
keilmuan dan praktek di lapangan. 
Penutup 
 

Pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian merupakan aspek yang harus terus dikembangkan di 
dunia pertanian, mengingat pertanian (agriculture) adalah budaya tani, di mana orang membangun 
eksistensi hidup dan identitasnya dengan melakukan kerja tani (Wahono, 2008). Kedua ilmu tersebut 
mempunyai potensi untuk menempatkan pertanian pada posisinya yang lebih mantab. 

Kajian-kajian kedua ilmu tersebut disesuaikan dengan perkembangan jaman dan dinamika 
pembangunan, khususnya yang terjadi di Indonesia. Lebih penting lagi, kajian sosiologi dan penyuluhan 
tidak sekedar menunjang pembangunan tetapi dapat memberikan evaluasi dan kritik yang membangun  
demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab seperti amanah Pancasila. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di perguruan tinggi dapat mewujudkan sinergi antara 
substansi, suasana akademik, method of delivery, assessment, dan kebijakan yang optimal. Keadaan ini 
akan melanggengkan budaya tidak kenal lelah dalam mengembangkan ilmu (science vision),  yang 
didukung universities values dan market signal. Muatan hard dan soft skill (kognitif, afektif dan 
psikomotorik) dalam kurikulum harus diwujudkan. Kondisi ini akan melahirkan lulusan yang 
berkompeten di bidang sosial pertanian.  
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Pendahuluan 

Penyuluhan sebagai mata kuliah di tingkat perguruan tinggi, keberadaannya tetap dipandang 
penting, karena manfaatnya yang dapat membantu mahasiswa dalam bertindak sebagai agen pengubah 
(change agent) atau memberikan dasar bila kelak bertindak sebagai pekerja profesional penyuluh.  Mata 
kuliah ini mampu membekali mahasiswa dalam memahami teori dasar, metode, teknik dan alat bantu 
untuk terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dari masyarakat. 

Secara akademis tujuan dari umum dari pembelajaran penyuluhan adalah setelah menyelesaikan 
mata kuliah penyuluhan, mahasiswa mampu menganalisis keefektifan kegiatan program penyuluhan, 
membuat perencanaan pendidikan penyuluhan,  dan alat bantu penyuluhan. 

Sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan di tingkat petani peternak yang menjadi khalayak 
sasaran utama penyuluhan, maka sudah seyogyanya kegiatan pembelajaran kepada para mahasiswa harus 
dapat menyelaraskan dengan tingkat kebutuhan khalayak sasaran penyuluhan termasuk konteks situasi 
sosial, ekonomi, kebijakan pembangunan dan konstelasi era globalisasi saat ini.  Oleh karenanya, untuk 
berhasilnya mahasiswa mencapai tujuan akademis dari tujuan mata kuliah tersebut perlu upaya 
pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif terhadap perkembangan atau dinamika 
perubahan yang terjadi pada masyarakat peternak.   

Pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat 
peternak dapat dilakukan melalui pengembangan substansi materi dan metode pembelajaran.   

  
Karakteristik Tingkat Perkembangan Masyarakat Peternak dan Lingkungannya 

Karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak sesuai dengan perkembangan dan tingkat 
ekonomi usaha serta pendapatan dan pilihan komoditas usaha menurut Soehadji (1994) dapat 
dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (1) peternak yang mengusahakan peternakan sebagai usaha sambilan, (2) 
peternak yang mengusahakan peternakan sebagai cabang usaha, (3) peternak yang mengusahakan 
peternakan sebagai usaha pokok, dan (4) peternak yang mengusahakan peternakan sebagai industri.  
Peternakan sebagai usaha sambilan dengan kriteria pendapatan asal ternak di bawah 30 persen dari total 
pendapatan usaha tani dengan komoditas jenis ternak untuk mendukung pertanian.  Peternakan sebagai 
cabang usaha, pendapatan dari ternak sekitar 30-70 persen dengan jenis ternak campuran.  Peternakan 
sebagai usaha pokok pendapatan 70-100 persen dengan satu jenis ternak.  Peternakan sebagai industri, 
pangsa pendapatan dari ternak sebesar 100 persen dengan komoditi pilihan sesuai dengan permintaan 
pasar. 

Usaha peternakan saat ini sebagian besar merupakan usaha peternakan rakyat dengan berbagai 
keterbatasannya seperti skala usaha kecil, teknologi sederhana, produknya berkualitas rendah.  
Pembangunan peternakan diharapkan dapat mendorong usaha peternakan rakyat menjadi kegiatan 
peternakan yang dilakukan dengan cara yang maju.  Untuk itu perlu dibantu dalam bidang-bidang 
permodalan, teknologi, pemasaran dan pengorganisasian.  Di lain pihak perusahaan peternakan dengan 
sifat padat modal dan teknologi diharapkan dapat membantu peternakan rakyat dalam bentuk kerjasama 
kemitraan.  Dengan mempertimbangkan peternak sebagai subyek, maka makin tinggi tingkat ekonomi 
usaha peternakan, makin besar peranan masyarakat, dan makin kecil peranan pemerintah (Soehadji 1994).  
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Pembangunan peternakan  termasuk di dalamnya kegiatan penyuluhan harus mempertimbangkan 
lingkungan strategis global, nasional dan sektoral. Lingkungan Strategis Global meliputi pengaruh 
globalisasi bidang-bidang produksi yang didorong oleh investasi, perdagangan dan konsumsi.  
Lingkungan Strategis Nasional berupa situasi yang kompleks dan kompetitif, tuntutan pembangunan yang 
meningkat, dan sumberdaya yang semakin terbuka.  Lingkungan Strategis Sektoral berupa pergeseran 
kebijakan pembangunan pertanian yang meliputi perubahan-perubahan: (1) sistem perencanaan dan 
pengelolaan pembangunan pertanian dari terpusat ke otonomi, (2) pendekatan komoditas ke sumberdaya, 
(3) tujuan pembangunan dari peningkatan pendapatan petani ke peningkatan kesejahteraan, (4) skala usaha 
dari skala kecil (subsisten) ke skala komersial, (5) penggunaan teknologi dari padat karya ke tepat guna 
dan mekanisasi, (6) penanganan produk dari kualitas primer ke produk yang  mempunyai nilai tambah, (7) 
orientasi wilayah pembangunan dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), 
(8) pelaku pembangunan dari dominan pemerintah ke peranan masyarakat yang lebih besar, dan (9) 
orientasi pengembangan komoditas dari substitusi impor ke promosi ekspor (Soehadji, 1994). 

Wawasan pembangunan peternakan yang semula hanya dititikberatkan pada budidaya ternak harus 
diperluas, yaitu peternakan harus dipandang sebagai industri biologis yang dikendalikan manusia.  
Komponen peternakan meliputi peternak sebagai subyek pembangunan yang harus ditingkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. Ternak sebagai obyek yang harus ditingkatkan produksi dan 
produktivitasnya.  Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan lingkungan budidaya.  Teknologi 
sebagai satu rekayasa teknis dan sosio ekonomis untuk mencapai tujuan.  Sesuai dengan sifat fisiologisnya 
ternak dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni: ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak.  
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2003 jumlah rumah Tangga Peternak menunjukkan: sapi potong 
4,6 juta, sapi perah 119 ribu, kerbau 450 ribu, kambing, 3,5 juta, dan domba 900 ribu.   
   
Pengembangan Substansi Materi dan Metode Pembelajaran Yang responsif Terhadap 
Perkembangan Masyarakat Peternak 

Kegiatan penyuluhan saat ini tidak lagi menekankan sebagai bagian dari delivery system atau 
berorientasi pada sumber (pelaku penyuluhan), melainkan sebagai bagian dari upaya pemberian pilihan-
pilihan pada petani peternak, yaitu dengan mengembangkan otonomi petani (van den Ban dan Hawkins 
1999).  Menurut Leeuwis (2009) penyuluhan diartikan “serangkaian intervensi komunikasi profesional di 
tengah-tengah interaksi yang berhubungan, yang diartikan antara lain untuk membangun dan/atau 
mendorong pola-pola koordinasi dan penyesuaian baru antar orang, alat teknis dan fenomena alam, dalam 
arah yang seharusnya membantu dalam menyelesaikan situasi problematis”. 

Menurut Leeuwis (2009) penyuluhan pertanian  harus ditemukan kembali sebagai praktek 
profesional, yakni harus beradaptasi secara signifikan dalam hal misi, dasar pemikiran, cara operasi, 
struktur manajemen dan pengorganisasian. Beberapa perubahan praktis yang mungkin dipersyaratkan, 
yaitu: (1) menghadapi isu kolektif, (2) mendesain bersama ketimbang menyebarkan inovasi, (3) 
mencocokkan dimensi inovasi teknis dan sosial, (4) melayani beragam pertanian dan strategi mata 
pencaharian, (5)  mengelola kekompleksan, konflik, dan hal-hal yang tak terduga, (6) menjadi organisasi 
yang belajar, (7) menjadi perantara dalam era partisipasi, (8) mengatasi masalah berkurangnya sumber 
daya, dan (9) perubahan identitas profesional. 

Melihat karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak dan lingkungannya, serta tujuan 
dari penyuluhan pada dasarnya adalah terjadinya perubahan perilaku dalam konteks mengembangkan 
otonomi petani, dan kemungkinan arah ke depan penyuluhan memiliki fungsi kemasyarakat baru, maka 
substansi materi pembelajaran penyuluhan harus dapat mengisi tumbuhnya kemampuan  mahasiswa dalam 
bertindak sebagai agen pengubah yang profesional.   Substansi materi penyuluhan harus dapat mencakup:  
paradigma dan perkembangan penyuluhan, karakteristik tingkat perkembangan masyarakat peternak dan 
lingkungannya, pengertian dasar penyuluhan, etika penyuluhan, metode untuk mempengaruhi perilaku, 
proses belajar, persepsi, sikap dan pengambilan keputusan, proses komunikasi  dan difusi inovasi, metode, 



 
 

170 
 

teknik dan alat bantu penyuluhan, media massa, metode kelompok dan penyuluhan individu, pedoman 
kursus tani,  perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, sistem penyuluhan dan pembinaan kelompok 
tani, manajemen dan organisasi penyuluhan.  

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif 
terhadap perkembangan masyarakat peternak adalah pengembangan metode pembelajaran.  Menurut 
Margono (1975) belajar adalah usaha aktif  individu untuk merubah perilakunya, sedang pembelajaran 
menurut Bierly et.al (Leeuwis, 2009) adalah sebagai proses penghubung, perluasan, dan perbaikan data, 
informasi, pengetahuan dan kebijakan.  Dari dua pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa proses 
pembelajaran penyuluhan pada dasarnya adalah upaya untuk tumbuhnya usaha aktif mahasiswa untuk 
lebih terlibat di dalam kegiatan pembelajaran penyuluhan sehingga mencapai tingkat kompetensi 
akademik sesuai dengan tujuan mata kuliah penyuluhan, dengan jalan mendorong terjadinya proses 
penghubung atau interaksi, perluasan pemahaman dan peningkatan pengetahuan dalam ilmu penyuluhan.  
Metode pembelajaran sendiri dapat diartikan cara atau prosedur untuk terselenggaranya kegiatan 
pembelajaran penyuluhan yang efektif.  Metode atau strategi  pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum.  Metode perkuliahan  yang digunakan adalah SCL (Student 
Center Learning) dan ceramah.  Dengan metode SCL para mahasiswa dibagi dalam kelompok dan 
dimintakan untuk membuat resume serta makalah penyajian materi sesuai dengan topik bahasan 
perkuliahan.  Metode ceramah dilakukan sebagai bentuk pendadaran kembali atau penyimpulan atas 
materi yang didiskusikan oleh mahasiswa. Untuk lebih dapat mengukur hasil belajar, maka setiap dua kali 
pertemuan dilakukan kuis.  Metode yang digunakan untuk kegiatan praktikum adalah dengan 
pembelajaran pengalaman langsung dan pengenalan lapangan.  Kegiatan pembelajaran pengalaman 
langsung meliputi pembuatan alat bantu penyuluhan, penyusunan perencanaan pendidikan kursus tani, dan 
penelaahan keefektifan kegiatan penyuluhan berdasarkan audio visual penyuluhan.  Kegiatan pengenalan 
lapangan berupa kunjungan ke lembaga yang menangani penyuluhan. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk 
membuat alat bantu, sedangkan pembuatan perencanaan pendidikan kursus tani dan laporan kunjungan 
lapangan dibuat secara berkelompok. Tugas praktikum perorangan dan kelompok dikumpulkan 
selambatnya pada saat UAS.  
 

Penutup        

Penyuluhan sebagai mata kuliah di tingkat pendidikan sarjana peternakan Fakultas Peternakan 
Universitas Padjadjaran dibatasi oleh jumlah satuan kredit semester (3 SKS).  Kedudukan mata kuliah saat 
ini dari yang asalnya sebagai mata kuliah wajib berubah menjadi mata kuliah pilihan mencerminkan 
bahwa ada pergeseran cara pandang dari lembaga yang melihat bahwa penyuluhan bukan merupakan 
bagian yang menjadi prioritas yang diajarkan untuk seluruh mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas 
Peternakan Universitas Padjadjaran.  Ke depan mengingat pentingnya manfaat mata kuliah penyuluhan 
dalam membekali mahasiswa sebagai agen pengubah (change agent), maka diharapkan dapat menjadi 
mata kuliah wajib di tingkat fakultas. Pengembangan pembelajaran penyuluhan yang responsif terhadap 
perkembangan masyarakat peternak dapat dilakukan melalui pengembangan substansi materi dan metode 
pembelajaran penyuluhan.  
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DI PROPINSI RIAU 
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Abstrak  

Dua momentum yang terjadi dalam dunia penyuluhan dan pendidikan penyuluhan di Indonesia, yakni 
implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 
(SP3K) dan peleburan program studi penyuluhan pertanian kedalam program studi agribisnis yang 
berdampak pada pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan penyuluhan di Indonesia. Kasus di Propinsi 
Riau menunjukkan bahwa hingga tahun ke-6 implementasi UU SP3K, hanya 58 % lembaga penyuluhan 
pertanian yang baru terbentuk. Jumlah tenaga penyuluh  juga belum dapat memenuhi satu desa satu 
penyuluh, serta tidak terdistribusinya kompetensi penyuluh pertanian. Selain itu kurikulum pada 
perguruan tinggi pertanian di Propinsi Riau hanya menempatkan 5 satuan kredit semester sebagai mata 
kuliah pokok penyuluhan pertanian. Dapat disimpulkan bahwa implementasi UU SP3K belum optimal di 
Propinsi Riau dan kurikulum penyuluhan di Perguruan tinggi pendidikan penyuluhan pertanian sangat 
sedikit porsinya, sehingga tidak terlalu mendukung kebangkitan penyuluhan pertanian di Propinsi Riau. 
Oleh sebab itu: (1) perlu percepatan dalam pemenuhan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, 
kecamatan dan Desa di Propinsi Riau; (2) penerimaan formasi tenaga penyuluh di Propinsi Riau harus 
ditingkatkan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kompetensi keahlian tenaga penyuluh; (3) peran 
perguruan tinggi dalam komisi penyuluhan di propinsi dan dan kabupaten harus dioptimalkan untuk 
memberikan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian; (4) perlu 
perubahan kurikulum untuk mengakomodir mata kuliah terkait dengan materi penyuluhan pertanian yang 
dikembang pada beberapa MK eksplisit penyluhan pertanian  
Kata Kunci: Lembaga Penyuluhan,  Tenaga Penyuluh dan Pendidikan Penyuluhan,  

 
Pendahuluan 

Dunia pertanian di Indonesia saat ini berada pada babak yang baru dengan dikeluarkannya berbagai 
kebijakan yang tergolong memiliki perspektif mendasar dan luas. Dua di antara kebijakan tersebut adalah 
pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-20025 tanggal 11 Juni 2005 
di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat; serta telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 
tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Lahirnya UU ini 
dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan revitalisasi pertanian, dimana pertanian dipandang 
secara luas yang meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan. 

Pada kedua kebijakan tersebut di tingkat propinsi memunculkan satu kelembagaan baru yang lahir 
yakni Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah yang akan merumuskan secara 
terperinci tentang metoda penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro 
dibentuk Pos Penyuluhan Desa. Dalam konteks tersebut tulisan ini memberikan gambaran Selayang 
Pandang Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendidikan Penyuluhan di Provinsi Riau dan hambatan yang 
dihadapi. 

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian yang dikemukakan 
oleh A.T Mosher (1965) semakin mendapatkan tempat dalam kegiatan pembangunan pertanian di 
Indonesia dengan dikeluarkannya kedua kebijakan tersebut. UU SP3K menjadi titik balik kebangkitan 
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penyuluhan pertanian, setelah hancur pada masa awal era roformasi, dimana UU SP3K tersebut dapat 
digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di 
Indonesia.   

Saat ini, usia UU SP3K sudah masuk pada tahun ke-6, sehingga sudah sangat layak melihat 
penerapannya pada setiap tingkatan pelaksanaan penyuluhan. Kajian kelembagaan dan sumberdaya 
penyuluhan di propinsi dan kabupaten akan memberikan gambaran sejauh mana implementasi UU SP3K 
tersebut. 

Sebelum membahas kelembagaan dan sumber daya penyuluhan lebih jauh alangkah lebih baik 
terlebih dahulu kita menyamakan persepsi terhadap konsep kelembagaan. “Kelembagaan” adalah sosial 
form ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” 
(Koentjaraningrat, 1997) menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup 
(constituted) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah adalah suatu pemantapan perilaku (ways) 
yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan suatu yang mantap, dan berpola; berfungsi untuk 
tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern dan 
berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial (Syahyuti, 2007). 

Pada prinsipnya sesuatu social relation dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan yang memiliki 
empat komponen yaitu: 1) Komponen person. Orang-orang yang terlibat dalam satu kelembagaan dapat 
diidentifikasi dengan jelas. (2) Komponen kepentingan. Orang-orang tersebut diikat oleh satu kepentingan 
atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi. (3) Komponen aturan. Setiap 
kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama. (4) Komponen 
struktur. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankan secara benar.  

Pengembangan kelembagaan dalam revitalisasi pertanian perlu memperoleh perhatian khusus. UU 
SP3K sebagai wujud dari revitalisasi pertanian melibatkan hampir seluruh institusi, menyertakan dunia 
usaha, kalangan petani dan nelayan, serta perguruan tinggi (akademisi) dalam proses implementasinya. 
Tantangan bagi perguruan tinggi dalam implementasi UU SP3K tersebut, di hampir sebagian besar 
perguruan tinggi (PT) diantaranya Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan beberapa 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Program Studi (Prodi) Penyuluhan Pertanian telah melebur 
kedalam Prodi Agribisnis, sehingga pengembangan pendidikan penyuluhan pertanian di PT menjadi 
terhambat karenanya dan terbatasnya Satuan Kredit Semester (SKS) dari matakuliah yang mendukung 
dalam mempersiapkan sumberdaya penyuluh yang berkualitas. Oleh sebab itu diperlukan diskusi yang 
dalam dan panjang agar semangat kebangkitan penyuluhan pertanian dapat didukung dengan pendidikan 
penyuluhan pertanian yang berkualitas. 

Akan sangat menarik jika seluruh daerah di Indonesia dapat memaparkan pelaksanaan penyuluhan 
di daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Secara khusus, tulisan ini akan 
mendiskripsikan permasalahan kegiatan penyuluhan dan pendidikan penyuluhan di Universitas Riau 
(sebagai center of execelent) dengan studi kasus di Propinsi Riau. Pemaparan pelaksanaan penyuluhan 
dilihat dari kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Pendidikan 
penyuluhan melihat peran perguruan tinggi dari porsi kurikulum yang memuat materi penyuluhan dan 
komunikasi pertanian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa 
hasil penelitian, data kantor penyuluhan, dan kurikulum di Univeritas Riau. Selain itu dilakukan 
wawancara dan diskusi dengan beberapa informan kunci pada lembaga penyuluhan di tingkat propinsi. 

 
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Propinsi Riau 

Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota 
Respon Propinsi Riau  terhadap UU SP3K, dimulai pada tahun 2008, setelah tahun ke-2 UU SP3K 

tersebut diterbitkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 8. Tahun 2008. Lembaga yang dibentuk 
adalah Sekretariat Badang Koordinasi Penyuluhan (SetBaKorLuh) yang langsung dipimpin oleh 
Gubernur. Dalam pelaksanaan sehari-hari dijalankan oleh sekretaris BaKorLuh. Sekretariat BaKorluh 
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bertugas mengkoordinir seluruh aktifitas penyuluhan kabupaten se Propinsi Riau yang didukung oleh 20 
tenaga fungsional penyuluh.  

Pada empat kabupaten/kota (Kota Pekanbaru, Kab. Siak, Kab. Indragiri Hilir, dan Kab. Bengkalis) 
telah terlebih dahulu membentuk lembaga penyuluhan dibandingkan dengan di tingkat Propinsi. Dalam 
implementasinya lembaga penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten masih tergabung dengan Badan 
Ketahanan Pangan. Menurut sekteraris BaKorLuh Propinsi Riau, hal ini dilakukan untuk efisiensi jumlah 
satuan kerja di tingkat kabupaten, karena pada saat yang bersamaan propinsi/kabupaten dan kota 
diamanahkan untuk membentuk Badan Ketahanan Pangan. Secara keseluruhan, baru 58% (7 dari 12 
kabupaten/kota) yang telah membentuk lembaga penyuluhan yang menurut UU SP3K berbentuk Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Bentuk/nama kelembagaan dan dasar hukum lembaga penyuluhan 
kabupaten di Propinsi Riau, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Bentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Propinsi/ Kabupaten 

No. 
Propinsi/ 

Kabupaten/kota 
Bentuk/ Nama Kelembagaan Dasar Hukum 

1 Propinsi Sekretariat Badan Koordinasi 
Penyuluhan Propinsi 

Perda No. 8 Tahun 2008, tgl 5 
Desember 2008 

2 Kota Pekanbaru Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan 

Perdako. No. 7 Tahun 2008 
tgl. 31 Juli 2008 

3 Kampar Badan Penyuluhan Pertanian dan 
Ketahanan Pangan 

Perda No. 6 Tahun 2009, tgl 
15 Februari 2009 

4 Siak Badan Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Pengan 

Perda 7 Tahun 2008, tgl 20 
September 2008 

5 Indragiri Hilir Badan Pelaksana Penyuluhan dan 
Ketahanan Pengan 

Perda 31 Tahun 2008, tgl 21 
November 2008 

6 Indragiri Hulu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan 
Pengan 

Perda 3 Tahun 2010, tgl 22 
Desember 2010 

7 Bengkalis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan 

Perda 10 Tahun 2008, tgl 10 
september 2008 

8 Rokan Hulu Badan Ketahanan Pangan dan 
Penyuluhan 

Perda 23 Tahun 2007, Tgl 12 
Desember 2007 

Sumber: Data SetBaKorluh Propinsi Riau, 2011 
 

 

Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kecamatan dan Desa 

Meskipun dibeberapa Kabupaten belum terdapat badan pelaksana penyuluhan, namun jumlah Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) sudah mencapai 71, 34 %  (112 dari 157 Kecamatan) di Propinsi Riau. 
Kabupaten yang tidak memilki Badan Pelaksana Penyuluhan, masih menempatkan lembaga penyuluhan 
pada subdinas yang terkait. Menariknya meskipun belum memilki lembaga pelaksana penyuluhan,  di 
Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti 
telah memiliki BPP pada setiap kecamatan. Berbeda dengan di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten 
Kuantan Singingi, dimana jumlah BPP-nya masih dibawah 50%, yang memang belum belum memiliki 
lembaga penyuluhan kabupaten. Gambaran lembaga penyuluhan kabupaten di sajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan 

No Kabupaten/Kota Kecamatan BPP Persentase (%) BPP/ Kec 

1 SIAK 14 14 100 
2 KAMPAR 20 20 100 
3 BENGKALIS 13 7 53, 84 
4 ROKAN HILIR 14 5 35,71 
5 ROKAN HULU 16 9 56,25 
6 KUANTAN SINGINGI 12 4 33,34 
7 PELALAWAN 12 12 100 
8 INDRAGIRI HILIR 20 14 70 
9 INDRAGIRI HULU 14 14 100 
10 KEPULAUAN MERANTI 5 5 100 
11 DUMAI 5 5 100 
12 PEKANBARU 12 3 25 
 Total 157 112 71,34 

Sumber: Data SetKorluh Propinsi Riau, 2011 
  
Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Desa 

Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 dalam UU SP3K, maka disetiap desa dibentuk pos penyuluhan, 
sebagai lembaga penyuluhan nonstruktural di tingkat desa seperti data yang tersaji pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Desa/ Kelurahan 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kelurahan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 
Kelurahan+ 

Desa 
Posluh 

Persentase 
(%) 

Posluh/Desa+ 
Kelurahan 

1 Siak 
8 105 113 0 0 

2 Kampar 
8 211 219 0 0 

3 Bengkalis 
19 83 102 0 0 

4 Rokan Hilir 
7 132 139 0 0 

5 Rokan Hulu 
6 142 148 0 0 

6 Kuantan Singingi 
11 198 209 0 0 

7 Pelalawan 
12 93 105 0 0 

8 Indragiri Hilir 
18 174 192 1 0,52  

9 Indragiri Hulu 
16 178 194 100 51,54 

10 Kepulauan Meranti 
5 68 73 0 0 

11 Dumai 
33 0 33 20 60,60 

12 Pekanbaru 
58 0 58 0 0 

  Total 
201 1384 1585 121 7,63 

Sumber: Data SetBaKorluh Propinsi Riau, 2011 
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Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya tiga kabupaten yang memiliki pos penyuluhan, 
yakni di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Secara keseluruhan, hanya 
7,63 %  (121 dari 1585) desa yang ada di Propinsi Riau yang telah memiliki pos penyuluhan. 

 
Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian (Penyuluh) 

Saat ini penyuluh pertanian di Propinsi Riau berjumlah 1247 orang. Artinya untuk memenuhi satu 
desa satu penyuluh, masih dibutuhkan 338 orang penyuluh pertanian, dengan asumsi tidak ada yang 
penyuluh PNS yang pensiun dan penyuluh Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) tidak habis 
masa kontraknya. Tabel 4 menggambarkan jumlah penyuluh di Provinsi Riau. 

 
Tabel 4. Jumlah penyuluh PNS berdasarkan keahlian dan penyuluh THL-TB 

No Kabupaten/Kota Pertanian Peternakan Perikanan Kehutanan Thl-Tb Jumlah 
1 Kampar 198 0 0 9 25 232 
2 Rokan Hulu 50 0 0 0 85 135 
3 Pelalawan 38 0 0 2 33 73 
4 Bengkalis 32 0 2 1 30 65 
5 Siak 27 0 20 0 29 76 
6 Dumai 20 0 0 0 6 26 
7 Rokan Hilir 59 0 0 0 22 81 
8 Kepulauan Meranti 10 0 1 0 1 12 
9 Indragiri Hulu 54 0 0 0 50 104 

10 Kuantan Singingi 40 0 26 17 78 161 
11 Indragiri Hilir 160 15 20 0 22 217 
12 Pekanbaru 22 2 0 0 15 39 
13 Provinsi 17 0 3 0 0 20 
14 BPTP 4 2 0 0 0 6 
  Jumlah 731 19 72 29 396 1247 

Sumber: Data SetBaKorluh Propinsi Riau, 2011 
 

Data pada Tabel 5 memperlihatkan disamping masih kurangnya tenaga penyuluh, sebaran keahlian 
penyuluh pertanian juga tidak merata. Penyuluh pertanian tanaman pangan sangat mendominasi di setiap 
kabupaten. Menurut sekretaris SetBaKorLuh umur sebagian besar penyuluh PNS juga hampir memasuki 
usia pensiun, sehingga tenaga THL-TB sangat diharapkan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. 
Sedangkan penyuluh swasta dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang 
beroperasi di Propinsi Riau belum dapat terkoordinir dengan baik oleh Badan Koordinasi Penyuluh 
Pertanian maupun Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, begitu juga dengan keberadaan penyuluh 
swadaya. Pada dua kabupaten (Kampar dan Indragiri Hilir) dapat memenuhi bahkan melebihi jumlah 
penyuluh jika disebarkan pada setiap desanya. Sedangkan di 10 Kabupaten/ kota lainnya belum dapat 
memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh sebagaimana mestinya. Kondisi terburuk berada di Kepulauan 
Meranti, pada kabupaten termuda di Propinsi Riau ini hanya dapat memenuhi 16,43 % jumlah penyuluh 
perdesa.  

 
Tabel 5. Rasio jumlah penyuluh dan desa di Propinsi Riau 

No Kabupaten/Kota Jumlah Kelurahan/ Desa Jumlah Penyuluh Persentase (%) Penyuluh/ Desa 
1 Siak 113 76 67,25 
2 Kampar 219 232 105,93 
3 Bengkalis 102 65 63,72 
4 Rokan Hilir 139 81 58,27 
5 Rokan Hulu 148 135 91,21 
6 Kuantan Singingi 209 161 77,03 
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Sumber: Data SetBaKorluh Propinsi Riau, 2011 
 
Peran Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Penyuluhan di Propinsi Riau 

 

Untuk menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat untuk teknologi pertanian 
ataupun informasi pasar, Kementrian Pertanian membenahi kelembagaan penyuluhan. Penataan 
kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari propinsi sampai ke desa. Pada umumnya pelaksanaan 
penyuluhan pertanian di setiap tingkatan pemerintahan selalu melibatkan perguruan tinggi untuk 
memberikan pertimbangan akademis dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian. 
Keterlibatan tersebut dalam bentuk keanggotaan dalam komisi penyuluhan nasional, propinsi maupun 
kabupaten. Seperti Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Laboratorium Penyuluhan dan Sosiologi Pertanian Univeritas Padjajaran di Propinsi Jawa 
Barat duduk dalam komisi penyuluhan. Hal ini tidak terjadi di Propinsi Riau, dimana  Laboratorium 
Komunikasi dan Sosiologi Pertanian belum masuk dalam keanggotaan komisi penyuluhan baik di tingkat 
propinsi maupun kabupaten/kota. Keterlibatan perguruan tinggi belum optimal disebabkan keterlibatan 
yang tidak tepat sasaran pada komisi penyuluhan pertanian. Kabupaten/ Kota belum pernah mengundang/ 
mengikutsertakan pergururan tinggi dalam aktifitas penyuluhan pertanian guna memberikan masukan atau 
sumbangan pemikiran dalam implementasi UU SP3K tersebut.Hal ini menyebabkan kontribusi perguruan 
tinggi dalam pengembagan penyuluhan pertanian di Propinsi Riau masih sangat kecil sehingga BaKorLuh 
mengalami kendala dalam mendapatkan nara sumber guna memberikan informasi ataupun pelatihan. 

 
Kurikulum Penyuluhan Pertanian Di Universitas Riau 

Salah satu lembaga penghasil tenaga penyuluh pertanian di Propinsi Riau adalah perguruan tinggi 
pertanian, yakni Fakultas Pertanian Universitas Riau,  khususnya jurusan  agribisnis yang mengelola 
materi penyuluhan pertanian pada laboratorium komunikasi (penyuluhan) dan sosiologi pertanian. 
Generaslisasi profil sarjana pertanian yang hanya mengakomodir dua program studi yakni Prodi 
Agroteknologi dan Prodi Agribisnis, semakin membuat ruang sempit pengembangan kurikulum 
penyuluhan pertanian. Dari 144 satuan kredit semester (SKS) mata kuliah wajib yang ditawarkan hanya 
terdapat 5 SKS yang secara eksplisit menggambarkan mata kuliah penyuluhan pertanian, yaitu Mata 
Kuliah (MK) Dasar-Dasar Komunikasi dan  MK Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Meskipun 
terdapat dua MK yang berhubungan secara tidak langsung seperti mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat 
sebagai mata kuliah wajib dan Mata Kuliah Sistem Informasi Agribisnis sebagai mata kuliah pilihan. 

Dinamika perubahan nomenklatur mata kuliah penyuluhan pertanian juga terjadi di Universitas 
Riau. Pada awal jurusan agribisnis membuka program D3 penyuluhan pertanian, yang saat ini sudah 
ditiadakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu juga penamaan mata kuliah penyuluhan dan 
komunikasi pertanian pada awalnya bernama penyuluhan pertanian menjadi komunikasi pertanian sejalan 
dengan perubahan kurikulum pada Tahun 2009. Dengan harapan materi penyuluhan dan komunikasi 
pertanian ditempatkan secara setara. Lebih jauh mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib bagi 
mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mendukung kompetensi utama sebagai fasilitator (penyuluh) pada 
masyarakat pertanian. 

Pada Rencana Kegiatan Program Pembelajaran (RKPP) MK Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
dinyatakan bahwa mata kuliah ini meliputi pembahasan tentang falsafah penyuluh pertanian sejarah 
penyuluh pertanian, prinsip-prinsip penyuluhan dan komunikasi pertanian, proses komunikasi pertanian, 
unsur-unsur dalam komunikasi pertanian, metode dan media dalam penyuluhan pertanian, adopsi dan 

7 Pelalawan 105 73 69,52 
8 Indragiri Hilir 192 217 113,02 
9 Indragiri Hulu 194 104 53,60 
10 Kepulauan Meranti 73 12 16,43 
11 Dumai 33 26 78,78 
12 Pekanbaru 58 39 67,24 
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difusi inovasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, memanfaatkan alat bantu dan peraga 
penyuluhan pertanian perencanaan penyuluhan pertanian, organisisasi dan administrasi penyuluhan 
pertanian, evaluasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian, peran penyuluhan pertanian dalam 
pembangunan pertanian, undang-undang penyuluhan pertanian. Dengan diberikannya matakuliah ini 
diharapkan mahasiswa lulusan Prodi Agribisnis akan memiliki kompetensi sbb: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan falsafah penyuluh pertanian 
2. Mahasiswa memahami sejarah penyuluh pertanian 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan dan komunikasi pertanian 
4. Mahasiswa mampu menjelaskan proses komunikasi pertanian 
5. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur dalam komunikasi pertanian 
6. Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan media dalam penyuluhan pertanian 
7. Mahasiswa mampu menjelaskan adopsi inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
8. Mahasiswa mampu menjelaskan difusi inovasi  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memanfaatkan alat bantu dan peraga penyuluhan pertanian 
10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun perencanaan penyuluhan pertanian 
11. Mahasiswa mampu menjelaskan organisisasi dan administrasi penyuluhan pertanian 
12. Mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian 
13. Mahasiswa mampu menjelaskan peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian 
14. Mahasiswa mampu menejelaskan undang-undang penyuluhan pertanian.  

Dalam medukung dan mempersiapkan tenaga penyuluh yang professional dan berkualitas. Materi 
pada MK Penyuluhan pertanian tersebut dirasakan terlalu padat, seharusnya dapat dipisahkan atau dibagi 
kedalam beberapa MK lainnya. Akan tetapi, visi program studi agribisnis sebagai pusat pengembangan 
agribisnis perkebunan semakin menutup peluang pengembangan materi penyuluhan dan komunikasi 
pertanian. Untuk itu diperlukan kreatifitas untuk memasukan materi penyuluhan pertanian yang 
terintegrasi pada mata kuliah lain yang secara impilisit masih berhubugan dangan materi penyuluhan. 

 
Strategi dalam Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan 

Pengembangan kelembagaan saat ini tidak lagi sama dengan era BIMAS. Keberhasilan Program 
BIMAS dahulu didukung oleh kebijakan dan birokrasi yang kuat, sentralistis, penyediaan subsidi, delivery 
sistem yang baik, anggaran yang cukup besar, organisasi penyuluhan, serta prasarana dan sarana yang 
memadai (Syahyuti, 2010) 

Untuk menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat untuk teknologi pertanian 
ataupun informasi pasar melalui kelembagaan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian 
mulai dari propinsi sampai ke desa perlu dilakukan dalam mengimplementasikan UU SP3K. Perlu 
dilakukan upaya untuk mengidentifikasi kembali kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat propinsi 
hingga ke tingkat desa. Kelembagaan di tingkat petani juga perlu mendapatkan perhatian untuk 
mengidentifikasi kembali profil kelembagaan petani di masing-masing wilayah kabupaten/kota, karena 
petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. 

Di tingkat kecamatan pembentukan BPP agar segera dilakukan bagi kabupaten/kota yang belum 
membentuk lembaga dan lembaga yang masih terintegrasi dengan lembaga Ketahanan Pangan hendaknya 
segera dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sehingga lembaga tersebut dapat benar-benar 
menjalankan peran dan fungsinya. Kekurangan tenaga penyuluh dapat diatasi dengan mengambil tenaga 
penyuluh kotrak terutama tenaga penyuluh perikanan dan kehutanan yang masih sangat terbatas 
keberadaannya guna penguatan kelembagaan penyuluhan yang ada sesuai dengan kemampuan pendanaan 
kabupaten/desa yang bersangkutan.  

Mengikutsertakan PT dalam mendukung pelaksanaan UU P3K dalam komisi penyuluhan 
hendaknya segera dilakukan terutama Fakultas Pertanian UNRI yang memiliki Laboratorium Komunikasi 
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dan Sosiologi Pertanian dibawah naungan Prodi Agribisnis, dan Universitas swasta yang memiliki fakultas 
pertanian yang ada di Provinsi Riau. 

Dari sisi sumber daya manusia penyuluh, keberdayaan kelembagaan BPP perlu didukung dengan 
peningkatan kapasitas individu penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga mampu 
merancanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan 
meningkatkan kinerja penyuluh dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang 
mampu menjadi lembaga penyuluh yang mandiri serta mampu menjalankan fungsi dan perannya.  

Berbagai permasalahan dalam pengembangan kelembagaan, khususnya kelembagaan yang sengaja 
diciptakan agar dapat dihindari (Syahyuti, 2003). Jangan hanya memposisikan kelembagaan hanya sebagai 
alat proyek, dengan memperhatikan setidaknya pembentukan kelembagaan sebagai upaya pemberdayaan 
masyarakat, dan kelembagaan sebagai upaya untuk mencapai kemandirian dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat.  

 
Kesimpulan  

Implementasi UU SP3K belum optimal di Propinsi Riau yang dilihat dari belum terpenuhinya 
lembaga penyuluhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Jumlah tenaga penyuluh juga belum 
dapat memenuhi satu desa satu penyuluh pertanian. Selain itu perkembangan penyuluhan pertani semakin 
terhambat akibat jumlah mata kuliah wajib di Perguruan tinggi pendidikan penyuluhan pertanian sangat 
sedikit porsinya. Jika dihubungkan dengan revitalisasi penyuluhan maka kebangkitan penyuluhan 
pertanian di Propinsi Riau belum dapat sepenuhnya didukung oleh tenaga edukatif dan kurikulum 
perguruan tinggi.  

 
Implikasi kebijakan dari kondisi yang dikemukakan diatas, bahwa: 
 Perlu percepatan dalam pemenuhan kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten, kecamatan dan 

Desa di Propinsi Riau 
 Penerimaan formasi tenaga penyuluh di Propinsi Riau harus ditingkatkan seoptimal mungkin 

dengan memperhatikan kompetensi keahlian tenaga penyuluh 
 Peran perguruan tinggi dalam komisi penyuluhan di propinsi dan dan kabupaten harus di 

optimalkan untuk memberikan masukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan 
pertanian 

 Perlu perubahan kurikulum untuk mengakomodir mata kuliah terkait dengan materi penyuluhan 
pertanian yang dikembang pada beberapa MK eksplisit penyluhan pertanian, sebagai contoh MK 
perencanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian dan Multimedia  
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PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN 
(TINJAUAN DARI SISI AKADEMIS) 

 
Yunita dan Thirtawati73 

 
Abstrak 
Beragamnya dimensi dan paradigma penyuluhan pertanian berperan penting dalam membangun 
masyarakat di pedesaan Indonesia.  Perguruan Tinggi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam 
pengembangan sistem penyuluhan pertanian.  Beberapa isu penting terkait dengan eksistensi penyuluhan 
pertanian menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dalam pengembangan aspek keilmuannya.  Peranan 
perguruan tinggi dalam penyuluhan sangat penting, dan tidak dibatasi pada bidang yang berkaitan dengan 
ilmu dan teknologi saja (hard science), namun juga pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 
masalah sosial  (kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, kemiskinan).  Perguruan tinggi memiliki 
peranan yang sangat besar paling tidak dalam dua bidang, yakni bidang penelitian dan bidang  
pendidikan/penyuluhan, bahkan dalam hal yang khusus dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan 
dalam pelaksanaan program pembangunan.  Beberapa rekomendasi yang diusulkan terkait dengan 
pengembangan penyuluhan pertanian, diantaranya bahwa 1). Sistem penyuluhan harus mencakup unsur 
pembuat kebijakan, unsur pelaksana, unsur penelitian, unsur ketenagakerjaan (pendidikan & pelatihan), 
unsur pendukung & logistik; 2).Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan basis pengetahuan (knowledge 
based) dan penelitian (research based), baik prosesnya maupun materinya; 3).Penyuluhan pertanian 
hendaknya dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat (LSM, orkemas, perguruan 
tinggi, dll); dan 4). Pengembangan lembaga-lembaga pendidikan penyuluhan pertanian dengan prasarana 
dan sarana yang memadai. 
 
Kata Kunci: Peran Perguruan Tinggi, Penyuluhan Pertanian, pendidikan penyuluhan 
 
 
Penyuluhan dan Pertanian 

Penyuluhan memiliki dimensi dan paradigma yang sangat beragam dan berperan penting dalam 
membangun peradaban bangsa. Penyuluhan  (extension) dapat diartikan sebagai penyebarluasan dan 
perpanjangan, jadi secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk menyebarluaskan suatu 
temuan atau teknologi kepada masyarakat yang berkaitan dengan inovasi/teknologi tersebut sehingga 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Umumnya, masyarakat yang berkaitan dengan penyuluhan ini 
adalah masyarakat pedesaan.  Mereka dibantu agar tetap dapat menerima inovasi/teknologi yang berkaitan 
dengan aktivitasnya, karena aktivitas ekonomi mereka banyak berkaitan dengan pertanian, maka 
penyuluhan (extension) sangat berkembang dalam dunia pertanian. Hot/hard issues terkait dengan 
penyuluhan pertanian: 
 Tenaga-tenaga profesional penyuluh lapangan saat ini belum cukup tersedia 
 Lembaga-lembaga pendidikan (lembaga penelitian dan perguruan tinggi) yang mampu 

menghasilkan tenaga profesional sejauh ini belum terangkai sebagai bagian dari sistem penyuluhan 
sehingga belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. 

 Penyuluhan pertanian belum bekerja sebagai sistem penyuluhan yang mencakup fungsi penelitian, 
pendidikan/latihan, kebijaksanaan, dan komponen pendukung lainnya. 

 Peran penyuluhan pertanian sangat strategis terlebih bila dikaitkan dengan tiga pilar kebijakan 
pembangunan saat ini, yaitu pro poor, pro growth, dan pro job. 

 Penyuluhan terjebak dalam pola yang berorientasi pada transfer teknologi semata 

                                                            
73  Staf Pengajar di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unsri 
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 Upaya penyadaran serta peningkatan kapasitas subyek penyuluhan mewujudkan kehidupan yang 
lebih sejahtera cenderung terlupakan 
 

Penyuluhan dan Perguruan Tinggi 

Pada awalnya misi utama suatu perguruan tinggi  adalah pendidikan (training and education) dan 
penelitian (research).  Bagi masyarakat industri yang mempunyai modal mengakses informasi dari 
perguruan tinggi, misi ini tidak terlalu menjadi masalah.  Akan tetapi, bagi masyarakat pertanian atau 
masyarakat pedesaan secara keseluruhan hal ini menjadi kendala  karena mereka memiliki akses yang 
sangat terbatas (bahkan hampir tidak ada sama sekali) terhadap inovasi/teknologi dari perguruan tinggi. 

Berdasarkan pemikiran di atas, Perguruan Tinggi di Indonesia sampai saat ini menerapkan konsep 
Tri Darma Perguruan Tinggi.  Konsep ini diperlukan karena beberapa alasan: (1)  adanya kebersatuan 
antara universitas dengan masyarakat, (2) adanya transfer pengetahuan dari perguruan tinggi ke 
masyarakat, dan (3) adanya persoalan masyarakat yang dapat dijadikan topik riset dan upaya 
penanggulangannya.  Dengan demikian perguruan tinggi bukan menara gading yang terlepas dari 
masyarakat 1). 

Bagi Bangsa Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang dan sebagian besar 
masyarakatnya merupakan masyarakat agraris, peranan perguruan tinggi dalam penyuluhan sangat 
penting, dan tidak dibatasi pada bidang yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi saja (hard science).  
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial  (kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, 
kemiskinan) bahkan banyak memerlukan campur  tangan perguruan tinggi.  Karena itu pula penyuluhan 
dapat dilakukan pada semua bidang pembangunan. Penyuluhan Pertanian (dalam arti luas) tidak sekedar 
untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi lebih untuk mengembangkan manusia Indonesia, 
khususnya petani. 

Perguruan tinggi dituntut peran sertanya dalam pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diciptakan kesesuaian pengembangan ilmu pengetahuan dengan 
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, yaitu untuk membantu mereka mengenali dan memecahkan 
masalah yang sering dihadapi, memberikan motivasi atau dorongan dan menyampaikan inovasi-inovasi 
agar masyarakat desa lebih mampu melaksanakan pembangunan pertanian dengan baik sehingga mereka 
dapat menikmati hasil-hasilnya. Langkah-langkah seperti ini perlu dimasukkan dalam pertimbangan 
membuat ciri khas sebuah perguruan tinggi. Dalam rangka itu perguruan tinggi harus lebih banyak 
mengerahkan sumber dayanya bagi penelitian dan pengabdian khususnya untuk penyuluhan-penyuluhan 
pertanian.   

Kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilakukan baik oleh pihak swasta, lembaga-lembaga ekonomi 
lainnya (koperasi, asosiasi petani), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Perguruan Tinggi.  
Karena itu diperlukan adanya jaringan kerjasama antara lembaga penyuluhan pertanian dengan berbagai 
pihak, yaitu: LSM, asosiasi petani maupun lembaga ilmiah seperti Perguruan Tinggi 2).  Demikian pula 
halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 6 ayat 2 (b) dicantumkan bahwa “penyelenggaraan penyuluhan 
dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan 
pemerintah daerah , baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara 
terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan”. 

Hubungan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara penelitian dan penyuluhan pertanian 
harus dianggap sebagai kepentingan yang mendasar bagi pembangunan pertanian.  Kegagalan 
menciptakan hubungan tersebut dapat dianggap kegagalan untuk menyebarluaskan hasil penelitian.  
Pentingnya hubungan tersebut bagi penelitian, penyuluhan pertanian, dan petani adalah sebagai berikut 3).: 

Pentingnya hubungan bagi penelitian: Berkat terjalinnya hubungan dengan penyuluhan pertanian, 
lembaga penelitian/perguruan tinggi dapat dipastikan akan meneliti permasalahan yang langsung 
bermanfaat bagi petani.  Hal ini dapat memperlancar dukungan dana yang memadai dan 
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berkesinambungan dari pemerintah.  Selain itu, hubungan erat dengan penyuluhan pertanian diperlukan 
untuk menjamin agar hasil percobaan betul-betul teruji sesuai dengan keadaan lapangan.  Diharapkan pula 
makin banyak penyuluh pertanian dilibatkan dalam atahap akhir percobaan di lapangan, makin tinggi 
minat mereka untuk menyebarluaskan hasil percobaan tersebut kepada para petani. 

Pentingnya hubungan bagi Penyuluhan Pertanian:  Penyuluhan pertanian perlu menjalin hubungan 
erat dan berkesinambungan dengan balai-balai penelitian termasuk perguruan tinggi agar para penyuluh 
pertanian mengikuti rekomendasi yang mutakhir dari penelitian.  Hubungan seperti itu juga menjamin 
agar rekomendasi teruji secara teknis, ekonomis, maupun sosial.  Ketiga factor itu sangat penting untuk 
menjaga kepercayaan petani kepada penyuluh pertanian. 

Pentingnya hubungan bagi petani: Petani adalah pihak yang paling banyak mendapat manfaat dari 
adanya hubungan erat dan berkesinambungan antara penelitian dan penyuluhan.  Sebaliknya, petani 
adalah bagian masyarakat yang paling dirugikan bila hubungan tersebut tidak memadai. 

 
Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Penyuluhan Pertanian 

Perguruan tinggi mempunyai kedudukan sebagai lembaga penelitian baik penelitian dasar maupun 
penelitian terapan.  Mengingat banyaknya masalah dan tantangan yang dihadapi bidang penyuluhan 
pertanian dan di lain pihak besarnya peran perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem penyuluhan 
pertanian saat ini, maka pembinaan dalam bidang penelitian dan pendidikan/penyuluhan mutlak harus 
dilakukan. Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan banyak dan luasnya 
pembinaan yang dibutuhkan, bantuan perguruan tinggi sangat mutlak dibutuhkan untuk membantu 
suksesnya pengembangan sistem penyuluhan pertanian di Indonesia.  Agar potensi penyuluhan pertanian 
dapat dikembangkan sebesar-besarnya maka perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat besar paling 
tidak dalam dua bidang, yakni bidang penelitian dan bidang  pendidikan/penyuluhan.  Dalam hal yang 
khusus dan terbatas, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam pelaksanaan program pembangunan.  
 
Peranan dalam Bidang Penelitian 
a) Penelitian bidang teknologi pertanian (budidaya tanaman, budidaya hutan, budidaya ternak, 

budidaya perikanan, pemuliaan tanaman, tanah, hama penyakit, pengelolaan pasca panen, 
mekanisasi alat-alat pertanian) 

b) Penelitian biologi dasar dan bioteknologi (genetika, botani, tissue culture, biokimia, fisiologi) 
c) Penelitian klimatologi, ekologi, pemanfaatan sinar surya, pemanfaatan limbah, kerusakan hutan dan 

sumber daya 
d) Penelitian manajemen, pemasaran, perkoperasiaan, kelembagaan desa, pertanahan, perdagangan 

internasional 
e) Peneliti teknologi tepat guna untuk industri, kerajinan dan pembangnan prasarana desa serta 

pertambangan rakyat 
f) Penelitian faktor manusia, meliputi kesehatan, sosiologi, psikologi, pendidikan, antropologi, hukum 

untuk meningkatkan produktivitas manusia secara individu dan kelompok, kemampuan bekerja 
sama dan memecahakn masalah-masalah yang timbul.  

 
Peranan dalam Bidang Pendidikan dan Penyuluhan 
a) Penyuluhan melalui program Kuliah Kerja Nyata, kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 
b) Pendidikan pengetahuan dan pelatihan ketrampilan-ketrampilan khusus dalam kursus- kursus 

singkat sampai program Diploma 
c) Penyuluhan dalam masalah-masalah yang mendesak, seperti penghijauan, reboisasi, pencegahan 

perusakan sumber daya alam, pencegahan eksplosi hama penyakit tanaman, ternak dan ikan 
d) Penyuluhan dalam program-program khusus yang dikembangkan oleh suatu universitas sesuai 

dengan Pola Ilmiah Pokok. 
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Reorientasi Pendidikan Tinggi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
(Catatan Pengembangan Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar 
 Jurusan Sosial Ekonomi Faperta Unsri) 

 
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dibentuk secara resmi berdasarkan SK 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.57/Dikti/Kep/1984. 
Program studi ini menyelenggarakan pendidikan sarjana strata satu (S-1) dan berada di bawah Jurusan 
Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.  Fakultas bertanian diresmikan 
sebagai sebagai salah satu Fakultas di Universitas Sriwijaya tanggal 26 September 1963.  

Pada tahun 1974 Jurusan Sosial Ekonomi terdiri atas dua program studi yaitu Pembangunan 
Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Pada tahun 1990 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dibentuk 
tiga program studi yaitu Pembangunan Pertanian, Penyuluhan Pertanian dan Agribisnis.  Selanjutnya pada 
tahun 1995 diubah menjadi dua program studi yaitu Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, serta Penyuluhan dan 
Komunikasi Pertanian.  Selanjutnya pada tahun 2001 Kurikulum didasarkan pada SK Mendiknas No. 
232/2000 tanggal 20 Desember 2000, maka Jurusan sosial Ekonomi pertanian terdiri atas Program Studi 
Agribisnis dan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.  Perkembangan terakhir saat ini 
Jurusan Sosek hanya memiliki satu program studi, yaitu Agribisnis dikarenakan terjadi merger antara 
Program Studi PKP dengan Agribisnis.  

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian mempunyai visi menghasilkan lulusan yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kemampuan dan akhlak yang tinggi, serta mampu 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 
kesejahteraan bangsa.  Misi Program Studi PKP sejalan dengan Visi di atas, yaitu: 
1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersemangat 

ilmiah serta mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang sanggup berkinerja baik di 
bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian serta pengembangan masyarakat pada umumnya. 

2. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi,       serta 
mengembangkan kemampuan diri dan mampu bersaing dengan tuntutan       kemajuan di bidang 
penyuluhan dan komunikasi pertanian serta pengembangan masyarakat pada umumnya. 
Selain itu, Program Studi PKP mempunyai tujuan, yaitu  

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori dasar Sosial Ekonomi di Bidang Pertanian 
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengenali, mengamati, dan memecahkan masalah-masalah di 

bidang Penyuluhan, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi motivator dan penggerak dalam program Komunikasi 

dan Pengembangan Masyarakat. 
 
Mata Kuliah yang terkait dengan PS PKP pada tahun ajaran 2008/2009 (sebelum merger) dan tahun 

ajaran 2010/2011 (setelah merger) 
 

 TA 2008/2009 TA 2010/2011 
Mata Kuliah 

Keilmuan dan 
Keterampilan (MKK) 

1. Sosiologi Pedesaan 
2. Dasar-dasar Penyuluhan 
3. Pengantar Pengembangan Masyarakat 
4. Dasar-dasar Komunikasi 
5. Kependudukan 
6. Ekologi Manusia 
7. Metode-metode Pengembangan Partisipatif 
8. Kapita Selekta Kondisi Sosial Ekonomi 

Lahan Basah dan Lahan Kering 
9. Perencanaan dan Evaluasi Pengambangan 

Partisipatif 

1. Sosiologi Pedesaan 3(2-1) 
2. Teknologi Informasi dan Multimedia 

2(2-0) 
3. Demografi 2(2-0) 
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Mata Kuliah 
Keahlian Berkarya (MKB) 

1. Kelembagaan, Organisasi dan 
Kepemimpinan 

2. Administrasi Penyuluhan dan Komunikasi 
3. Komunikasi Organisasi 
4. Dinamika Pembangunan Masyarakat Desa 
5. Perubahan Sosial 
6. Sosiologi Pembangunan 
7. Komunikasi Massa. 
8. Komunikasi Siaran 
9. Fotografi 
10. Gender dan Pembangunan 
11. Media Cetak 

1. Pemberdayaan Masyarakat 3(2-1) 
2. Penyuluhan Pertanian 3(2-1) 

Mata Kuliah 
Perilaku Berkarya (MPB) 

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat 
2. Teknologi Informasi dan Multimedia 

1. Sosiologi Pembangunan 2(2-0) 
2. Komunikasi Agribisnis 3(2-1) 

Mata Kuliah Wajib 
Pilihan Minat 

- 1. Dinamika Kelompok dan Metoda 
Partisipatif 

Mata Kuliah 
Pilihan Bebas 

- 1. Komunikasi Massa 3(2-1) 
2. Perencanaan dan Evaluasi 

Pengembangan Masyarakat 3(2-1) 

 
Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan 

dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, maka saat ini ada lima program studi dan satu 
jurusan strata 1 di bawah Fakultas Pertanian, yaitu: 
1. Program Studi Agroekoteknologi (merger dari PS. Agronomi, PS. Ilmu Tanah dan PS. Ilmu Hama 

dan Penyakit Tumbuhan) 
2. Program Studi Aribisnis (merger dari PS. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dan PS 

Agribisnis) 
3. Jurusan Teknologi Pertanian dengan PS Teknik Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian 
4. Program Studi Peternakan 
5. Program Studi Budidaya Perairan  
6. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan 

Penyesuaian program studi ini tentu saja berdampak pada mata kuliah yang diajarkan kepada 
mahasiswa.  Beberapa mata kuliah dari program studi PKP mengalami penyesuaian, terutama pada jumlah 
mata kuliah yang diajarkan seperti tertera pada tabel diatas.  Banyak mata kuliah yang merupakan dasar 
kompetensi sosiologi dan penyuluhan, yang tidak lagi diajarkan kepada mahasiswa, sehingga peran 
perguruan tinggi sebagai ‘jembatan’ antara lembaga pendidikan/penelitian dan masyarakat/petani menjadi 
sulit untuk diwujudkan. Ditambah pula dengan kondisi mahasiswa yang sejak awal memang memilih 
untuk berkonsentrasi pada mata kuliah yang terkait dengan program studi agribisnis, sementara ada 
perbedaan yang mendasar antara kedua program studi (agribisnis dan PKP).  Hal tersebut menjadi catatan 
dan tantangan bagi kita dalam mencari format yang baik bagi pengembangan ilmu sosiologi dan 
penyuluhan pertanian khususnya di perguruan tinggi. 

 
Rekomendasi: 
 
1. Sistem penyuluhan harus mencakup unsur pembuat kebijakan, unsur pelaksana, unsur penelitian, 

unsur ketenagakerjaan (pendidikan & pelatihan), unsur pendukung & logistik.  Karena itu  perlu 
diwakili oleh tenaga-tenaga profesional di bidang masing-masing & mampu bekerja secara sinergis 
demi tercapainya tujuan penyuluhan.  Agar tidak terjadi kegagalan sistem, maka harus ditata unsur 
pendidikan dan pelatihan yang akan menyiapkan SDM pada setiap unsur  

2. Penyuluhan pertanian hendaknya dilaksanakan dengan berbasis pengetahuan (knowledge based) 
dan berbasis penelitian (research based), baik prosesnya maupun materinya 
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3. Penyuluhan pertanian hendaknya dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat 
(LSM, orkemas, perguruan tinggi, dll), dengan terlebih dahulu memberdayakan mereka sehingga 
mereka mampu berpartisipasi secara optimal 

4. Untuk menyiapkan tenaga penyuluhan pertanian yang profesional perlu dikembangkan lembaga-
lembaga pendidikan dengan prasarana dan sarana yang memadai 
 

Footnote: 
 
1) Asep Saefuddin. 2003.  Universitas dan Kegiatan Penyuluhan dalam Membentuk Pola Manusia 

Pembangunan.  Institut Pertanian Bogor. 
2) Margono  Slamet.  1989.  Pengembangan Penyuluhan Pertanian.  Makalah disampaikan dalam 

seminar sehari:  Penyuluhan Pertanian dalam Proses Tinggal Landas Pembangunan Nasional.  
Perhiptani, Surakarta 14 Oktober 1989. 

3) Maunder, A. Addison (ed.). 1972.  Agricultural Extension, A Reference Manual.  FAO of The UN.  
Rome. 
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PERAN ANALISIS JEJARING SOSIAL DAN MODAL SOSIAL DALAM PENYULUHAN 
PERTANIAN 

 
Cungki Kusdarjito74 

 
 
Abstrak 
Saat ini, modal sosial cukup memperoleh perhatian dalam bidang sosiologi. Hal ini terjadi karena semakin 
disadari bahwa hubungan antar-anggota masyarakat yang mencerminkan kekayaan modal sosial 
memegang peranan penting dalam membentuk terjadinya saling kepercayaan dalam masyarakat yang 
berimplikasi pada penurunan biaya transaksi, transfer pengetahuan dan terjadinya eksternalitas dalam 
proses akuisisi pengetahuan, serta melalui modal sosial dapat merangsang terbentuknya sharing resources 
dalam pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya tidak terpakai. Modal sosial dapat berbentuk vertikal 
maupun horisontal. Modal sosial horisontal terkait dengan heterarki, modal sosial vertikal terkait dengan 
hirarki sedangkan gabungan keduanya disebut sebagai holarki. Ketidakseimbangan antara modal sosial 
horisontal dengan modal sosial vertikal dapat mengakibatkan kondisi anomi dan mendorong terjadinya 
distorsi pada holarki. Apabila hal ini terjadi maka perencanaan sosial berdasarkan pendekatan partisipatif 
tidak dapat dijalankan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mengusulkan pembelajaran sosiologi 
pertanian dan penyuluhan pertanian dengan memasukkan analisis pemetaan karakteristik penduduk, tata 
cara pemetaan jejaring sosial masyarakat, community governance, proses pembelajaran dalam masyarakat, 
bentuk hubungan hirarki, heterarki dan holarki dalam masyarakat, peran modal sosial, social network 
analysis, kaitan modal sosial dengan jejaring sosial, bentuk-bentuk modal sosial, pengaruh modal sosial 
dalam perekonomian (resource sharing, knowledge transfer, eksternalitas), perencanaan partisipatif, 
bridging leadership dan kepemimpinan holarki, serta transformasi sosial 
 
Kata kunci: modal sosial, heterarki, hirarki, holarki. SNA 
 
 
Latar Belakang 

Pembangunan pertanian di pedesaan saat ini menghadapi tantangan cukup besar, seperti adanya 
perubahan iklim, perubahan struktur sosial masyarakat, konversi lahan, dan penekanan pada 
pengembangan pertanian berbasis korporat. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi para penyuluh 
pertanian adalah bagaimana mendorong petani dapat turut aktif dalam kegiatan pertanian secara luas, tidak 
hanya pada aspek produksi. Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluhan pertanian tidak hanya terkait 
bagaimana cara meningkatkan produksi akan tetapi juga bagaimana memberdayakan petani agar dapat 
terlibat dalam kegiatan dari hulu sampai hilir pertanian yang dapat dilakukan dengan memperkuat modal 
sosial dalam masyarakat pedesaan untuk menghadapi kektidakpastian dan kapitalisasi kegiatan pertanian.  

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mengusulkan pembelajaran sosiologi pertanian dan 
penyuluhan pertanian dengan memasukkan analisis pemetaan karakteristik penduduk, tata cara pemetaan 
jejaring sosial masyarakat, community governance, proses pembelajaran dalam masyarakat, bentuk 
hubungan hirarki, heterarki dan holarki dalam masyarakat, peran modal sosial, social network analysis, 
kaitan modal sosial dengan jejaring sosial, bentuk-bentuk modal sosial, pengaruh modal sosial dalam 
perekonomian (resource sharing, knowledge transfer, eksternalitas), perencanaan partisipatif, bridging 
leadership dan kepemimpinan holarki, serta transformasi sosial.  
 
 
                                                            
74 Universitas Janabadra, Yogyakarta, email: ckusdarjito@staff.janabadra.ac.id, ckusdarjito@gmail.com 
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Nonaka dan Takeuchi mengkritisi tradisi keilmuan barat yang menekankan pada pengetahuan 
eksplisit. Pendekatan ini menghasilkan pemisahan antara subyek dan obyek, antara akal dan jasmani 
individu. Pendekatan Nonaka dan Takeuchi (1995) juga menekankan peran pemimpin dan budaya 
organisasi dalam proses pembelajaran. Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), pengetahuan (knowledge) 
bersifat tacit dan eksplisit. Pengetahuan eksplisit dikodifikasikan dalam bentuk formal dan dalam bahasa 
yang sistematis, dapat digabungkan, disimpan, dipanggil dan ditransmisikan dengan mudah dengan 
berbagai media, termasuk dengan peralatan teknologi informasi (DESA, 2005). Pengetahuan yang bersifat 
tacit yang memiliki dua dimensi (i) dimensi yang bersifat teknis (know-how), yaitu pengetahuan yang 
ingin diketahui oleh kompetitor tetapi tidak dapat dibeli dan (ii) pengetahuan kognitif, yang terdiri dari 
mental models (Senge, 1990), kepercayaan (nilai), serta persepsi yang bersifat subyektif dalam 
menginterpretasikan lingkungannya.  Nonaka dan Takeuchi (1995) menerangkan empat langkah konversi 
dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit, yaitu 
1. Sosialisasi, dari tacit ke tacit berupa brainstorming. Pada tahap ini terjadi sharing mental model 

atau penyelarasan pengetahuan antar-individu 
2. Eksternalisasi, dari tacit ke eksplisit, diperoleh dari proses dialog atau dari refleksi bersama, 

merupakan pengetahuan yang bersifat konseptual 
3. Penggabungan, eksplisit ke eksplisit, menghasilkan pengetahuan yang bersifat sistemik 
4. Internalisasi, eksplisit ke tacit, belajar sambil bekerja (learning by doing), merupakan esensi dari 

pengetahuan operasional (operational knowledge) dan organization learning  
 

 
 

Gambar 2 SECI 
 

Pada gambar di atas (Nonaka, 2006), siklus dalam bentuk spiral (hairspring) berawal dari 
pengetahuan (knowledge), kemudian menjadi bahan proses pembelajaran atau sosialisasi (kuadran tacit 
dengan tacit). Dari proses sosialisasi ini akan terbentuk budaya organisasi (kuadran tacit dengan eksplisit) 
dan selanjutnya akan berpengaruh pada kepemimpinan (kuadran eksplisit dengan eksplist). Budaya 
organisasi menentukan pengetahuan manakah yang dianggap terbaik dibandingkan dengan pengetahuan 
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karakteristik modal sosial yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tabel 1 berikut ini menjelaskan 
pembagian tingkatan modal sosial. 
 
Tabel 1. Tingkatan Struktural Modal Sosial 

Tingkatan  Manfaat  Biaya  
Individu  Adanya perlakuan istimewa 

untuk mengakses hubungan 
yang prestisius bagi anggota  

Pengucilan orang-orang lain 
di luar kelompok  

Organisasi  Eksternalitas yang diperoleh 
dari jejaring yang dimiliki 
(network externality) 

Pengucilan bagi mereka yang 
bukan anggota organisasi, 
pembonceng bebas 

Masyarakat  Limpasan manfaat dari 
adanya kerjasama 
(cooperative spill-over 
effects)  

Pembonceng bebas 

Valentinos (2003) 

Terdapat dua bentuk modal sosial, yaitu horisontal dan vertikal. Modal sosial horisontal dapat 
dibagi lagi menjadi bonding (mengikat) dan bridging (menjembatani). Bonding bersifat eksklusif dan 
melihat ke dalam. Sebaliknya, bridging lebih bersifat inklusif, melihat keluar (outward looking) dan 
melibatkan individu-individu di luar kelompoknya (Woolcox, 2001; Kusdarjito, 2008). Modal sosial yang 
berbentuk vertikal terkait dengan hirarki dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat dan disebut sebagai 
linkage. Menurut Woolcox (2001), kemampuan untuk memunculkan sumberdaya, ide dan informasi dari 
institusi formal kepada masyarakat luas merupakan fungsi utama modal sosial vertikal. Meskipun 
demikian, modal sosial vertikal kemungkinan hanya dapat memberi manfaat kepada beberapa kelompok 
orang dan menimbulkan kerugian pada kelompok lainnya (Grrotaert and van Bastelaer, 2001). 
 
Social Network Analysis 

Analisis Jejaring Sosial atau Social Network Analysis (SNA) mendasarkan pada pemikiran bahwa 
hubungan sosial dapat dinyatakan secara formal dengan melihat pola hubungan antar-aktor dengan 
mempergunakan pendekatan matematis (graph mathematics) (Crossley et al, 2009). Berkaitan dengan hal 
tersebut, Serrat (2009) mengemukakan bahwa SNA dapat dipergunakan untuk (i) mengetahui individu, 
tim atau unit yang memegang peran kunci (ii) mengetahui adanya keterputusan informasi, bottlenecks, dan 
celah pada struktur sosial (structural hole) (iii) mengetahui individu atau kelompok yang terisolasi (iv) 
mempercepat aliran informasi melalui jejaring sosial yang ada (v) memperkuat efisiensi dan efektivitas 
jalur komunikasi formal yang telah ada (vi) mengetahui peran jejaring informal sebagai cara untuk 
meningkatkan kinerja organisasi (vii) meningkatkan dukungan antar sejawat dalam suatu organisasi (viii) 
meningkatkan inovasi dan proses pembelajaran (ix) memperbaiki strategi yang telah dijalankan. Beberapa 
parameter SNA misalnya Total Degree, Betweeness Centrality, Eigen Vector Centrality, Closeness 
Centrality, dan Clusterring Centrality.  

Total Degree menunjukkan jumlah hubungan langsung yang dimilki oleh suatu titik (vertex) 
 

ioutiini DDD ,,          

Notasi in dan out pada persamaan di atas adalah indegree dan outdegree, yaitu menunjukkan jumlah edges 
yang menuju ke- dan keluar dari vertex i.  

Betweeness Centrality mengukur derajat keterhubungan suatu titik (vertex) dengan titik-titik 
(vertices) lain di dalam network. Betweeness Centrality dapat digunakan untuk mengevaluasi adanya 
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bridge (jembatan) dalam network. Untuk suatu graph G:=(V,E) dengan n vertices, Betweenness Centrality 
CB(v) untuk vertex v dihitung dengan rumus 
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dimana Vtvs  , st jumlah jalur terpendek (shortest path) antara vertex s dan vertex t,  )(vst
adalah jumlah shortest path antara s dan t yang melalui vertex v. 

Eigen Vector Centrality tidak hanya melihat pada derajat keterhubungan yang dimiliki oleh suatu 
titik (vertex) tetapi juga pada nilai degree titik-titik (vertices) yang terhubung dengan titik tersebut. Dalam 
banyak kasus, keterhubungan dengan individu yang populer lebih penting daripada hubungan dengan 
seseorang yang menyendiri 
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A adalah adalah adjacency matrix dari suatu graph G. Semakin kecil nilai  , peran individu ip  semakin 

besar.  
Closeness Centrality, Average Distance, atau Degrees of Separation mengukur rata-rata jarak 

terdekat dari satu titik (vertex) ke titik-titik (vertices) lainnya di jejaring (network). Semakin kecil nilai 
indeks menunjukkan titik tersebut semakin penting karena jarak yang pendek dapat meneruskan informasi 
lebih akurat dan lebih singkat, sedangkan jarak yang jauh akan mengakibatkan informasi membutuhkan 
waktu lama dan keakuratan informasi akan berkurang dan terdistorsi.  

Clustering Coefficient mengukur perbandingan proporsi hubungan (links) antara titik-titik (vertices) 
yang terhubung langsung (neighbourhood vertices) dengan jumlah links yang mungkin ada di antara titik-
titik tersebut. Neighbourhood Ni untuk vertex vi didefinisikan sebagai semua titik yang terhubung secara 
langsung dengan vi. Jika terdapat suatu graph G yang terdiri dari sejumlah vertices V dan edges E, G = 
(V,E), edge eij��� menghubungkan vertex i dengan vertex j, sehingga Ni didefinisikan sebagai: 
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Jika kita definisikan ki sebagai jumah vertices untuk neighbourhood Ni maka clusterring coefficient 
Ci untuk vertex vi ditentukan sebagai proporsi links antara vertices untuk neighbourhood Ni dibagi dengan 
jumlah links yang mungkin ada di antara vertices tersebut. Untuk directed graph (digraph) eij tidak sama 
dengan eji, sehingga untuk setiap neighbourhood Ni akan terdapat ki(ki-1) hubungan yang ada. ki pada 
dasarnya juga menunjukkan nilai total degree (in dan out degree). Oleh karena itu, clusterring coefficient 
didefinisikan sebagai: 
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Untuk undirected graph, eij sama dengan eji, sehingga jika vertex vi memiliki ki neighbours, maka akan 
terdapat 
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edges terdapat pada neighbourhood Ni, sehingga clusterring coefficient untuk undirected graph menjadi 
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Grand utility frontier bergeser ke luar karena adanya modal sosial. Tanpa adanya modal sosial maka 
tidak seorangpun dapat menjadi lebih baik kondisinya dapat mengorbankan orang lain. Pareto safety 
terbentuk dan social indifference curve bergeser ke luar (meningkat) sehingga akan diperleh perbaikan 
kondisi masyarakat (Kusdarjito, 2011). 
 
Hirarki, Heterarki dan Holarki 

 Sejak tahun 1960 sampai sekarang, pendekatan hirarkis dipandang sebagai praktik baik (good 
practices) dalam menjalankan suatu organisasi. Pendekatan hirarkis lebih mengedepankan pada aspek 
prosedural dan mengabaikan dinamika sosial yang ada dalam suatu organisasi. Pada struktur yang bersifat 
hirarki, setiap proses pengambilan keputusan setidaknya akan berawal dengan satu tingkatan di atasnya. 
Meskipun demikian, efektivitas pendekatan hirarki mulai dipertanyakan karena hubungan dalam oganisasi 
tidak bersifat vertikal semata. Setiap organisasi memiliki hubungan yang bersifat informal dan hubungan 
horisontal yang bersifat lokal, meskipun terkadang hubungan tersebut tidak terlihat (Hildebrand, 1998). 
Selain itu, pengetahuan tacit, yang merupakan informasi penting yang memungkinkan organisasi 
berfungsi dengan baik sebagian besar tidak diteruskan melalui saluran formal hirarkis tetapi lebih banyak 
melalui hubungan yang bersifat informal. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Hedlund (1986) mengemukakan perlunya dikembangkan strategi 
yang mengedepankan heterarki. Dalam pendekatan heterarki, setiap individu dapat terhubung dengan 
individu lainnya secara langsung tanpa harus melalui orang lain atau harus memperoleh persetujuan orang 
lain. Oleh karena itu, organisasi tidak harus dilihat semata dari sudut hirarkis, tetapi sebagai jejaring yang 
mempunyai saling ketergantungan yang mempunyai tantangan untuk setiap tingkatan organisasi yang 
memerlukan perbaikan yang terus-menerus. 

Pada dasarnya heterarki merupakan organisasi yang bersifat pluralistik yang mengandalkan pada 
insiatif anggotanya. Heterarki juga merupakan sistem yang bersifat paralel, anggota organisasi dan unit-
unit di dalamnya saling terhubung antara satu dengan yang lainnya tanpa mengucilkan seseorang dalam 
proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, heterarki beroperasi di antara dua kekuatan, yaitu 
otonomi dan integrasi. Wall dan van der Knaap (2011) mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek pada 
heterarki yang menjadi pembeda dengan hirarki, yaitu (i) sumberdaya dan kemampuan manajerial tersebar 
ke seluruh organisasi, tidak hanya di pucuk pimpinan, (ii) terdapat hubungan lateral dalam konteks 
produksi, pengetahuan dan hubungan antar-manusia, (iii) aktivitas dikoordinasikan secara 
multidimensional.  

 

 
 

 
 

Gambar 6 Hubungan Hirarkis (a, b) dan Heterarkis (c) 
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PENGAMATAN EMPIRIS : REKRUITMEN PENYULUH PERTANIAN DAN 
PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN PENYULUH YANG PROGRESIF INOVATIF  

 
Monty S. Padmanagara, Ph.D. 

(Widyaiswara Madya, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/ PPMKP-Ciawi,  Badan 
Penyuluhan dan PSDM Pertanian, Kementerian Pertanian) 

  
“one million small farmer success is not enough, one small poor and famine farmer is too much” 

(Padmanagara, Monty S., 2010) 
 
 
Pendahuluan: 
1. Sejarah Penyuluh (dan Penyuluhan) bisa dilacak sampai kepada saat penjajah Belanda mulai 

mengangkat 5 orang Penasehat Pertanian (landbouwadviseur) dan beberapa Pembantu Penasehat 
Pertanian (assistent landbouwadviseur) pada tahun 1908 sebagai pegawai Departemen Pertanian 
yang diperbantukan kepada Pangreh Praja setempat untuk memberi nasihat tentang pertanian dan 
untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pendidikan pertanian kepada petani (Anonymous, 
1978). Lebih lanjut diuraikan bahwa para ‘adviseur’ ini merupakan perintis dalam kegiatan 
pendidikan pertanian, yang nantinya kelak menjadi penyuluhan pertanian, yang tidak berdasarkan 
perintah-perintah. Ini adalah titik permulaan dari penyuluhan pertanian di Indonesia.   

2. Pelacakan sejarah penyediaan tenaga Penyuluh pribumi yang terdidik, dan artinya juga adalah 
kegiatan manajemen Penyuluhan, dapat di mulai pada saat Dr. Melchior Treub mendirikan Sekolah 
Pertanian (atau dikenal sebagai Middelbare Landbouw School/MLS) di Bogor pada tahun 1903 
(Anonymous, 1978). Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk menghasilkan tenaga teknis 
menengah di bidang pertanian yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan, 
kehutanan/lingkungan, dan perkebunan (kelak dikenal dengan istilah SPMA dan lulusannya tetap 
disiapkan untuk terampil dan mampu langsung terjun di lapangan, di tengah-tengah para petani 
termasuk perikanan/nelayan, perkebunan dan kehutanan) utamanya memang untuk membantu 
Belanda mengelola perkebunan-perkebunan swasta saat itu (beberapa perkebunan tersebut sampai 
saat ini masih berjalan dengan administratur lulusan SPMA).  

 
Penyediaan Tenaga Penyuluh: 
3. Semenjak tahun 1903 tersebut kegiatan penyediaan tenaga Penyuluh pribumi melalui MLS 

dilanjutkan walaupun nama sekolah pertanian menengah dimaksud berubah-ubah, sesuai dengan 
zamannya, sebagai berikut: (a) pada zaman jepang disebut Sekolah Pertanian Menengah Tinggi 
(SPMT); (b) setelah Indonesia Merdeka menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA); (c) 
pada awal Orde Baru, awal tahun 1970’an, untuk Pertanian menjadi  Sekolah Pertanian 
Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA)*, untuk Perikanan disebut SPP-
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SPP-SUPM), untuk Peternakan disebut SPP-Sekolah 
Peternakan Menengah Atas (SPP-SNAKMA), dan untuk Kehutanan disebut SPP-Sekolah 
Kehutanan Menengah Atas (SPP-SKMA). Sekolah-sekolah tersebut pada tahun 1987 menjadi 
Diklat Ahli Penyuluhan Pertanian dan kemudian pada tahun 1992 menjadi Akademi Penyuluhan 
Pertanian/APP selanjutnya, sejak tahun 2001 sampai sekarang, menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan 
Pertanian/STPP (website: stpp – bogor, 2012). 
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4. Pada awalnya syarat untuk menjadi peserta pendidikan di Diklat Ahli Penyuluhan Pertanian, APP 
dan STPP adalah para Penyuluh (PPL) yang sudah bekerja dan lulusan SPP-SPMA 
Polivalen/sejenisnya dan setelah lulus dari akademi/sekolah tinggi ini kebanyakan dari mereka 
kembali menjadi Penyuluh Pertanian sedangkan sebagian lagi ada yang memangku tugas-tugas 
kedinasan pertanian lainnya.   

5. Walaupun nama/istilah sebutan untuk sekolah teknis ini berubah-ubah, dan secara akademik 
meningkat derajatnya, namun filsafat dasar, tujuan dan mata pelajaran serta teknis 
pengajaran/metodologi pendidikannya tidak jauh berbeda dengan MLS yaitu menyiapkan tenaga 
pertanian yang mampu untuk langsung terjun secara psikomotor bekerja di lapangan dan sanggup 
ber’bicara’ dengan bahasa petani (termasuk nelayan, pekebun, dan sejenisnya) dengan pendekatan 
pendidikan orang dewasa dalam metodologi pengajarannya.  

6. Masa ‘keemasan’ penyiapan tenaga Penyuluh ini terjadi antara tahun 1970’an awal sampai dengan 
akhir tahun 1980’an pada masa ini jumlah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) di seluruh 
Indonesia berjumlah sekitar 110 lebih dan kepemilikannya sudah berkembang menjadi SPP 
Negeri/Pemerintah, SPP Daerah, dan SPP Swasta, semua di bina, sehingga menjadi tumbuh besar, 
oleh Departemen Pertanian melalui Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP) 
dan sekitar 90% lulusannya di rekrut menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sisa yang 10% 
kebanyakan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diuraikan diatas 
(Akademi/Sekolah Tinggi/Universitas/yang sederajat),  sehingga pada awal tahun 1990’an jumlah 
Penyuluh Pertanian sekitar 65.000 orang  lebih.  Dengan berjalannya waktu, dan sesuai dengan 
ruang lingkup tugas yang makin meluas, para Penyuluh Pertanian ini dikelompokkan menjadi 3 
tingkatan profesi pelayanan, yaitu: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); Penyuluh Pertanian Madya 
(PPM); dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS).  

7. Sumber PPL tetap dari lulusan SPP, sementara itu untuk Penyuluh Pertanian tingkat lanjut, karena 
memang sudah ada jalurnya, yaitu: PPM berasal dari Akademi Pertanian/yang sederajat, dan untuk 
PPS berasal dari Sarjana Pertanian (arti luas/sesuai kebutuhan lapangan, misal: Sarjana 
Perikanan/Peternakan/Kehutanan/ Perkebunan/Agronomi/dlsbnya). PPL dan PPM di tempatkan di 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan ruang lingkup pelayanan tingkat kecamatan, untuk PPS, 
karena jumlahnya terbatas, di tempatkan di Dinas-dinas tingkat Kabupaten. Tugas utama PPS 
adalah mem-back up para PPL sedangkan PPM sebagai perencana pada tingkat BPP. Manajemen 
penyuluhan semacam ini sudah lama disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan nuansa 
otonomi daerah dan disinilah dimulainya perubahan arah dan tujuan penyuluhan pertanian menjadi 
cenderung menyampaikan perintah-perintah kepentingan pemerintah.  

8. Pada masa awalnya di Bogor (waktu itu disebut Buitenzorg), sempat pula didirikan Cultuur School 
(CS) atau Sekolah Pertanian Mengah Pertama (SPMP) pada tahun 1912, yang dalam waktu 3 tahun 
menghasilkan sinder (mandor) Kehutanan dan Pertanian. Pada tahun 1914 sekolah ini dipindah ke 
Sukabumi dan kemudian Pemerintah Belanda mendirikan sekolah yang sama di Malang, Jawa 
Timur, selain untuk menghasilkan calon pegawai kehutanan dan pertanian juga dididik calon 
pegawai perkebunan dan irigasi. Semua sekolah ini dari awalnya dibina dan dibesarkan oleh 
Departemen Pertanian (Landbouw, Nijverheid en Handel) yang berdiri pada tahun 1905 dengan 
tugasnya antara lain melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian. Akan tetapi tugas tersebut 
dilaksanakan melalui Pangreh Praja, yang mendasarkan kegiatannya atas perintah-perintah kepada 
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petani. Dan proses ‘perintah’ inilah yang ‘kurang pas’ dengan kegiatan penyuluhan yang 
seharusnya memerdekakan petani untuk membangun dirinya demi perkembangan kehidupan 
pedesaan (Bliss, 1952).  

9. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan maka istilah untuk para Penyuluh berbeda, yaitu menjadi: Penyuluh 
Terampil dan Penyuluh Ahli. Jumlah Penyuluh ini saat sekarang berjumlah 27,922 orang dengan 
perincian Penyuluh Terampil 16,674 orang dan Penyuluh Ahli 11,248 orang (website: Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2012).   

10. Sejak tahun 2005, dengan makin banyak para Penyuluh yang sampai kepada masa akhir 
tugasnya/pensiun dan sebagian alih tugas karena otonomi daerah, Pemerintah Indonesia, melalui 
Departemen Pertanian me-rekrut para Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 
(dikenal dengan istilah THL-TBPP). Penerimaan THL-TBPP ini berlangsung hingga tahun 2010 
sehingga jumlah mereka mencapai sekitar 30.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia.   

 
Kurikulum Pendidikan Penyuluh: 
11. Secara prinsip materi yang dipraktekkan dan diajarkan di sekolah-sekolah kedinasan pertanian 

tersebut sangat sesuai dengan yang ada dan dilakukan oleh para petani dan/atau perkebunan swasta 
maupun rakyat. ‘pelajaran-pelajaran’ tersebut dalam praktek penyampaian kepada para petani harus 
memungkinkan secara teknis untuk diterapkan, secara ekonomis menguntungkan dan secara sosial 
diterima (Wiriaatmadja, 1981) sesuai dengan ruang lingkup Penyuluhan Pertanian yaitu better 
farming, better business, dan better living  (Padmanagara, Salmon, 1984) yang berlandaskan 
kehidupan masa depan yang berkelanjutan dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat yang 
harmonis dan lingkungan yang tidak terganggu better community dan better environment 
(Padmanagara, Monty S., 1997) sehingga diharapkan mereka akan mempunyai masa depan yang 
lebih baik terutama bagi anak-anak dan keturunan/kelangsungan dunia pertanian (better future). 

12. Dengan penerapan Penyuluhan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut para Penyuluh, khususnya para 
PPL, berhasil mendorong semangat para petani untuk bekerja lebih giat, berkeinginan pula untuk 
menambah kemampuan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) dan mau berbagi serta 
me‘mengajar’kan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki untuk masyarakat petani di 
sekitar dirinya sehingga mencapai tingkatan sebagai Kontak Tani (Padmanagara, Monty S., 1991). 
Pada masanya  hasil penelitian ini didukung secara empiris dengan kenyataan kualitatif di lapangan 
yaitu adanya kebanggaan dikalangan Kepala Desa/Lurah apabila mereka mempunyai mantu seorang 
Penyuluh/PPL.  

13. Secara umum materi pelajaran di sekolah-sekolah pertanian tersebut (SPP-SPMA/ 
SKMA/SUPM/SNAKMA) dapat dikelompokkan kedalam struktur bahan pelajaran sebagai berikut: 
(1) Dasar Umum; (2) Dasar Kejuruan Pertanian; dan (3) Produksi Pertanian, adapun komposisi 
praktek dengan teori adalah 70% : 30%. Dasar Umum termasuk mata pelajaran Sosiologi Pedesaan 
dan Bahasa Inggris Pertanian/ Agriculture English (menurut pengalaman pribadi/alumni sangat 
berguna). Sebagai implementasi komprehensif seluruh pelajaran (praktek dan teori di sekolah) yang 
di dapat, mulai tahun ke II dan ke III, mereka juga harus melaksanakan praktek usaha tani di lahan 
petani pada setiap akhir tahun pelajaran. Dengan komposisi dan sistim pendidikan yang 
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mengutamakan praktek inilah para lulusan sekolah pertanian jauh lebih siap kerja untuk 
menghadapi dunia nyata di lapangan.  

14. Kurikulum pada jenjang yang lebih tinggi APP/STPP ditambah dengan berbagai pelajaran yang 
menyangkut pengembangan diri, sebagai penyuluh profesional, dan manajemen penyuluhan serta 
perencanaan pembangunan pertanian, semuanya dikelompokkan menjadi terstruktur sebagai 
berikut: (1) Kelompok Pengembangan Diri; (2) Kelompok Ilmu Agribisnis; (3) Kelompok Ilmu 
Agroteknologi (Pertanian, Peternakan); dan (4) Kelompok Penyuluhan (website: BPPSDMP, 2012). 
Pada tahap ini sudah tidak ada lagi nuansa Perikanan dan Kehutanan karena masing-masing sudah 
merekat pada Kementerian terkait, yaitu: Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk 
materi/sekolah Perikanan dan Kementerian Kehutanan untuk materi/sekolah Kehutanan.  

 
Kondisi Pertanian dan Petani saat ini: 
15. Dengan ‘canggihnya’ kurikulum yang disusun tersebut diatas, menjadi pertanyaan menggelitik 

mengapa realitas kenyataan dalam kehidupan sehari-hari ada indikasi yang sangat terang justru 
produktifitas dunia pertanian/agribisnis kita cenderung menurun bahkan sudah sangat gawat 
kondisinya karena sudah jauh berbanding terbalik dengan kelimpahan sumber daya alam yang 
mendukung pertanian tersebut (Padmanagara, Monty S., 2011) bahkan ada kecenderungan payung 
hukum pengembangan Dunia Pertanian dan ketersediaan ‘indigenous knowledge’ para petani kita 
terancam (Padmanagara, Monty S., 2012) sehingga sangat mudah di mengerti mengapa angka-
angka kesejahteraan petani dan kemampuan riel petani untuk hidup layak, secara empiris, 
cenderung menurun, tertinggal dan tetap miskin. Kecenderungan ini bila dikaitkan dengan Human 
Development Index sangat sejalan, Indonesia (urutan ke 124) sangat jauh tertinggal dari Malaysia 
(61), Thailand (103), Philippines (112), bahkan sangat jauh tertinggal dari negara kota, yang amat 
sangat kecil dan nyaris tanpa sumber daya alam Singapore (26) (website: human development 
index, 2012).  

16. Dengan berbagai fenomena empiris tersebut maka kita harus berani ‘membalik arus’ dalam rangka 
membangun Kemandirian Petani (Padmanagara, Salmon, 2007) sebagaimana para petani di 
Amerika, sejak 200  tahun yang lalu, dibebaskan untuk berekspresi dan di merdekakan dari 
keterkekangan (Freire, Paulo, 1984) untuk mengemukakan pengalaman dan wawasannya: “ 
...............Farmers were encouraged to report on their achievements and their methods of solving 
problems. Some worthwhile ideas, along with some utterly useless ones, appeared on the pages of 
the publication ..............” (website: usda gov., 2012), karena memang fakta di lapangan, dan 
bertahun-tahun terjadi, petani dengan sistim pemerintahan sekarang, kehidupannya jalan di tempat, 
walaupun ada yang sukses namun tetap tidak cukup “one million small farmer success is not 
enough, never enough, one small poor and famine farmer is too much”, pada saat yang sama 
Kemandirian Petani harus dibangun dan  sekaligus membangun kesadaran aparat pembangunan 
pertanian sebagai Administratur Pelayanan Pembangunan Pertanian (Mosher, A.T., 1975), termasuk 
berbagai aparat di Kementerian terkait yang harus mendukung, diantaranya: Kementerian Pekerjaan 
Umum, dunia per-bank-an, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan lain 
sebagianya, karena pada kenyataannya kita, Kementerian Pertanian, tidak akan pernah bisa 
membangun Pertanian (dan Petaninya) sendirian! Dampaknya adalah sebagai Nation kita akan 
tambah jauh dari Ketahanan Pangan dan dalam jangka panjang, khususnya dalam situasi dunia yang 
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makin tidak pasti (alam/lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial), makin riskan merealisir 
Ketahanan Nasional. Tidak akan pernah ada Ketahanan Nasional dalam kondisi negara tidak/kurang  
mandiri dalam Ketahanan Pangannya.  

 
Usulan Kurikulum Pendidikan Tinggi Penyuluhan:     
17. Dengan kondisi kualitatif empiris sebagaimana diuraikan diatas, pada pendidikan pertanian tingkat 

tinggi, selain Agriculture English (melanjutkan yang sudah di dapat di tingkat sekolah 
menengah/SPMA), harus ada pula, diantaranya: mata pelajaran Politik Pertanian dan/atau Politik 
Pembangunan Pertanian, harus ada mata pelajaran yang mampu menciptakan para 
pemikir/perencana pembangunan pertanian yang berwawasan global, diantaranya untuk 
menghadapi pasar bebas semacam WTO, AFTA, BRICS (negara maju) dan lain sejenisnya, 
misalnya: mata pelajaran  Politik Pembangunan Global/International atau sejenisnya. Disamping itu 
tentu saja ICT untuk membangun jejaring data/informasi Pembangunan Pertanian (termasuk 
peternakan, perkebunan, dan seluruh cabang-cabang usaha pertanian lainnya) sehingga terbangun 
infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang mendukung progresifitas pembangunan pertanian 
(Mosher, A.T., 1986). Agar Kementerian dan/atau Kelembagaan terkait memahami perannya yang 
sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian dan perdesaan yang progresif maka perlu 
diajarkan kemampuan Komunikasi Pembangunan untuk ‘merangkul’ keseluruhannya menjadi suatu 
kesatuan semangat “Indonesia Corporation” khususnya kesadaran bahwa dalam pembangunan 
semua harus dan pasti saling terkait sehingga petani dan pertanian yang produktif dapat tercapai 
sebagaimana di negara maju seperti Amerika, berikut ini:  

 
Extension's engagement with rural America helped make possible the American agricultural revolution, 
which dramatically increased farm productivity:  
 In 1945, it took up to 14 labor-hours to produce 100 bushels of corn on 2 acres of land.  
 By 1987, it took just under 3 labor-hours to produce that same 100 bushels of corn on just over 1 

acre.  
 In 2002, that same 100 bushels of corn were produced on less than 1 acre.  
That increase in productivity has allowed fewer farmers to produce more food. Fewer than 2 percent of 
Americans farm for a living today, and only 17 percent of Americans now live in rural areas. Yet, the 
extension service still plays an important role in American life—rural, urban, and suburban. 
 (www.csrees.usda.gov, 2012) 
 
 
18. Ada dua alasan mengapa kurikulum pendidikan penyuluhan harus disesuaikan, diantaranya dengan 

materi pelajaran sebagaimana diusulkan diatas, sebagai berikut: 
1. Sepanjang nasib petani belum berubah, sebagaimana pernyataan dalam‘kotak’ pertama 

diatas, sepanjang itu peluang penyempurnaan kurikulum perlu terus dikaji; 
2. Sepanjang kita ingin memberdayakan dan meningkatkan kehormatan dan kebanggaan petani 

sebagai warga negara, sebagaimana pernyataan pada ‘kotak’ kedua, sepanjang itu kita harus 
menyempurnakan terus kurikulum Pendidikan Penyuluhan Pertanian Indonesia; 
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3. Sepanjang kita yakin Ketahanan Nasional menjadi penting sepanjang itu Ketahanan Pertanian 
sebagai intinya mesti terus dibangun, salah satunya, melalui kurikulum bagi penguatan tenaga 
Penyuluh Pertanian.  
“tidak akan pernah ada Ketahanan Nasional tanpa Ketahanan Pangan dan tidak    akan pernah 
ada Ketahanan Pangan tanpa Petani dan kawannya Petani yaitu Penyuluh mari kita bangun 
tenaga Penyuluh yang progresif”  
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Abstrak 
Pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian perlu direstrukturisasi sehingga dapat menyesuaikan 
dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Bahan kajian pada pendidikan sosiologi sudah selayaknya 
memasukan isu yang sedang berkembang pada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa isu mengenai konflik agraria, perubahan sosial dan sistem nafkah di 
pedesaan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Apabila ditarik 
lebih jauh isu-isu tersebut tidak dapat lepas dari pokok bahasan pendidikan sosiologi yang sudah ada. 
Pendidikan penyuluhan pertanian perlu diarahkan pada model pemberdayaan dan pengembangan 
masyarakat. 
Kata kunci : pendidikan sosiologi, penyuluhan pertanian, pedesaan, pembangunan perrtanian. 

 
 

Pendahuluan 
 Sosiologi telah lama menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Pertanian (FP). 
Sosiologi disampaikan pada mahasiswa semester dasar sebagai bekal mereka untuk memahami fenomena 
sosial, utamanya di daerah pedesaan. Pada praktiknya, pendidikan sosiologi berkembang dan terdapat 
kemajemukan baik dalam nama mata kuliah maupun rumusan pembelajaran yang disampaikan antar 
perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi memberikan pendidikan sosiologi dalam Mata Kuliah (MK) 
Sosiologi Umum, Sosiologi Pertanian maupun Sosiologi Pedesaan. Walaupun terdapat ragam dalam 
pendidikan sosiologi ini, namun kesemuanya mempunyai muara yang sama, yaitu memberikan 
pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori dasar sosiologi dan kemampuan dasar analisis sosiologi di 
bidang pertanian dan pedesaan. 
 Ketika berbicara mengenai FP, ada isu yang cukup menarik yang perlu kita jadikan bahan diskusi 
bersama. Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI), 
beberapa program studi dibawah Fakultas Pertanian dikerucutkan menjadi hanya dua program studi saja, 
yaitu Agro[eko]teknologi dan Agribisnis. Kesepakatan ini telah ditetapkan pada Lokakarya Nasional 
FKPTPI ke-VII di Yogyakarta pada tahun 2007. Kesepakatan ini juga telah mempunyai payung hukum 
dari pemerintah yaitu melalui SK Dirjen Dikti No. 163 Tahun 2007. 
 Sebelum restrukturisasi program studi ini, di FP terdapat program studi yang muatan sosiologi dan 
penyuluhan pertanian nya lebih kental, yaitu Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Kini, 
ketika program studi tersebut dilebur menjadi Program Studi Agribisnis, terdapat tantangan baru dalam 
mendesain pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian. Berdasarkan Lokakarya Nasional FKPTPI ke-
X di Pontianak tahun 2010, terdapat peluang untuk memunculkan peminatan atau konsentrasi sesuai 
dengan sumberdaya dan potensi yang telah ada di perguruan tinggi masing-masing. Kebijakan ini 
menghasilkan beberapa ragam konsentrasi dibawah Program Studi Agribisnis yang memberikan muatan 
atau nuansa sosiologi dan penyuluhan pertanian menjadi lebih kental, misalnya pada konsentrasi 
pengembangan masyarakat.  
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Pendidikan Sosiologi dan Peran Kritis Mahasiswa Pertanian 
 Newby (1982) menyatakan bahwa perhatian khusus sosiologi pedesaan adalah pada hubungan 
antara kepemilikan tanah dan struktur sosial dan pengembangan agribisnis. Tren masa depan di bidang 
sosiologi pedesaan, berkonsentrasi pada tema-tema pembangunan pedesaan, sosiologi pertanian dan 
sosiologi sumber daya alam. Jika kita berkaca dari pernyataan tersebut, sudah selayaknya pendidikan 
sosiologi bagi mahasiswa FP perlu diarahkan pada bidang atau topik pembangunan pertanian dan 
pedesaan. Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada 
saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persoalan politik dan 
ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi 
persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara 
membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah 
internasional.  
 Berdasarkan hal tersebut, sikap kritis mahasiswa FP perlu kita tumbuhkan sehingga mereka dapat 
menganalisis proses pembangunan pertanian dan pedesaan dalam kaidah hubungan ekonomi dan politik 
antar negara. Permasalahan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan secara mikro tidak dapat lepas 
dari hubungan antar negara atau kebijakan-kebijakan yang bersifat makro. Selain itu, pendidikan sosiologi 
dan penyuluhan pertanian perlu diarahkan pada upaya peningkatan pasrtisipasi masyarakat, khusunya 
masyarakat pedesaan. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu 
tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. 
Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntutan akan partisipasi masyarakat 
semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kegagalan pembangunan 
berperspektif modernisasi yang mengabaikan partisipasi negara miskin (pemerintah dan masyarakat) 
menjadi momentum yang berharga dalam tuntutan peningkatan partisipasi negara miskin, tentu saja 
termasuk di dalamnya adalah masyarakat.  
 Beberapa isu yang dapat dimasukkan dalam pendidikan sosiologi bagi mahasiswa FP antara lain 
berkaitan dengan konflik agraria, kemiskinan, perubahan sosial dan sistem nafkah rumah tangga di 
pedesaan. Isu ini harus bisa diberikan pada mahasiswa FP lebih dari sekedar pemahaman dasar tentang 
konsep sosiologi secara umum seperti struktur sosial, organisasi sosial, stratifikasi sosial dan lain 
sebagainya. 
 
Isu Konflik Agraria 
 Tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah konflik agraria dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 
2011 terjadi 120 kasus meningkat, sekitar lima kali lipat dari jumlah kasus tahun 2010 yang tercatat 22 
kasus. Konflik perebutan lahan menjadi suatu permasalahan yang tidak pernah berakhir sampai saat ini. 
Isu reforma agraria menjadi sebuah isu yang sangat ditakuti oleh negara dan kaum kapitalis. Bahkan, 
kaum pencari keadilan atas kepemilikan dan akses terhadap tanah dianggap sebagai musuh ideologi oleh 
pemerintah terlebih selama pemerintahan orde baru. Pengambilalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh 
pemerintah atau kaum kapitalis selama ini selalu mengusung isu pembangunan sehingga mereka yang 
menentangnya dianggap sebagai anti pembangunan dan kemapanan. Berbagai stigma negatif terlontar 
bagi mereka yang gigih berjuang unuk mendapatkan haknya. Diakui atau tidak, isu tanah menjadi sebuah 
isu yang sangat ”menakutkan”.  
 Ketimpangan agraria merupakan warisan sejarah pada masa feodal dan kolonial, dimana kaum 
kolonial dan feodal menguasai sumber-sumber agraria terutama tanah. Petani selama ini selalu menjadi 
korban keserakahan konspirasi tuan tanah dan pemerintah. Menurut Soetarto dan Shohibuddin (2006) 
terdapat tiga bentuk ketimpangan yang dimunculkan oleh struktur agraria yang bercorak kolonial tersebut. 
Pertama, ketimpangan dalam hal struktur  “pemilikan” dan “penguasaan” tanah akibat penguasaan tanah 
dalam skala besar oleh swasta asing dan tuan tanah feodal. Kedua, ketimpangan dalam hal “peruntukan” 
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tanah, misalnya dengan adanya penetapan hutan-hutan produksi untuk kepentingan ekstraksi hasil hutan 
oleh pemerintah kolonial. Dan ketiga, ketimpangan yang timbul akibat incompatibility dalam hal persepsi 
dan konsepsi mengenai agraria, yaitu antara penguasa kolonial yang menggunakan konsep-konsep hukum 
positif dari Barat yang mereka ciptakan dan komunitas lokal atau masyarakat adat yang mengenal 
berbagai macam hak yang berbeda atas tanah yang berasal dari tradisi dan budaya mereka. Ketimpangan 
terjadi ketika tata cara penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang bersumber dari hukum 
positif Barat sering menafikan apa yang telah lama dipraktikkan dan dikenal oleh masyarakat setempat. 
 Fauzi (2002) menyatakan bahwa land reform tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai 
redistribusi tanah. Land reform dapat berbentuk suatu kolektivitas untuk mencapai skala ekonomi tertentu 
yang memungkinkan perimbangan antar faktor-faktor produksi. Sehingga penataan kembali hubungan 
sewa atau bagi hasil yang dapat memberikan kepastian penguasaan garapan bagi penggarapnya juga 
termasuk dalam pengertian land reform. Lebih lanjut Pinuji (2011) menyatakan bahwa pola bagi hasil 
merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat saling menguntungkan baik secara 
sosial maupun ekonomi. 
   
Isu Kemiskinan 
 Pada bulan September 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta jiwa. Sebagin besar penduduk 
miskin tinggal di daerah pedesaan, yakni sebanyak 18,94 juta jiwa. Sebagian besar tenaga kerja yang ada di 
perdesaan mengandalkan sektor pertanian (dalam arti luas), padahal sektor pertanian sudah tidak mampu lagi 
menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan bagi sebagian 
besar penduduk di perdesaan saat ini sudah tidak mampu menampung mereka. Konsep kemiskinan 
berbagi (shared proverty) yang disampaikan oleh Geertz semakin terbukti saat ini. Permasalahan sektor 
pertanian juga dialami oleh sektor perikanan. Peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan 
dukungan jumlah sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan. 
 Kemiskinan dibagi dalam tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan ekonomi 
adalah keadaan dimana terjadi kekurangan sumberdaya yang digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan sosial merupakan kemiskinan sebagai akibat rendahnya 
kemampuan dalam membangun jaringan sosial serta struktur yang tidak mampu mendukung usaha 
peningkatan produktivitas. Sedangkan kemiskinan politik adalah kurangnya akses kekuasaan yang dapat 
menentukan alokasi sumberdaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ellis, 2000). 
 Ketika berbicara mengenai masalah kemiskinan, utamanya di pedesaan, pembelajaran sosiologi 
perlu dilengkapi mengungkapkan fenomena kemiskinan muali dari akar penyebab hingga strategi 
pengentasannya. Ketika membahas kemiskinan, kita bisa mengawalinya dengan konsep social inequality 
yang merupakan konsep dasar yang menyusun pembagian suatu struktur sosial menjadi beberapa bagian 
atau lapisan yang saling berkait. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam suatu struktur sosial ada 
ketidaksamaan posisi sosial antar individu di dalamnya. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat 
terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan 
kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber.  
 Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang 
sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan 
Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasaan modal, namun juga meliputi kesempatan 
dalam meraih keuntungan dalam pasar komoditas dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai 
kedudukan seseorang dalam hierarkhi ekonomi. Sedangkan status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya 
hidup atau pola konsumsi. Namun demikian status juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ras, usia 
dan agama. 
 Kajian empiris beberapa penelitian, diantaranya (Pattinama, 2009; Widodo, 2011b) yang 
mengungkapkan bahwa fenomena kemiskinan pada masyarakat pedesaan perlu dijadikan rujukan dalam 
pembelajaran sosiologi. Harapannya tentu saja lahir sikap kritis mahasiswa dalam menyikapi 
permasalahan kemiskinan di daerah pedesaan. 
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Perubahan Sosial 
 Perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat pedesaan menjadi suatu keniscayaan sebagai 
dampak dari pembangunan. Moore (2002), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan 
sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun 
immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-
unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur 
dan fungsi masyarakat. 

Proses transformasi pertanian yang gencar dilakukan oleh pemerintah sejak lama dengan konsep 
revolusi hijaunya mau tidak mau juga menyentuh masyarakat pedesaan. Pada dasarnya pengertian 
modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern 
dalam arti teknologi serta organisasi sosial menuju kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi 
ciri negara barat yang stabil. Modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat. 
Setiap manusia dalam masyarakat sangat sulit untuk lepas dari pengaruh modernisasi yang melanda dunia 
saat ini.  
 Pembangunan yang selama ini telah membawa perubahan pada tatanan sosial masyarakat. Pola 
migrasi tenaga kerja, alih fungsi lahan, perubahan struktur penduduk, introduksi teknologi pertanian, 
perkembangan teknologi informasi dan era perdagangan bebas dapat menjadi topik kajian yang menarik 
dalam pembelajaran sosiologi. Pudarnya nilai-nilai lokalitas pada beberapa komunitas dan berganti 
dengan tatanan nilai-nilai baru atas nama modernisasi tentu juga menjadi kajian menarik bagi mahasiswa 
FP.  
 
Sistem Nafkah Rumah Tangga Pedesaan 

 Ellis (2000), mengungkapkan bahwa untuk memahami coping strategis, sangatlah penting 
memahami konsep mata pencaharian (livelihood) karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-
kadang dianggap sama dengan strategi mata pencaharian (livelihood strategies). Suatu mata pencaharian 
meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi gender, 
hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan. Strategi nafkah 
merupakan pilihan dari berbagai sumber nafkah yang ada. Secara jelas dalam bidang pertanian 
digambarkan dengan adanya pola intensifikasi dan diversifikasi. Strategi nafkah juga dapat ditinjau dari 
sisi ekonomi produksi melalui usaha cost minimization dan profit maximization. Selain adanya pilihan, 
strategi nafkah mengharuskan adanya sumber daya manusia dan modal. Pola hubungan sosial juga turut 
memberikan warna dalam strategi nafkah. Pola relasi patron-klien dianggap sebagai sebuah lembaga yang 
mampu memberikan jaminan keamanan subsistensi rumah tangga petani (Crow, 1989). 
 Pemahaman mengenai sistem nafkah pedesaan menjadi bagian penting bagi mahasiswa FP untuk 
bisa menganalisis permasalahan yang ada pada masyarakat. Pola penghidupan masyarakat pedesaan. 
Menurut Dharmawan (2007), terdapat tiga elemen sosial yang penting dalam menentukan strategi nafkah, 
yaitu infrastruktur sosial (kelembagan, tatanan norma yang berlaku), struktur sosial (struktur demografi, 
struktur agraria) dan supra-struktur soaial (ideologi, etika moral ekonomi). 
 Ketika membahas sistem nafkah rumah tangga pedesaan, pada dasarnya akan banyak isu lain yang 
bisa kita kembangkan. Fenomena migrasi tenaga kerja dan peran perempuan dalam nafkah rumah tangga 
merupakan temuan yang berharga dalam membahas sistem nafkah rumah tangga pedesaan. Kajian 
Widodo (2011a) memberikan informasi mengenai pola strategi nafkah yang dijalankan oleh rumah tangga 
di pedesaan, termasuk di dalamnya adalah pola migrasi tenaga kerja dan peran perempuan. 
 
Pemberdayaan Komunitas; Perubahan Paradigma Penyuluhan Pertanian 

Masyarakat adalah sebuah komunitas utuh, yang mempunyai potensi terhadap pola organisasi, 
kepemimpinan, wilayah, dan  kepentingan yang terbentuk dengan proses. Salah satu misi yang 
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dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, 
menciptakan, memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dan membuka akses sumber daya dan 
informasi  serta mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendukung lainnya. Implementasi dari 
konsep pemberdayaan masyarakat disini adalah penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada 
komunitas. Dalam konsep ini diselenggarakan suatu proses peningkatan peluang kesempatan yang  
mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan yang lain. Proses pembangunan yang bertumpu kepada 
masyarakat merupakan suatu proses yang spesifik sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, yang 
meliputi tahapan identifikasi karakteristik komunitas, identifikasi permasalahan, perencanaan, 
pemrograman mandiri, serta pembukaan akses kepada sumber daya dan informasi.  

Pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi untuk masyarakat perlu diubah 
menjadi membangun  bersama masyarakat. Persoalannya adalah terletak kepada bagaimana menyiapkan 
dan menciptakan kondisi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam rangka menggali 
potensi komunitas masyarakat, maka peran pendampingan oleh tenaga pendamping/fasilitator adalah 
sangat strategis. Pendampingan masyarakat merupakan suatu hubungan setara antara masyarakat dengan 
individu atau kelompok pendamping yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan kaidah 
proses pendampingan yang dibutuhkan masyarakat.   
 Pemberdayaan merupakan sebuah solusi untuk memecahkan masalah pembangunan yang selama 
ini masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Kurangnya partisipasi masyrakat menyebabkan “rasa 
memiliki” dari masyarakat sangat rendah. Kritik yang sering dilontarkan adalah pembangunan dengan 
model top down hanya berhasil jika agen pembangunan masih berada di lapangan. Apabila agen tadi telah 
pergi, maka masyarakat akan kembali pada keadaan awal sebelum adanya pembangunan.  
 Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat akan 
dapat senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang tak ternilai dalam pembangunan. Model 
pemberdayaan memberikan peran yang sangat besar terhadap komunitas lokal untuk menentukan sendiri 
nasibnya. Pola pemberdayaan lebih menekankan pada aspek partisipasi komunitas lokal daripada 
introduksi dari luar. Sebagai agen pemberdayaan sangat berbeda dengan agen penyuluhan. Agen 
penyuluhan lebih memposisikan diri sebagai orang luar yang akan menangani masalah di dalam 
komunitas. Sedangkan agen pemberdayaan lebih menekankan pada bantuan memfasilitasi saja sedangkan 
keputusan bahkan alternatif pemecahan merupakan hasil kresi komunitas itu sendiri. 
 Pemberdayaan komunitas menjadi isu yang sangat penting yang berkembang dengan pesat di 
negara berkembang. Kepeduliannya terhadap isu lingkungan, kesetaraan gender, keadilan serta 
keberlanjutan menjadikannya mudah diterima oleh komunitas yang mungkin sudah bosan dengan model 
pembangunan top down yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.  
 Peranan agen pemberdayaan baik kalangan LSM maupun pemerintah menjadi sangat besar untuk 
menunjang keberhasilan pemberdayaan komunitas. Tak kalah pentingnya juga peran media massa dalam 
meningkatkan partisipasi komunitas. Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas perlu untuk 
disebarluaskan melalui media. Komunitas dapat mengembangkan media massanya sendiri yang tentu akan 
lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera komunitasnya. Tidak heran bermunculanlah “radio komunitas” 
sebagai bentuk partisipasi komunitas dalam menyebarluaskan informasi dan “memberdayakan” komunitas 
lain di sekitarnya. 
  
Penutup 
 Pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian perlu dirombak mengikuti perkembangan zaman. 
Mahasiswa FP perlu mendapatkan bekal kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis pembangunan 
pertanian dan pedesaan. Ruang pendidikan sosiologi yang hanya 2 hingga 3 sks perlu untuk 
dikembangkan sehingga kompetensi mahasiswa FP dapat meningkat, tidak saja pada level pemahaman 
teori saja, namun lebih dekat pada isu-isu yang kontemporer. Demikian pula dengan pendidikan 
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penyuluhan pertanian, sudah seharusnya tidak lagi berpedoman pada paradigma penyuluhan namun lebih 
pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.  
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Abstrak 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak 
diandalkan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Pelaksanaan KPS di Indonesia telah 
banyak bermanfaat dalam pengadaan infrastruktur di beberapa sektor seperti transportasi, telekomunikasi, 
energi, dan pengairan. Kenyataan tersebut, menjadi pintu masuk bagi terlaksananya kegiatan penyuluhan 
sebagai bagian dari proses Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJS) yang dilakukan secara bersama antara 
pihak perusahaan dengan pemerintah setempat.  Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam 
mengembangkan TJS dapat diarahkan kepada upaya menyelaraskan kegiatan TJS untuk sejalan dengan 
pembangunan berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek prioritas seperti peningkatan kesejahteraan.  
Tahapan dalam proses TJS, pada prinsipnya telah mengakomodir apa yang menjadi kerangka dasar dalam 
program penyuluhan.  Semua unsur kegiatan penyuluhan, mulai dari pendekatan awal, idenifikasi masalah 
dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program sampai akhirnya evaluasi program pun  telah 
diakomodir dalam prinsip pelaksanaan TJS yang baik.  Sehingga, menjadi sebuah jalan dalam 
mengkolaborasikan peran pemerintah dan perusahaan sebagai bentuk jejaring kerjasama dalam 
pelaksanaan program penyuluhan. Pelaksanaan prinsip-prinsip penyuluhan dalam kerjasama tersebut, 
diharapkan mampu mengarahkan penggunaan hati nurani masing-masing pihak bahwa, proses 
indentifikasi masalah, penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program harus dilakukan 
dengan hati nurani masing-masing pihak.  Kiranya ide ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai langkah 
dasar menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat (sekitar perusahaan) yang selama ini sering 
diabaikan. 
 
Kata Kunci : Jejaring perusahaan dan pemerintah, penyuluhan, tanggungjawab sosial  

 
 
Pendahuluan 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu skema pembiayaan yang banyak 
diandalkan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara maju di Eropa telah banyak 
menggunakan skema kerjasama ini untuk mengisi kesenjangan penyediaan infrastruktur yang menyebar 
secara merata di berbagai kota besar pada awal 1980an. Pada saat itu, pihak swasta telah memegang 
peranan penting dalam membiayai, mendesain, membangun, bahkan mengoperasikan fasilitas-fasilitas 
publik. Model-model kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta telah dikembangkan untuk 
membangun fasilitas seperti jalan, jembatan, pengolahan air, sekolah, rumah sakit, rumah-rumah sosial, 
maupun penjara.  

Pelaksanaan KPS di Indonesia telah banyak bermanfaat dalam pengadaan infrastruktur di beberapa 
sektor seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan pengairan. Dalam upaya menyempurnakan 
pelaksanaan KPS, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 67/2005 perihal Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Rencana ke depan, konsep KPS menjadi 
salah satu potensi skema pendanaan pembangunan yang harus terus digali dan dioptimalkan, terutama 
potensinya dalam pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya.  

Berdasarkan hasil studi, aspek pendanaan merupakan salah satu faktor yang penting disamping 
aspek kebijakan dan kelembagaan. Perbankan menjadi sumber utama dalam membiayai kegiatan KPS 
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selain juga self-financing yang hanya sekitar 30% dari pembiayaan proyek yang berjalan. Sementara itu, 
sumber dana dari lembaga non-perbankan masih belum banyak dimanfaatkan dalam mendanai kegiatan 
KPS. Meskipun selama ini pihak swasta lebih banyak mengandalkan pendanaan dari sektor perbankan 
dibandingkan sumber lainnya, masih banyak potensi sumber dana dari perbankan yang belum tergali. Hal 
ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian sumber dana yang tersedia di perbankan dengan kegiatan 
KPS. Pembiayaan infrastruktur rata-rata membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan jaminan kredit jangka 
panjang karena umur proyek yang relatif panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Sementara itu, sumber dana yang 
ada rata-rata adalah simpanan jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan 
pemerintah dalam memobilisasi dana perbankan yang ada. Alternatif pembiayaan lain adalah dari pasar 
modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar masih banyak dihadapi dalam 
menggunakan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, termasuk di dalamnya aspek regulasi 
dan kebijakan.  

Salah satu faktor yang menentukan kemudahan pembiayaan kegiatan KPS adalah dukungan 
pemerintah yang kuat. Dukungan pemerintah dalam KPS beragam, tergantung pada jenis investasi yang 
dikerjasamakan. Investasi dengan kelayakan finansial dengan cost recovery yang tinggi memerlukan 
jaminan pemerintah yang paling sedikit karena jenis kegiatan ini relatif menarik bagi pihak swasta. Dalam 
kasus ini, pemerintah perlu memberikan jaminan keberlangsungan proyek tersebut, antara lain melalui 
equity guarantee, jaminan untuk meminjam uang, ataupun jaminan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. 
Apabila nilai kelayakan finansial tidak memadai atau pada batas marginal, pemerintah berupaya untuk 
meningkatkan kelayakan finansialnya dengan memberikan jaminan keuangan, antara lain berupa hibah, 
sub-ordinated loan, minimum traffic, revenue guarantee, atau shadow tolls. Dalam kaitannya dengan 
jaminan pemerintah, Departemen Keuangan melalui Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal – Badan Kebijakan 
Fiskal dapat memberikan Dana Penjaminan (Guarantee Fund) apabila dibutuhkan. Selain itu, pemerintah 
dapat memberikan dukungan (Government Support) dalam pelaksanaan investasi yang dikerjasamakan. 
Untuk menguatkan pembiayaan infrastruktur ke depan, pemerintah berupaya mendukung pendanaan 
melalui Infrastructure Fund yang bentuknya masih dalam perencanaan.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelancaran pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 
(KPS), pemerintah berencana untuk menerbitkan PPP-Book yang berisi daftar kegiatan yang berpotensi 
untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Penyusunan PPP-Book ini memerlukan kerjasama yang erat 
antara badan perencana dengan departemen atau lembaga yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hal ini 
terutama apabila kegiatan tersebut memerlukan pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah. 
Pemerintah juga berupaya untuk terus menyempurnakan aspek kebijakan dan kelembagaan. 
Penyempurnaan Peraturan Presiden 67/2005 masih terus berlangsung dan diharapkan dapat 
mengakomodasikan kekurangan-kekurangan yang telah teridentifikasi di lapangan. Sementara itu, 
pemerintah juga berencana untuk membentuk Pusat Pengembangan KPS dan Jejaring Kerjasama 
Pemerintah dan Swasta (PPP Nodes) yang diupayakan untuk mendukung kegiatan KPS.  

Kenyataan tersebut, menjadi pintu masuk bagi terlaksananya kegiatan penyuluhan sebagai bagian 
dari proses Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dilakukan secara bersama antara pihak perusahaan 
dengan pemerintah setempat.  Persoalan yang sering terjadi bahwa, proses perjalanan perusahaan 
seringkali tidak lagi memperhitungkan kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.  Misalnya, dalam konteks 
pembangunan perkebunan di Maluku, seringkali perusahaan perkebunan tidak memperhatikan upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar-nya setelah perusahaan mulai memasuki tahapaan produksi.  
Oleh karena itu, ide membangun jejaring perusahaan dan pemerintah merupakan satu pemikiran untuk 
menselaraskan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar perusahaan 
dengan memanfaatkan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan. 
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Tanggungjawab Sosial (TJS) Perusahaan  
TJS adalah salah satu cara perusahaan dalam menyampaikan keperduliannya terhadap kondisi 

masyarakat dan lingkungan. Karena selain berupaya untuk mencari keuntungan, perusahaan juga 
mempunyai kewajiban moral terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selama ini, dunia usaha terus 
mencoba untuk mencari pola-pola kemitraan (partnership) dengan seluruh stakeholder agar dapat 
berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan 
berkembang menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing tinggi. Konsep TJS telah dimulai pada 
tahun 1970an sebagai bagian dari gerakan Good Governance yang merupakan kumpulan norma-norma 
dan kebijakan yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat dan lingkungan yang sebaiknya 
diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.  

Di Indonesia, TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) yang dilakukan oleh perusahaan yang 
usahanya terkait dengan sumber daya alam diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 Bab I pasal 1 mengenai 
ketentuan umum perseroan terbatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan 
lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Bentuk 
pertanggungjawaban tersebut dapat diterjemahkan dalam kegiatan TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS). 
Dalam perkembangan TJS di Indonesia, pengertian pelaku TJS dan masyarakat luas masih sangat terbatas 
dan cenderung terjadi salah paham secara konseptual. Masih banyak perusahaan menganggap bahwa TJS 
adalah kegiatan suka rela atau philanthropic atau kegiatan public relation sebuah perusahaan. Lebih jauh 
lagi, TJS seringkali dianggap sebagai beban daripada sebagai investasi perusahaan. Hal ini disebabkan 
terutama oleh keterbatasan pengertian pihak stakeholders mengenai konsep TJS. Pertama kali dalam 
kegiatan Global Compact Network yang dibentuk oleh PBB yang menekankan peranan TJS terhadap 
pencapaian target MDGs, hanya 2 perusahaan Indonesia menandatangani dokumen asli GCN tersebut. 
Namun berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan mengerti akan konsep TJS dan dengan 
berkembangnya pengertian TJS di kalangan perusahaan Indonesia, saat ini, terdapat sekitar 80 perusahaan 
yang mengikuti komitmen Global Compact Network (GCN) tersebut.  

Tujuan keterlibatan pemerintah di dalam TJS tidak sama antara satu negara dengan negara 
lainnya. Satu tujuan yang hampir sama adalah keinginan pemerintah mengarahkan aktivitas pihak swasta 
untuk perbaikan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan 
TJS dapat diarahkan kepada upaya menyelaraskan kegiatan TJS untuk sejalan dengan pembangunan 
berkelanjutan yang menyangkut berbagai aspek prioritas pembangunan nasional, seperti pengentasan 
kemiskinan, mengatasi korupsi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.  
 
Formulasi Kegiatan Penyuluhan Sebagai Bentuk TJS Perusahaan 

TJS yang baik memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, 
transparency, accountability dan responsibility, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar diantara 
keempat prinsip tersebut (Supomo, 2004). Tiga prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven, 
karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan.  Sebagai contoh, fairness bisa 
berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; transparency menunjuk pada penyajian 
laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan accountability diwujudkan dalam bentuk fungsi 
dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggung jawabkan.  Sementara itu, 
prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders-driven, karena lebih mengutamakan pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. 

Stakeholders perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, 
komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku regulator. Di sini, perusahaan 
bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (value added) produk dan jasa bagi stakeholders 
perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya 
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itu (Supomo, 2004). Namun demikian, prinsip good corporate governance jangan diartikan secara sempit. 
Artinya, tidak sekadar mengedepankan kredo beneficience (do good principle), melainkan pula nonmal 
eficience (do no-harm principle) (Nugroho, 2006).  Perusahaan yang hanya mengedepankan benificience 
cenderung merasa telah melakukan TJS dengan baik. Misalnya, karena telah memberikan beasiswa atau 
sunatan massal gratis.  Padahal, tanpa sadar dan pada saat yang sama, perusahaan tersebut telah membuat  
masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumptif, misalnya, dengan iklan dan produknya yang 
melanggar nonmaleficience. 

Good TJS memadukan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, TJS tidak hanya 
fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima 
langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program TJS, termasuk Community 
Develpoment : 
1.  Engagement. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. 

Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program TJS. Tujuan 
utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan 
dijadikan sasaran TJS. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun ”kontrak sosial” antara 
masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat. 

2.  Assessment. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam 
merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needsbased approach 
(aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional 
atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat). 

3.  Plan of action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan 
aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholders di lain 
pihak. 

4.  Action and Facilitation. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa 
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh 
LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci 
keberhasilan implementasi program. 

5.  Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 
program TJS di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka 
perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. 
Misalnya, melaksanakana TOT TJS melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) 
yang akan melanjutkan program TJS secara mandiri.  Bila ternyata program TJS akan dilanjutkan 
(reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi pengembangan program TJS berikutnya. 
Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan. 

 Kelima tahapan dalam proses TJS tersebut, pada prinsipnya telah mengakomodir apa yang 
menjadi kerangka dasar dalam program penyuluhan.  Semua unsur kegiatan penyuluhan, mulai dari 
pendekatan awal, idenifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program sampai 
akhirnya evaluasi program pun  telah diakomodir dalam prinsip pelaksanaan TJS yang baik.  Sehingga, 
menjadi sebuah jalan dalam mengkolaborasikan peran pemerintah dan perusahaan sebagai bentuk jejaring 
kerjasama dalam pelaksanaan program penyuluhan.  Harapan yang diinginkan dalam jejaring kerjasama 
ini, antara lain : 
1. Keterpaduan arah program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, melalui 

kolaborasi dana dan daya pemerintah dan perusahaan; 
2. Meminimalisir ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan, karena program 

yang dijalankan telah melalui proses yang mengedepankan kepentingan, kebutuhan dan masalah 
masyarakat sekitar perusahaan; 

3. Meminimalisir pemanfaatan dana maupun program TJS dari perusahaan, yang tidak tepat sasaran, 
sekaligus meminimalisir program pemerintah yang juga tidak tepat sasaran; 
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4. Proses evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan perusahaan, atau pun 
menggunakan pihak ketiga yang independen; 

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara kontinu, tanpa mengalami masa 
stagnan akibat perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan dalam memandang strategi 
penignkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kesimpulan Dan Saran 
Kerjasama pemerintah dan perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (terutama 

masyarakat sekitar perusahaan), menjadi salah satu jalan keluar yang baik dalam merumuskan program 
peningkatan kesejahteraan yang terpadu dan kontinu.  Kerjasama pemerintah dan perusahaan menjadi 
bentuk yang nyata dan tepat, dalam program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJS), yang selama ini 
belum menyentuh aspek mendasar dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu, jika ide 
ini mau dimanfaatkan sebagai model peningkatan kesejahteraan masyarakat (sekitar perusahaan), maka 
perlu dilakuan kajian-kajian yang lebih mendasar, yang memanfaatkan kerjasama pemerintah dan 
perusahaan, atau pun memanfaatkan pihak ketiga yang independen sehingga program yang disusun benar-
benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (sekitar perusahaan). 

Dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dan perusahaan, maka hal yang perlu menjadi 
perhatian, yaitu secara nyata mengedepankan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian dengan tujuan akhir 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Pelaksanaan prinsip-prinsip penyuluhan dalam kerjasama 
tersebut, mampu mengarahkan penggunaan hati nurani masing-masing pihak bahwa, proses indentifikasi 
masalah, penyusunan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program harus dilakukan dengan hati 
nurani masing-masing pihak.  Kiranya ide ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai langkah dasar menuju 
peningkatan kesejahteraan masyarakat (sekitar perusahaan) yang selama ini sering diabaikan. 
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Abstrak 

Pendidikan penyuluhan pertanian telah berlangsung cukup lama di Indonesia, dimulai bersamaan dengan 
berdirinya Departemen Pertanian (Van Landbouw) pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas 
departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penelitian pertanian kepada petani. Seiring dengan 
perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan petani maka 
kurikulum pendidikan penyuluhan pertanian perlu direstrukturisasi agar mahasiswa Fakultas Pertanian 
yang nantinya sebagai agen penyuluh pertanian mampu meningkatkan kompetensinya dalam 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dalam agribisnis. Ditengah derasnya 
globalisasi ekonomi dan pasar bebas, petani menghadapi tantangan agar dapat meningkatkan daya 
saingnya baik daya saing komoditas, produk maupun sumberdaya manusia (diri petani). Berbagai upaya 
yang masih bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Pertanian 
tentang konsep-konsep kewirausahan, kewirausahaan sosial, penguatan modal sosial dan pemberdayaan 
dengan satu harapan dapat merubah perilaku petani dan memupuk jiwa kewirausahaan. 

Kata kunci : penyuluhan pertanian, kewirausahan, sociopreneur, agribisnis, modal sosial 
 

Pendahuluan 
Penyuluhan pertanian merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mempelajari cara-cara 

dan proses perubahan manusia dan masyarakat agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang 
diharapkan dalam mengusahakan bidang pertanian. Dalam masa pembangunan seperti sekarang ini, 
peranan penyuluhan pertanian di Indonesia semakin bertambah penting, bahkan dalam banyak hal 
penyuluhan pertanian merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pembangunan pertanian. 
Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup melalui peningkatan produksi pertanian dan pendapatan. Tujuan dilaksanakannya  penyuluhan 
diharapkan akan terjadi perubahan perilaku, pola berfikir, cara hidup yang lebih baik, serta peningkatan 
kesejahteraan petani.  

Kegiatan penyuluhan pertanian  telah berlangsung cukup lama, namun kesejahteraan petani masih 
belum mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa 
kantong-kantong kemiskinan ada pada rumah tangga petani. Sebuah pertanyaan, “Dimana letak kesalahan 
pendidikan penyuluhan pertanian yang diterapkan di Indonesia” ?. Mata kuliah Penyuluhan pada Fakultas 
Pertanian menjadi mata kuliah wajib dan atau pilihan dengan tujuan mahasiswa dapat mengetahui, 
memahami dan mengaplikasikan teori penyuluhan dan komunikasi pertanian sehingga dapat diterapkan 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian khususnya di daerah pedesaan. 
Untuk itu perlu digagas paradigma baru pendidikan penyuluhan pertanian yang dapat meningkatkan 
partisipasi aktif petani dalam pembangunan melalui konsep pendidikan penyuluhan yang berbasis 
kebutuhan petani dan bermuatan kewirausahaan. 
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Konsep Penyuluhan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis 
Tujuan penyuluhan pertanian adalah terciptanya kondisi masyarakat yang aktif dan berdaya dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan. Inti dari tujuan penyuluhan adalah munculnya partisipasi aktif 
masyarakat dalam program atau gerakan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial yang mereka 
hadapi (Slamet, 2009). Penyuluh yang memiliki kompetensi baik adalah penyuluh yang dapat 
memberdayakan petani atau peningkatkan partisipasi petani seluas-luasnya untuk menjadi subjek dalam 
usaha pertaniannya (van den Ban & Hawkins, 1996) dan (Asngari, 2006). Beberapa penelitian 
menunjukkan kompetensi penyuluh berhubungan kaut dengan tercapainya tujuan akhir kegiatan 
penyuluhan. Untuk itu penting dilakukan peningkatan kompetensi penyuluh agar dapat mentransfer ilmu 
pengetahuan dan teknologi kepada petani secara efektif. 

  Selama ini aktifitas penyuluhan pertanian lebih terkosentrasi terhadap upaya peningkatan 
produksi pertanian dan teknis budidaya yang lebih baik, padahal ada hal lainnya yang sebenarnya juga 
menjadi permasalahan pokok yang dihadapi petani di Indonesia, diantaranya dalam hal tataniaga produk 
agribisnis, pengolahan komoditas pertanian dan manajemen usahatani. Penyempitan penafsiran petani 
akan makna agribisnis tak lepas dari pemahaman penyuluh akan konsep agribisnis. Seyogyanya usaha 
pertanian harus dipandang sebagai usaha yang potensial. Sudah semestinya agribisnis dikelola dengan 
konsep manajemen modern agar dapat meningkatkan perannya terhadap kesejahteraan petani. Agribisnis 
merupakan usaha yang strategis karena memiliki keterkaitan erat dalam satu sistem yang terdiri subsistem 
hulu, subsistem primer, subsistem agribisnis hilir dan subsistem penunjang. Langkah awal yang harus 
dilakukan adalah meluruskan penafsiran tentang agribisnis, karena banyak anggapan bahwa agribisnis 
hanya identik dengan aktifitas budidaya pertanian. 

Permasalahan lain belum tercapainya kesejahteraan petani adalah rendahnya jiwa dan sikap 
kewirausahaan yang dimiliki petani. Sebagian besar petani hanya fokus untuk berusahatani yang lebih 
baik, dengan menerapkan panca usahatani, selanjutnya komoditas mereka serahkan ke pasar tanpa melalui 
aktifitas pengolahan atau agroindustri. Hasil penelitian Zainalabidin, et all, (2011), menunjukkan bahwa 
tingkat pemahaman tentang kewirausahaan masih rendah di antara kalangan petani. Dalam hal ini, upaya 
harus diintensifkan untuk meningkatkan program penyuluhan pertanian pelatihan kewirausahaan kalangan 
petani. Seharusnya penyuluhan pertanian tidak hanya difokuskan pada penerapan teknologi modern untuk 
pertanian, tetapi juga perubahan mendasar dalam sikap petani terhadap pertanian dengan berorientasi 
bisnis. Rendahnya jiwa dan sikap kewirausahaan yang dimiliki petani juga dipengaruhi rendahnya 
kompetensi penyuluh pertanian. Hasil penelitian Anwas (2010), menunjukkan tingkat kemampuan 
penyuluh dalam mengelola kewirausahaan adalah rendah. Hasil lain menunjukkan tingkat kemampuan 
penyuluh dalam memfasilitasi petani untuk menyesuaikan usaha pertaniannya dengan lingkungan yang 
terus berubah masih rendah. Demikian halnya dengan tingkat kemampuan penyuluh dalam mengelola 
pelatihan atau kursus tani mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, beserta tindaklanjutnya 
belum tinggi. Kompetensi penyuluh pertanian penting untuk ditingkatkan agar partisipasi petani lebih 
tinggi. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Asngari (2006) merumuskan makna partisipasi sebagai 
keterlibatan masyarakat dalam hal; pengambilan keputusan, pelaksanaan, kerjasama dan pengawasan. 
Dengan partisipasi mampu meningkatkan motivasi petani  mencapai tujuan penyuluhan. 

Perkembangan kebutuhan masyarakat harus diikuti dengan perubahan paradigma pendidikan, 
termasuk didalamnya pendidikan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Paradigma tersebut setidaknya 
menyangkut perencanaan pendidikan yang berbasis kebutuhan petani dan bermuatan kewirausahaan. 
Tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan agribisnis dan mengembangkan 
usaha agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Di Negara-negara maju 
tumbuhnya jiwa dan sikap kewirausahaan ini menjadi kunci sukses bagi petani, karena dengan 
pengetahuan kewirausahaan petani dapat melihat dan menilai kesempatan-kesempatan (peluang bisnis), 
mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dengan konsep manajerial dan orientasi keuntungan.  
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Meredith (2002) berpendapat bahwa kewirausahaan memiliki ciri-ciri antara lain, percaya diri, 
berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi masa 
depan Pengembangan kewirausahaan nantinya diharapkan meningkatkan motivasi petani. Nilai hakiki 
penting dari wirausaha adalah percara diri (self confidence), berorientasi hasil, keberanian mengambil 
risiko, kepemimpinan, berorientasi masa depan, kreativitas dan inovasi. Wirausaha yang sukses pada 
umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi yaitu  seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan 
untuk melaksanakan pekerjaan (Suryana, 2003). Ketrampilan yang harus dimiliki petani agar sukses 
dalam agribisnis meliputi; ketrampilan majaerial, ketrampilan konseptual, ketrampilan berkomunikasi dan 
negoisasi, dan ketrampilan mengambil keputusan. 

Penelitian Valliere, et all (2009) menunjukkan bahwa dalam mengembangkan negara, sebagian 
besar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan dengan kemampuan pengusaha dalam 
mengeksploitasi investasi nasional melalui penciptaan pengetahuan dan teknologi serta kebebasan 
peraturan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia efek ini tidak ada. Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) mempelajarai dampak kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi di 132 negara, 
menemukan bukti bahwa ada hubungan yang kuat antara tingkat kegiatan kewirausahaan dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Era globalisasi ekonomi dan pasar bebas berimplikasi pada persaingan di dunia bisnis yang 
semakin ketat. Komoditas dan produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi yang akan mampu 
bertahan. Menghadapi persaingan tersebut, petani tidak hanya dituntut menguasi aspek teknologi budidaya 
saja, namun juga harus memiliki kemampuan manajerial sehingga mampu menjalankan agribisnis dengan 
konsep manajemen modern, dapat menganalis dan mengembangan pasar. Disamping itu petani juga harus 
memiliki strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatannya dengan pengalokasian sumberdaya yang 
dimiliki. Komunikasi pertanian juga harus dikembangkan menjadi komunikasi bisnis, misalnya upaya 
peningkatan ketrampilan petani dalam membuat; desain produk, desain pemasaran, profil perusahaan dan 
media promosi lainnya baik pemasaran secara langsung maupun online. Perkembangan teknologi 
informasi dan telekomunikasi harus ditransfer ke petani untuk meningkatkan kinerja agribisnis yang 
dilakukan.  

Paradigma berfikir yang yang diuraikan di atas menjadi kajian yang seharusnya diberikan pada 
mahasiswa penempuh mata kuliah penyuluhan agar memiliki konsep yang matang tentang agribisnis dan 
pentingnya kewirausahaan bagi petani. 

 
Model Pembelajaran Penyuluhan Pertanian Bermuatan Kewirausahaan 

Model atau strategi belajar mengajar adalah suatu rencana untuk pencapaian tujuan pembelajaran. 
Model instruksional terdiri dari metode atau teknik (prosedur) yang akan menjamin bahwa mahasiswa 
betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Metode atau teknik belajar mengajar dalam pembelajaran 
penyuluhan adalah bagian dari strategi belajar mengajar, yaitu jalan dan alat yang digunakan untuk 
mengarahkan kegiatan mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar. Dalam jangka pendek pembelajaran 
akan akan meningkatkan pengetahuan mahasiswa, dalam jangka panjang akan meningkatkan kinerja dan 
kompetensinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses 
perubahan pola fikir dan pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan.  

Beberapa model pembelajaran yang telah diterapkan pada aktifilas pembelajaran penyuluhan 
pertanian diantaranya metodologi ceramah dan tanya-jawab di kelas dan diperkaya denagn diskusi 
kelompok, simulasi dan menemukan sendiri (discovery). Di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo 
Madura, model inquiry dikembangkan dalam bentuk Expo Pertanian, dimana mahasiswa sebelumnya 
membuat proposal bisnis yang kemudian direalisasikan dengan membuat produk dan jasa. Expo Pertanian 
merupakan sarana penuangan ide bisnis bidang pertanian.  
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Modal Sosial dalam Frame Pemberdayaan Ekonomi  

Konsep pengembanagn masyarakat local (local community development) muncul sebagai reaksi 
terhadap penempatan penguasa dan kekuasaan pada posisis dominan dalam pembangunan nasioanal. 
Abdullah (2007). Konsep Pemberdayaan muncul sebagai akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, karena masyarakat menilai bahwa mereka hanya sebagai “objek” pembangunan, bukan 
sebagai “subjek” pembangunan. Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani dikenal dengan 
program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (Van Landbouw) pada 
tahun 1905. Salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penelitian pertanian kepada 
petani. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan 
tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi 
pemberdayaan petani harus berbasis pada kebutuhan petani dengan melibatkan partisipasi aktif petani 
sehingga muncul inovasi-inovasi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan inisiasi 
mereka. Sedangkan penyuluh sebagai outsider people dapat yang melakukan peran sebagai konsultan, 
pembimbing dan penyampai informasi. Dengan demikian peranserta petani menjadi sangat dominan. 

Dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia cenderung mengedepankan peran modal alam 
(natural Capital) dan modal ekonomi (Economic Capital) dan sering mengabaikan peran modal sosial 
(Social Capital) seperti kearifan lokal, norma-norma masyarakat dan kelembagaan lokal. Akibatnya 
pemberdayaan ekonomi masyarakat sarat dengan ketimpangan sosial ekonomi dan kurang memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, cukup banyak nilai-nilai sosial seperti budaya 
gotong royong, kelembagaan bagi hasil, berbagai bentuk kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai 
bagian dari budaya ekonomi modern. Peran modal sosial dalam aktifitas ekonomi produktif di pedesaan 
cukup besar. Penelitian Widodo (2011), menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial menjadi salah 
satu strategi nafkah berkelanjutan bagi rumah tangga miskin di daerah pesisir. Di Indonesia, sebenarnya 
modal sosial telah teruji dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan bahkan mengakar pada budaya 
masyarakat. 

Perkembangan industri pertanian (agroindustri) tak lepas dari peran modal sosial. Sebagai salah 
satu contoh eksistensi PTPN dan Pabrik Gula (PG) sangat dipengaruhi oleh kesolidan kelompok tani 
dalam menanam tebu. Berhasilnya PTPN X di Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja perusahaan 
karena kemampuan manajemen dalam  mengoptimalkan peran Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) 
untuk bersama-sama mencapai swasembada gula nasional. Contoh lainnya, keberlangsungan industri 
persusuan ditentukan oleh  ketersedian bahan baku yang dikoordinir oleh kelembagaan koperasi. 
Pembangunan industri tidak berlangsung dengan baik di negara yang memiliki tingkat modal sosial yang 
rendah. Modal sosial akan menghasilkan kebersamaan masyarakat yang memungkinkan berkembangnya 
jiwa dan semangat kewirausahaan, yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi 
produktif. 

Pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya bisa dilakukan dengan 
pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, menggerakkan ekonomi mikro dan kelembagaan 
lokal serta membangun jalinan kemitraan usaha. (Karsidi, 2001). 

 
Sociopreneur 

Wirausaha sosial (sociopreneur) merupakan bagian integral dari kewirausahaan yang merupakan 
organisasi campuran yang menggunakan metode-metode bisnis dalam mencapai visi dan misi organisasi. 
Hasil akhirnya adalah penciptaan nilai social. Di Indonesia konsep kewirausahaan sosial sebetulnya sudah 
tertuang dalam UUD 1945, dalam penerjemahan yang lebih popular dengan nama kelembagaan koperasi 
yang mengadopsi konsep ekonomi kerakyatan. Namun seiring perkembangannnya koperasi sendiri kian 
tenggelam ditengah persaingan usaha yang dikelola dengan pola manajemen perusahaan modern. Para 
pengambil kebijakan cenderung melihat tujuan aktifitas kewirausahaan sebatas pada economic value 
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creation dan profit maximization, padahan kewirausahaan juga memiliki potensi social value creation agar 
bisa dimainkan perannya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial (Nugraha, et. al, 2010). 
Menurut Bambang Ismawan (2008), Kewirausahaan sosial adalah pembangunan sosial yang berkelanjutan 
dengan menggunakan kiat-kiat kewirausahaan. Pembangunan sosial tersebut meliputi pengentasan 
kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan integrasi sosial. Di Indonesia beberapa tahun terakhir aktifitas 
kewirausahaan sosial mulai bangkit kembali, terutama dimotori oleh aktivis Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan pemerintah 
melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat, dan program 
lainnya terkait penguatan ekonomi masyarakat. 

Perhatian dan upaya mengembangkan wirausaha dan kewirausahaan makin meningkat. Hal ini 
ditandai oleh meningkatnya penelitian dan jumlah insitusi pendidikan yang menawarkan program 
kewirausahaan. Pusat pengembangan kewirausahaan semakin bertambah jumlahnya. Apa yang dilakukan 
Muhammad Yunus melalui Grameen Bank menarik untuk dicermati, bahkan dunia mengakui Muhammad 
Yunus sebagai orang yang pantas menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006, karena perjuangannya 
dalam menggerakkan usaha-usaha ekonomi mikro yang didominasi oleh orang-orang yang termarginalkan 
secara ekonomi karena ketiadaan akses terhadap sistem perbankan konvensional. Yunus memberikan 
solusi yang nyata terhadap permasalahan kemiskinan di Bangladesh dengan menyediakan kredit dengan 
bunga yang sangat ringan, dimana keuntungannya terus bergulir untuk mendirikan usaha-usaha ekonomi 
mikro dan menumbuhkan usaha-usaha baru. 

Sociopreneur memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal. Jika dilihat dari sudut 
pandang profesi, seorang penyuluh memungkinkan untuk berperan ganda yaitu sebagai penyuluh 
pertanian sekaligus aktifis LSM dalam hal membudayakan konsep kewirausahaan sosial dalam dunia 
bisnis, hal ini karena penyuluh adalah arang yang memiliki kedekatan emosional dengan petani dan 
masyarakat secara umum, disamping itu perhatian pemerintah Indonesia, perusahaan swasta dan lembaga 
donor dari luar negeri akhir-akhir ini memberikan apresiasi dan dukungan yang cukup besar bagi 
perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia. 
 
Penutup 

Pendidikan penyuluhan pertanian perlu direkonstruksi sesuai dengan kebutuhan petani dan 
tuntutan globalisasi ekonomi, karena kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan 
dan kemandirian ekonomi. Mahasiswa Fakultas Pertanian perlu memperoleh pemahaman yang utuh 
tentang agribisnis dan konsep kewirausahaan yang lebih dekat dengan dunia pertanian dan petani. 
Paradigma pendidikan penyuluhan sudah saatnya mengarah pada solusi nyata dari permasalahan ekonomi 
petani. Melalui pendekatan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial diharapkan petani dapat keluar dari 
lingkaran kemiskinan menuju petani yang lebih sejahtera dengan tanpa melunturkan nilai-nilai luhur yang 
mengakar pada masyarakat dan budaya asli Indonesia, yaitu melalui pengoptimalan modal sosial. Melalui 
paradigma baru ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Pertanian memiliki kompetensi yang baik untuk 
berperan ganda sebagai penyuluh dan aktifis LSM. 
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Abstract 

Revitalisasi penyuluh pertanian yang diantaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyuluh 
pertanian sampai sekarang masih terkendala. Kualitas penyuluh pertanian dapat diukur dari kompetensi 
yang dimilikinya. Penyuluh pertanian adalah agen perubahan yang seyogyanya menjadi manajer-manajer 
komunikasi  yang  commited  untuk menjadi pembelajar (learner)  tentang  berbagai  cara  meningkatkan 
kompetensi  yang  berkaitan dengan  dirinya.  Melalui konsep manajemen komunikasi, penyuluh pertanian 
disadarkan mengenai kompetensi manajemen diri, manajemen komunikasi interpersonal, manajemen 
komunikasi kelompok, organisasi dan massa. Kompetensi komunikasi yang meliputi kemampuan 
menerima pesan verbal dan non verbal dan kemampuan menginterpretasikan perasaan, pikiran dan 
gagasan diri sangat dibutuhkan oleh penyuluh, begitu pula dengan kompetensi manajemen komunikasi 
yaitu kemampuan memahami potensi diri untuk dapat mempengaruhi orang lain, dan potensi orang lain 
yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan diri. 

Kata kunci : Penyuluh pertanian, manajemen komunikasi, kompetensi komunikasi 
 
Pendahuluan 

Diantara tujuan dicanangkannya revitalisasi penyuluhan pada tahun 2005 adalah untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian.  Namun sampai sekarang tujuan tersebut masih 
menjadi permasalahan di banyak daerah.  Keluhan mengenai kurangnya tenaga penyuluh baru-baru ini 
datang diantaranya dari Tasikmalaya, Menado, Ketapang , Pontianak dan masih banyak lagi daerah 
lainnya di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan keluhan mengenai kualitas penyuluh yang datang dari 
berbagai daerah perlu disikapi dengan serius oleh pihak-pihak terkait. Pemerintah sebagai user penyuluh 
yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi, dituntut untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian penyuluh 
melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.  Demikian pula dengan institusi pendidikan penghasil 
penyuluh, sudah seharusnya menjadikan keluhan user itu sebagai  bahan evaluasi dalam membenahi 
kurikulum pendidikannya. 

Pendidikan bagi penyuluh harus menyesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan oleh 
pengguna. Kompetensi penyuluh mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau 
biasa disingkat  SKKNI sesuai dengan Peraturan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi  Nomor : 
Per.21/MEN/X/2007, yaitu  tentang tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian 
serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya disebut SKKNI untuk penyuluh 
pertanian telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
KEP.29/MEN/III/2010 tanggal  5 Maret 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian menjadi Standard Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia. 

Kompetensi Penyuluh Pertanian adalah kebulatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang 
berwujud tindakan cerdas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian.  
Mendasarkan pada pengertian kompetensi penyuluh pertanian tersebut, maka kompetensi penyuluh 
pertanian dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : 1) Kompetensi Umum/Dasar; 2) Kompetensi 
Inti/Fungsional; dan 3) Kompetensi Khusus/Spesialisasi. 
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Kompetensi Umum/Dasar mencakup unit-unit  kompetensi yang berlaku umum dan dibutuhkan 
pada semua level penyuluh pertanian.  Kompetensi umum ini terdiri dari mengaktualisasikan nilai-nilai 
kehidupan, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi dialogis, membangun jejaring kerja dan 
mengorganisasikan masyarakat. 

Kompetensi Inti/Fungsional mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan diperlukan dalam 
mengerjakan tugas-tugas inti fungsional dan merupakan unit-unit yang wajib (compulsory) untuk bidang 
keahlian penyuluhan pertanian.  Kompetensi Inti ini terdiri dari  mengumpulkan dan mengolah data 
potensi wilayah; menyusun programa penyuluhan; menyusun materi penyuluhan; membuat dan 
menggunakan media penyuluhan; menerapkan metode penyuluhan pertanian; menumbuhkembangkan 
kelembagaan petani; mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; mengevaluasi dampak pelaksanaan 
penyuluhan pertanian ; mengembangkan metode, sistem kerja atau arah kebijakan penyuluhan pertanian 
serta melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian penyuluhan pertanian. 

Kompetensi Khusus/Spesialisasi mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik dalam 
bidang keahlian agribisnis yang meliputi kelompok sub sistem agroinput, kelompok sub sistem 
Agroproduksi, kelompok sub sistem agroprosesing, kelompok susbsistem agroniaga, dan kelompok 
susbsistem jasa penunjang. 

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap penyuluh berdasarkan SKKNI diantaranya 
adalah melakukan komunikasi dialogis. Walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, namun dapat 
diasumsikan bahwa setiap penyuluh dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan efektif dalam pengertian 
pesan yang disampaikannya dapat mengubah sikap petani sesuai dengan yang ditargetkan oleh penyuluh.  
Untuk dapat memiliki kompetensi komunikasi, seorang penyuluh setidaknya memahami setiap komponen 
komunikasi dengan seperangkat  atribut yang menyertainya. Misalnya komunikator, salah satu dari 
komponen komunikasi, adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikannya. Seorang 
komunikator harus memiliki keahlian terrtentu, kepercayaan dari komunikannya, memiliki kemampuan 
sosial/bergaul, memiliki kemampuan berorientasi pada nilai-nilai komunikannya dan menampilkan diri 
yang semangat, tegas dan berani. Demikian pula dengan komponen yang lainnya seperti pesan verbal dan 
non verbal yang harus tepat penggunaannya, komunikan yang harus dikenali latar belakang sosial, 
budaya, referensi dan pengalamannya, efek pesan (kognitif, afektif dan konatif) yang harus diantisipasi 
sebelumnya, serta media yang tepat sesuai dengan target petani yang menjaadi sasarannya. 

 
Pengertian Manajemen Komunikasi 
 Selain pengetahuan dan keterampilan komunikasi yang mendasar seperti yang tersebut di atas, 
penyuluh pertanian sudah seyogyanya dibekali kemampuan manajemen komunikasi. Menurut Parag 
Diwan (1999) Manajemen komunikasi adalah proses penggunanan berbagai sumberdaya komunikasi 
secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan unsur-unsur 
komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya komunikasi adalah unsur-unsur 
atau komponen dalam komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan dan efek yang 
diharapkan terjadi. Semua komponen komunikasi tersebut digunakan secara terpadu melalui proses 
manajemen.  
 Sementara itu Egan dan Cowan dalam Kaye (1994) menyatakan bahwa Manajemen komunikasi 
adalah pengaplikasian penggunaan sumber daya manusia dan teknologi secara optimal untuk 
meningkatkan dialog antar manusia. Dalam definisi ini manajemen komunikasi selain pengaplikasian 
sumberdaya manusia, juga penggunaan teknologi secara optimal. Penggunaan teknologi yang dalam hal 
ini adalah teknologi komunikasi menjadi keniscayaan untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi. 
Teknologi komunikasi meliputi pengetahuan dan kemampuan menggunakan teknologi komunikasi seperti 
new media dengan segala aplikasinya, misalnya internet, dan digital media lainnya.  
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cara  meningkatkan kompetensi  yang  berkaitan dengan  dirinya. Hal ini berimplikasi kepada upaya 
individu untuk selalu belajar melalui berbagai cara baik terstruktur maupun secara mandiri untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilannya pada bidang yang sesuai dengan minat dan keahliannya.  
 Demikian pula penyuluh pertanian , sebagai agen perubahan merupakan manajer komunikasi bagi 
dirinya maupun orang lain. Penyuluh pertanian yang menyadari dirinya sebagai individu yang commited 
untuk menjadi pembelajar akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dirinya sehingga dapat 
memberikan pesan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani. Penyuluh pertanian diharapkan menjadi 
individu yang aktif meningkatkan kemampuan diri tanpa tergantung pada sumber daya institusi yang 
memang sangat terbatas. Dengan pemahaman diri sebagai pembelajar, penyuluh pertanian diharapkan 
selalu lebih sadar dan lebih terlibat dalam belajar dari pengalaman diri dan dari pengalaman orang lain, 
baik yang diperolehnya melalui komunikasi tatap muka maupun komunikasi bermedia. 
 
Kompetensi Komunikasi 

Dalam manajemen komunikasi, proses menginterpretasi makna yang dikordinasikan oleh pihak-
pihak yang berkomunikasi menjadi tujuan utamanya.  Kemampuan menginterpretasikan makna  yang 
dimiliki oleh pihak yang berkomunikasi disebut kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan menerima 
(decode) dan mengekspresikan  (encode) pesan dengan tepat. Kompetensi komunikasi biasanya terukur 
melalui komunikasi interpersonal, yaitu ketika individu dapat mengekspresikan (baik verbal maupun non 
verbal) dengan tepat sesuatu yang menjadi perasaan, pikiran dan keinginannya dan dapat menerima pesan 
(verbal dan non verbal) sesuai dengan yang dimaksudkan oleh sumber pesan.  Menurut Kay (1994), 
individu tidak dapat secara konsisten menampilkan kompetensi komunikasinya. Dalam situasi tertentu, 
individu bisa saja tidak menunjukkan kompetensi komunikasinya namun di situasi yang lain kompetensi 
komunikasinya sangat tinggi.  Selanjutnya dikatakan bahwa individu tidak dapat dilatih menjadi kompeten 
dalam berkomunikasi kecuali adanya keinginan belajar yang datang dari individu itu sendiri.  
 Dengan menanamkan konsep manajemen komunikasi pada penyuluh pertanian, diharapkan 
tumbuh kesadaran untuk menjadi learner yang pada gilirannya akan  mengasah kepekaannya dalam 
menangkap situasi komunikasi sehingga dapat mengekspresikan perasaan, gagasan dan pikirannya dengan 
tepat sesuai dengan kebutuhan, karakter, nilai-nilai dan kepercayaan petani yang dihadapinya. Demikian 
pula dalam menerima keluhan, pertanyaan dan pendapat petani, diharapkan penyuluh pertanian dapat 
menginterpretasikannya dengan tepat sesuai dengan maksud petani. Dalam hal ini penyuluh dituntut untuk 
memiliki kemampuan mendengarkan tanpa berprasangka, merespon dengan empatik, menginterpretasikan 
dan mengekspresikan pesan non verbal dengan tepat, dan memiliki kemampuan menggunakan bahasa 
yang pantas. 
 
Kompetensi Manajemen Komunikasi 
 Menjadi penyuluh pertanian adalah menjadi agen perubahan yang harus menjadi leaner, bukan 
hanya menjadi guru dan bukan pula hanya sebagai instruktur. Seorang penyuluh menjadi lebih kompeten 
bukan semata-mata karena telah mendapat pendidikan dan pelatihan, namun karena niat dan tekad yang 
kuat untuk berlatih dan menerapkan keahlian nya. Selain harus memiliki kompetensi komunikasi, 
penyuluh pertanian diharapkan memiliki kompetensi manajemen komunikasi, yaitu kemampuan 
memahami potensi diri yang   pengaruhnya besar terhadap orang lain dan kemampuan memahami potensi 
orang lain yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan diri. Jadi untuk dapat berubah, tumbuh dan 
berkembang, seorang penyuluh seyogyanya  mengetahui dan mengenali perpektif  dari pihak-pihak yang 
terlibat dalam komunikasi.  
 Menurut Kay (1994), kemampuan memahami diri tergantung kepada kemampuan untuk jujur 
pada diri sendiri,  mengenali kelebihan dan kekurangan diri, mengetahui kekuatan internal dan eksternal 
yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku. Manakala penyuluh berperilaku seolah-olah 
mengetahui sesuatu padahal tidak,  memiliki pengetahuan yang terbatas tapi ingin dianggap ahli, 
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memaksakan diri untuk tampil penuh semangat, maka penyuluh akan menunjukkan diri yang defensive 
yang pada gilirannya akan menggoyahkan kredibilitasnya. 
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PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM ERA GLOBALISASI 

Hj. Ratnawaty Siata, Aprollita, Fendria Sativa 

 

Pendahuluan 
 Adanya globalisasi membawa konsekuensi bagi Negara-negara didunia. Konsekuensi yang pasti 

terjadi adalah terjadinya peningkatan tantangan dengan semakin meningkatnya persaingan. Selain itu, 
peluang perdagangan semakin terbuka dengan semakin dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan. 
Manfaat globalisasi secara umum bagi perdagangan bebas adalah meningkatnya total perdagangan dunia. 
 Dampak yang tidak diinginkan juga muncul jika produk-produk yang diperdagangkan pada posisi 
lemah dan tidak memiliki daya saing. Selain itu, distribusi perdagangan dunia tergantung dari tingkat 
kesiapan suatu Negara dalam memanfaatkan peluang yang ada. 

Petani mempunyai harapan dari cara agen penyuluhan membantunya, tetapi atasan dari agen 
penyuluhan itu juga mengharapkan peranannya. Dengan demikian, posisi agen penyuluhan berada 
ditengah-tengah dan akan mengalami kesulitan jika terjadi pertentangan antara kedua kelompok ini.  
 Kemungkinan besar hal ini terjadi jika, atasan agen penyuluhan mengharapkan mereka untuk 
menerapkan program pembangunan pertanian yang tidak sesuai dengan kepentingan petani, sekalipun 
merupakan kepentingan nasional, petani mengharapkan agen penyuluhan memberikan jasa pelayanan dan 
bukan pendidikan, terutama jika peran penyuluh tidak dijelaskan kepada mereka, agen penyuluh 
diharapkan bukan saja untuk melalukan peranan lain seperti menentukan kebijakan peraturan, atau 
mengawasi distribusi kredit yang sebenarnya bertentangan dengan tugasnya sebagai penyuluh. 
 Beberapa studi menunjukkan bahwa agen penyuluhan di Negara industri maju lebih 
memperhatikan pendapat petani dari pada atasannya mengenai pekerjaan penyuluhan karena mereka 
bekerja dengan petani setiap harinya. Mereka bias menyenangkan atasannya maupun petani, tetapi jika 
tidak memungkinkan maka keinginan petanilah yag memperoleh prioritas. 
 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian lapangan bukanlah tugas mudah, sebuah 
tanggungjawab yang membutuhkan ketelatenan dan pemahaman tugas yang menuntut seorang penyuluh 
untuk disiplin. Secara umum agar tugas ini mudah pelaksanaanya selalu didasari oleh panduan kerja yang 
lebih dikenal dengan rencana kerja penyuluh pertanian. 
 Dalam rencana kerja penyuluhan pertanian memuat hal-hal yang semestinya dilakukan oleh 
seorang petugas lapang atau petugas penyuluh lapangan dalam satu tahun masa kerjanya. Keberhasilan 
kerja dilapangan menentukan persiapan matang dan perencanaan, terlebih tugas seorang penyuluh 
pertanian berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani sehingga 
diharapkan dapat mengubah cara pandang petani dalam menyikapi teknologi dan informasi baru dengan 
upaya meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. 
 Peranan utama penyuluhan di banyak Negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologi 
dari peneliti ke petani. Sekarang peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani 
untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan dengan cara 
menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan 
 Keberhasilan penyuluhan pertanian dapat dilihat dengan indicator banyak petani, pengusaha 
pertanian dan pedagang pertanian yang mampu mengelolah dan menggerakan usahanya secara mandiri, 
ketahanan pangan yang tanggung, tumbuhnya usaha pertanian skala rumahtangga menengah berbasis 
komoditi unggulan di desa, selanjutnya usaha tersebut diharapkan dapat berkembang mencapai skala 
ekonomis. Semua itu berkorelasi pada keberhasilan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lebih dari itu akan bermuara pada peningkatan pendapatan 
daerah. 
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 Untuk membangun pertanian dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas lebih dari itu 
tersedianya SDM yang berkualitas merupakan modal utama bagi daerah untuk menjadi pelaku (actor) 
penggerak pembangunan di daerah, karena itu untuk membangun pertanian, kita harus membangun sdm. 
 SDM yang dibangun diantaranya SDM masyarakat pertanian (petani-nelayan, pengusaha 
pertanian,pedagang pertanian). Agar kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat pertanian dapat 
meningkat karena merekalah yang melaksanakan segala kegiatan pertanian dilahan usahanya. Hal ini 
hanya dapat dibangun melalui proses belajar dan mengajar dengan mengembangkan system pendidikan 
non-fprmal diluar sekolah secara efektif dan efisien diantaranya melalui penyuluhan pertanian. 
 Penyuluhan pertanian yang sejati nya adalah proses pembelajaran, pemberdayaan dan 
pemartabatan keluarga petani, kelihatan nya tidak akan mampu "merangsang" minat para raja kecil untuk 
memilih nya sebagai prioritas dalam melakoni pembangunan nya. Mereka pasti akan lebih memilih untuk 
memprioritaskan pembangunan infra struktur. Mereka lebih tergoda untuk membangun mall, pasar, 
pemukiman, industri dan program-program lain yang bersifat fisik. Sedangkan program-program non 
fisik, khusus nya yang berhubungan dengan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia, 
relatif tidak akan teragendakan untuk dijadikan program prioritas nya. 
 Pergeseran paradigma pembangunan muncul dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Pergeseran paradigma dimaksud menggantikan 
pendekatan top down dengan mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi 
masyarakat, utamanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.  

Bicara penyuluhan, khusus nya penyuluhan pertanian, dalam beberapa tahun belakangan ini, 
memang terlihat cukup memilukan dan memprihatinkan. Penyuluhan pertanian seperti nya sedang "mati 
suri". Beberapa kalangan menyatakan, penyelenggaran penyuluhan di berbagai daerah ibarat ada dan 
tiada. Hal ini dapat terjadi, bukan saja karena terlihat perhatian Pemerintah yang setengah hati, namun di 
sisi yang lain ada juga yang menuding bahwa kegiatan penyuluhan pertanian sebelum lahir nya UU NO. 
16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ternyata lebih semarak dan 
bergairah dibandingkan dengan setelah UU diatas dilahirkan. 

Kesan seperti ini, tentu bukan cuma "pepesan kosong" atau sebuah suasana yang dikarang-karang. 
Setelah berlaku nya otonomi daerah, masalah penyuluhan pertanian seolah-olah "teracuhkan" dari pola 
pikir para raja-raja kecil di daerah. Para petinggi di daerah rupa nya lebih senang merancang program-
program yang "quick yealding", ketimbang program-program yang bernada investasi sumber daya 
manusia. Akibat nya wajar jika dihadapkan pada suasana yang demikian, program penyuluhan pertanian 
tidak akan mampu menarik para petinggi di daerah, yang umum nya lebih memikirkan program-program 
yang bersifat instan dan mampu membuahkan hasil yang lebih nyata. 
 
Rumusan Masalah 

Tugas utama penyuluhan adalah membantu petani di dalam pengambilan keputusan dari berbagai 
alternatif pemecahan masalah. Tetapi masalah penyuluhan sekarang adalah kegiatan penyuluhan lebih 
banyak pada proses pelayanan bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. 

Penyuluh berada pada dua kepentingan yaitu kepentingan petani dan kepentingan pemerintah. 
Kepentingan pemerintah adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan oleh karena itu petani diharapkan 
meningkatkan produksi tetapi dengan harga yang murah. Kepentingan petani adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya dan mengusahakan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Penyuluh berada 
pada dua kepentingan yang saling bertentangan. Selama penyuluh berpihak kepada pemerintah, maka 
akan timbul konflik kepentingan petani dan pemerintah. Kepercayaan petani kepada penyuluh akan 
menurun. Partisipasi petani dalam pembangunan juga akan menurun. Contoh: Petani menginginkan harga 
buah meningkat karena memiliki warna yang bagus, tetapi pemerintah tidak dapat memenuhinya. 

Kegiatan penyuluhan akan berjalan dengan baik bila: pasar, teknologi, input, intensitas produksi 
(harga yang layak) dan transportasi desa mencapai keadaan maksimum. Bagaimana membangun pertanian 
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yang baik bila 80 % masalah berada di luar petani. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah 
penulisan dalam literature studi ini sebagai berikut: 1) Bagaimana kesiapan penyuluh menghadapi era globalisasi; 
dan 2) Apa peran penyuluh dalam membantu petani menghadapai era globalisasi 

 
Tujuan 

Dalam perencanaan program, masalah sering dinyatakan sebagai kesenjangan diantaradua situasi. 
Kesenjangan antara situasi saat ini, yang tidak lagi memuaskan, dan situasi baru,yang lebih baik, dan diinginkan. 
Menghilangkan atau mengurangi besarnya kesenjangan inilahyang kemudian menjadi tujuan penulisan ini  yang 
hendak  dicapai.Selain itu penulisan ini bertujuan untuk merancang solusi terbaik yang dapat dipilih itu untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga harapan penulis adalah masalah-masalahyang dihadapi petani 
terpecahkan sehingga kesulitan, kebingungan dan ketidak pastian dapatdihilangkan dan pada akhirnya equilibrium 
atau keseimbangan pertanian di negeri ini pulihkembali.Berdasarkan uraian singkat di atas, maka secara spesifik 
tujuan penulisan literature studiini adalah: 1)  Mengidendifikasi masalah-masalah yang dihadapi penyuluh dengan 
masuknya era globalisasi; dan 2) Meninjau kinerja penyuluh pertanian di era globalisasi 
  
Pembahasan 

 
Masalah yang Dihadapi Penyuluh Saat ini 

Sektor pertanian tercakup di dalamnya sistem penyuluhan pertanian pada saat ini sedang 
mengalami perubahan menyesuaikan dan mentransformasikan dengan iklim global yang sedang 
berlangsung. Seiring perubahan global dan isu lingkungan strategis, layanan penyuluhan pertanian juga 
mengalami perubahanperubahan. Subejo (2002) mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan 
pertanian sedang berlangsung di seluruh dunia. Perubahan terjadi pada organisasi, sistem penugasan, dan 
praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan. 

Penyuluhan pertanian yang sejati nya adalah proses pembelajaran, pemberdayaan dan 
pemartabatan keluarga petani, kelihatan nya tidak akan mampu "merangsang" minat para raja kecil untuk 
memilih nya sebagai prioritas dalam melakoni pembangunan nya. Mereka pasti akan lebih memilih untuk 
memprioritaskan pembangunan infra struktur. Mereka lebih tergoda untuk membangun mall, pasar, 
pemukiman, industri dan program-program lain yang bersifat fisik. Sedangkan program-program non 
fisik, khusus nya yang berhubungan dengan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia, 
relatif tidak akan teragendakan untuk dijadikan program prioritas nya. 

Kesejahteraan petani yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukanprospek ketahanan pangan. 
Kesejahteraan  tersebut  ditentukan  oleh  berbagai faktor danketerbatasan, diantaranya yang  utama menurut (Bayu 
Krisnamurthi 2008:1) adalah (a) Sebagianpetani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga 
kerjanya (they are poor becouse they are poor); (b) Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus 
terkonversi; (c) Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; (d) Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap 
informasi dan teknologi yang lebih baik; (e) Infrastrukturproduksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai (f) 
Struktur  pasar  yang  tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah; dan 
(g)Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri. 

Terkait dengan perubahan lingkungan global dan tantangan masa depan penyuluhan pertanian 
khususnya di Indonesia, nampaknya perlu digagas strategi penyuluhan pertanian di Indonesia secara lebih 
intensif dan mendalam terutama tentang kecenderungan terkini dan tuntutan masa depan pengembangan 
penyuluhan pertanian. Adapun strategi-strategi yang dilakukan adalah desentralisasi penyuluhan 
pertanian, privatisasi dan demokrasi penyuluhan 
pertanian, serta revatilisasi penyuluhan pertanian. Strategi-strategi ini juga terkait erat dengan sistem 
pendidikan dan pengajarannya. 
 
Tantangan Masa Depan Penyuluhan Pertanian 
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Subejo et al. (2006) menjelaskan secara umum kinerja aktvitas penyuluhan pertanian 
mengindikasikan suatu kecenderungan penurunan yang antara lain disebabkan oleh beberapa hal: 
1)  Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan dengan pemerintah pusat tentang peranan 

penyuluhan pertanian, hal ini telah menyebabkan berbagai variasi penyuluhan pertanian di tingkat 
lokal serta kebijakankebijakannya. Selain itu juga perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif 
yang kadang-kadang kurang pro terhadap arti penting dan peran penyuluhan pertanian dalam 
pembangunan pertanian. 

2)  Keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah. 
3)  Ketersediaan dan dukungan materi informasi pertanian sangat terbatas. 
4)  Penurunan yang terus berlangsung terhadap kapasitas dan kemampuan managerial dari petugas 

penyuluh pertanian serta. 
5)  Penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan kelompoknya, umumnya kunjungan 

lebih banyak dikaitkan dengan keterlibatan pada suatu proyek. Solusi yang mungkin dapat 
dilakukan untuk mengantisipasi 

kecenderungan dari penurunan kinerja penyuluhan pertanian di Indonesia diantaranya adalah  
1) Penyamaan persepsi tentang pembangunan pertanian di Indonesia antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. penyamaan persepsi ini dapat dilakukan dengan penyamaan grand strategi 
pembangunan pertanian nasional dan daerah, serta pembuatan perangkat-perangkat dan pendukung 
dari kegiatan ini seperti UU penyuluhan serta program-program penyuluhan pertanian. 

2) Pengalokasian dana penyuluhan pertanian yang ideal bagi daerah, jika ianggap perlu pemerintah 
dapat memberikan bantuan dana dalam kegiatan penyuluhan daerah. 

3) Penyedian perpustakaan pertanian dan jaringan internet bagi kegiatan penyuluhan pertanian, yang 
dapat dimamfaatkan baik petani ataupun petugas penyuluh lapangan. 

4) Pengalakan kegiatan penyuluhan pertanian yang dapat meningkatkan 
5) kemampuan penyuluh, seperti diklat atau pendidikan jangka panjang bagi penyuluh. 
6) Peningkatan intensitas kunjungan penyuluh ke petani. Strategi penyuluhan pertanian modern di 

Indonesia nampaknya perlu diorientasikan pada penerapan ”segmented client oriented opproach”. 
Perlu dilakukan perubahan kebijakan dari pemerintah/birokrasi lokal, hal ini seharusnya juga perlu 
terus didorong sehingga mereka menjadi lebih pro terhadap kebijakan penyuluhan pertanian. 

 Layanan jasa penyuluhan pertanian seharusnya mampu menunjukkan akan manfaat program 
kepada pemerintah daerah dengan menunjukan dampak positif yang akan diperoleh dengan adanya 
aktivitas penyuluhan. Program yang perlu dikembangkan antara lain pendidikan tentang arti penting 
penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan ini perlu 
dilaksanakan baik terhadap birokrat, politisi serta anggota dewan perwakilan rakyat yang memiliki otoritas 
kuat dalam membuat kebijakan terkait dengan penyuluhan pertanian. 

Untuk mendukung hal tersebut serta dalam rangka mensikapi tuntutan global, para petani 
seharusnya juga mulai dididik dalam hal isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan termasuk didalamnya produk pertanian. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang secara 
cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat petani. Untuk merangsang kinerja 
penyuluh dapat diilakukan dengan cara pemberian reward bagi penyuluh yang berprestasi. Reward ini 
dapat berbentuk materi ataupun penghargaan.  

Dengan adanya reward maka penyuluh akan terpacu untuk melakukan kegiatan penyuluhan 
dengan sebaik mungkin, dan juga menemukan metode baru dalam kegiatan penyuluahn pertanian. 
Penyuluhan pertanian bukanlah suatu hal yang bisa ditangai secara mandiri namun memerlukan 
keterkaitan dan kerjasama antar lembaga. 

 Kerjasama ini bukan hanya antara peneliti dan penyuluh namun juga antara petugas penyuluh 
dengan pelaku pemasaran, transportasi, penyimpanan serta institusi terkait dengan pembangunan 
pedesaan. Agar pembangunan pertanian berkelanjutan yang ingin dilaksanakan dapat tercapai. Hambatan-
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hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan dapat ditanggulangi sesuai dengan sifatnya. Hambatan-
hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:  
 
Pengetahuan  

Sebagian petani tidak mempunyai pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk dapat 
memahami permasalahan mereka, memikirkan pemecahannya, atau memilih pemecahan masalah yang 
paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Tugas agen penyuluh adalah meniadakan hambatan tersebut 
dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi. Agen 
penyuluh dapat memberikan bantuan berupa pemberian informasi yang memadai yang bersifat teknis 
mengenai masalah yang dibutuhkan petani dan menunjukkan cara penanggulanganya. Selama penyuluh 
belum mampu memberikan informasi yang dibutuhkan petani tersebut, maka kegiatan penyuluhan tidak 
akan berjalan dengan baik. 
 
Motivasi  

Motivasi berasal dari kata motive dan action, artinya bagaimana membuat orang untuk berusaha. 
Sebagian besar petani kurang memiliki motivasi untuk mengubah perilaku karena perubahan yang 
diharapkan berbenturan dengan motivasi yang lain. Kadang-kadang penyuluhan dapat mengatasi hal 
demikian dengan membantu petani mempertimbangkan kembali motivasi mereka. Petani kurang 
dimotivasi berusaha untuk merubah cara-cara tradisional kearah modernisasi. Atau sifat pertanian yang 
subsisten kurang diarahkan untuk berorientasi pada pasar. Selama petani belum dimotivasi, maka akan 
menjadi masalah. 
 
Sumber daya  

Beberapa organisasi penyuluhan bertanggung jawab untuk meniadakan hambatan yang 
disebabkan oleh kekurangan sumber daya. Kegiatan penyuluhan di Indonesia biasanya berada di bawah 
Departemen Pertanian seringkali diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kredit dan mendistribusikan 
sarana produksi seperti pupuk.  Masalahnya sekarang adalah organisasi yang menyediakan sumber daya 
tersebut tidak terlibat melainkan dilakukan oleh penyuluh. Seharunsya kegiatan pelayanan dilakukan oleh 
lembaga service, kegiatan pengaturan dilakukan oleh lembaga regulation dan kegiatan penyuluhan hanya 
dilakukan oleh lembaga penyuluhan. Apabila ketiga lembaga ini dapat berfungsi dengan baik maka 
kegiatan pembangunan pertanian juga akan berjalan dengan baik. 
 
Wawasan  

Sebagian petani kurang memiliki wawasan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. 
Masalah ini hampir sama dengan hambatan pengetahuan, dan peranan penyuluhan sangat diperlukan pada 
keadaan seperti ini. Tugas penyuluh adalah memberikan pandangan supaya wawasan petani menjadi lebih 
luas. 
 
Wawasan terhadap kekuasaan  

Sebagian petani tidak memiliki wawasan terhadap kekuasaan, terhadap hubungan-hubungan 
kekuasaan dalam masyarakatnya maupun tentang sumber daya kekuasaan yang tersedia bagi mereka serta 
cara menggunakannya untuk menciptakan perubahan. 
 
Petani Adalah Orang yang Terpinggirkan (Marginal)  

Kekuasaan petani untuk mengeluarkan pendapat belum diperhatikan. Petani adalah orang yang 
memiliki status sosial yang rendah, perekonomian yang lemah dan penguasaan tanah yang sangat sempit. 
Petani lemah inilah yang harus diberdayakan untuk membentuk suatu asosiasi petani. Contoh: Asosiasi 
petani tebu jawa tengah, Asosiasi petani tebu Jawa timur, dan lain-lain sehingga petani tebu tersebut 
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menjadi kuat. Selain petani penyuluh juga harus membentuk asosiasi penyuluh sehingga kuat untuk 
mempejuangkan nasib petani. Tanpa berkelompok petani dan penyuluh tidak ada artinya. 
Bagaimana Penyuluh Membantu Petani?  

Penyuluh berada pada dua kepentingan yaitu kepentingan petani dan kepentingan pemerintah. 
Kepentingan pemerintah adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan oleh karena itu petani diharapkan 
meningkatkan produksi tetapi dengan harga yang murah. Kepentingan petani adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluarganya dan mengusahakan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Penyuluh berada 
pada dua kepentingan yang saling bertentangan. Selama penyuluh berpihak kepada pemerintah, maka 
akan timbul konflik kepentingan petani dan pemerintah. Kepercayaan petani kepada penyuluh akan 
menurun. Partisipasi petani dalam pembangunan juga akan menurun. Contoh: Petani menginginkan harga 
buah meningkat karena memiliki warna yang bagus, tetapi pemerintah tidak dapat memenuhinya. 
 
Kegiatan Penyuluhan Kurang Terorganisasi  

Kurang terorganisasinya penyuluhan secara baik. Contoh: pada jaman BIMAS dikeluarkan SK 
Mendagri-Mentan tahun 1985 tentang pembentukan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) sehingga penyuluh 
pertanian berada di BPP.  Kemudian tahun 1992 penyuluh berda di dinas-dinas sehingga BPP di bagi-bagi 
sesuai dengan dinas yang ada. Tahun 1996 dikeluarkan SK Mendagri-Mentan tentang pembentukan BIPP 
(Balai Informasi Penyuluhan Pertanian). Belum selesai BIPP dibentuk sudah digulirkannya UU No. 22 
tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kurangnya pengorganisasian kegiatan penyuluhan menyebabkan 
kurangnya keberhasilan penyuluhan pertanian. 
 
Kegiatan Penyuluhan Tidak Berjalan dengan Baik  

Kegiatan penyuluhan akan berjalan dengan baik bila: pasar, teknologi, input, intensitas produksi 
(harga yang layak) dan transportasi desa mencapai keadaan maksimum. Bagaimana membangun pertanian 
yang baik bila 80 % masalah berada di luar petani. Kegiatan penyuluhan tidak efektif apabila kelima 
masalah diatas tidak diatasi. 
 
Kelembagaan Penyuluhan belum Tertata dengan Baik  

Selama ini kegiatan penyuluhan lebih dilaksanakan oleh lembaga penerangan yang bertanggung 
jawab untuk menjembatani kebijakan pemerintah agar sampai kepada rakyat. Seharusnya penyuluhan 
lebih mendidik petani agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Organisasi penyuluhan yang sekarang 
ini ingin menyampaikan kebijakan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga penerangan.  
 
Penutup 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yakni: 
1) Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan pertanian di Indonesia saat ini 

sedang menghadapi berbagai isu strategis yang antara lain desentraliasi, globalisasi dan 
demokratisasi serta privatisasi. 

2) 2.Era otonomi daerah nampaknya memiliki prospek yang baik bagi pengembangan penyuluhan 
pertanian. Meskipun beberapa indikasi empiris menunjukkan terdapat beberapa kelemahan dalam 
operasionalisasi penyuluhan pertanian. 

3) Harmonisasi pembagian peran layanan penyuluhan dan pendanaan antara sektor publik dan swasta 
akan menjadi tema strategis dalam layanan dan pendanaan penyuluhan pertanian di masa 
mendatang. 

4) Privatisasi penyuluhan pertanian yang dimaknai sebagai pembagian peran yang serasi juga 
merupakan wahana demokratisasi karena membuka peluang partisipasi aktif dari stakeholders 
terkait untuk berkontribusi dalam proses penyuluhan pertanian. 
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Abstrak 
Mahasiswa baru yang berminat terhadap program studi penyuluhan DAN Komunikasi Pertanian di 
Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Papua  sangat menurun,meskipun telah  
dilakukan redefinisi tentang “penyuluhan pertanian” sejak tahun 2006 melalui UU No 16.  Dii sisi lain, 
berbagai aspek kehidupan di sekeliling petani dan keluarganya telah mengalami banyak perubahan 
termasuk diantaranya perubahan  teknologi, sosial dan kebijakan Pemerintahyang menyebabkan petani 
sangat membutuhkan kehadiran penyuluh di perdesaan. Beberapa isu perubahan mengancam keberadaan 
penyuluhan pertanian baik pada ranah akademis maupun ranah teknis, diantaranya isu Merger Program 
Studi Penyuluhan, Pemekaran Daerah, Masalah Petani dan Penyuluh di Perdesaan, dan Penerapan konsep 
penyuluhan yang kurang tepat.  Berhadapan dengan berbagai isu tersebut, Program Studi Agribisnis 
Universitas Neger Papua yang sementara ini menaungi kepentingan minat penyuluhan pertanian, 
mengambil beberapa langkah guna melindungi kepentingan para stakeholder penyuluhan pertanian karena 
meyakini  bahwa penyuluhan pertanian di Papua Barat masih sangat diperlukan.  Langkah yang diambil 
diantaranya adalah tetap mempertahankan keberadaan  kepentingan Program Studi  Penyuluhan Pertanian 
dengan mengakomodir beberapa matakuliah dan penelitian  bagi mahasiswa minat Penyuluhan Pertanian 
dan terus mengadakan koordinasi dengan stakeholder Penyuluhan Pertanian di Perdesaan Papua Barat 
agar terdapat sinergi yang positif antara kebutuhan stakeholder  dengan kualifikasi lulusan.  
 
Kataunci : Penyuluhan Pertanian,Papua Barat,UNIPA 
 
 
Pendahuluan  
 Penggunaan istilah “penyuluhan” di lingkungan Perguruan Tinggi dirasa semakin  kurang 
diminati  atau dihargai calon mahasiswa ataupun masyarakat umum.  Hal ini karena pemahaman istilah 
“penyuluhan” yang kurang tepat oleh kalangan  yang sebenarnya  kurang memahami esensi yang 
terkandung  dalam istilah “penyuluhan” itu sendiri.  Istilah “penyuluhan” cenderung  dimaknai sekedar 
“penerangan/penjelasan searah” tentang suatu informasi kepada masyarakat.  Mahasiswa baru yang 
berminat terhadap program studi penyuluhan sangat menurun, pemikiran bahwa penyuluh akan hidup di 
kampung bersama petani dan berbicara di hadapan petani merupakan pekerjaan yang tidak populer, tetapi 
di sisi lain pekerjaan sebagai petugas PNPM Mandiri atau  pekerja pada Departemen Community 
Development (sebagai bagian dari Coorporate Social Responsibility) Perusahaan adalah pekerjaan yang 
sangat diminati, padahal jika dipahami sebenarnya cakupan dan output serta outcome pekerjaannya sama.   
 Redefinisi tentang “penyuluhan pertanian” telah dilakukan tahun 2006 melalui UU No 16, dimana 
dinyatakan bahwa pengertian penyuluhan pertanian adalah  “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, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup”, dimana penyuluh dianggap sebagai salahsatu 
stakeholders kegiatan Agribisnis yang akan memfasilitasi dan memotivasi para petani dan keluarganya  
berubah dari petani konvensional dan subsisten menjadi petani yang inovatif, komersial dan efisien.  
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Proses perubahan tersebut bukan dilakukan dalam kegiatan belajar secara insidental tetapi harus  
ditumbuhkan dan dikembangkan  semangat belajar seumur hidup secara mandiri dan berkelanjutan.  
Dalam mewujudkan apa yang terkandung dalam redefinisi penyuluhan pertanian ini, para stakeholder 
penyuluhan pertanian perdesaan menemui banyak hambatan.  
 Berbagai aspek kehidupan di sekeliling petani dan keluarganya telah ,mengalami banyak 
perubahan termasuk diantaranya teknologi, sosial dan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan seluruh 
stakeholders Agribisnis.  Perkembangan penduduk perdesaan secara sosiologis tidaklah sama untuk 
masing-masing daerah hingga menyebabkan peranan seorang penyuluh pertanian di perdesaan  menjadi 
lebih kompleks dan pendekatan yang dilakukan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya memerlukan 
berbagai ide dan pemahaman baru tentang masyarakat perdesaan sebagai suatu sistem.   Dampak lebih 
lanjut bila ditarik ke belakang adalah diperlukan adanya pembaharuan dalam penyusunan kurikulum 
ataupun perangkat pembelajaran lainnya bagi pencetakan tenaga-tenaga penyuluh lapangan perdesaan 
agar nantinya mampu melaksanakan peranannya secara efektif dan efisien .  

 
Isu-isu Perubahan yang Mengancam Keberadaan Penyuluhan Pertanian 
 
Merger Program Studi Penyuluhan  
 Salah satu Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap keberadaan Program Studi 
“Penyuluhanan Pertanian ” dan pekerjaan sebagai “penyuluh” adalah digabungkannya Program Studi 
Penyuluhan ke dalam Program Studi Agribisnis, yaitu melalui Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 
tahun 2008,dimana  seluruh Perguruan Tinggi Negeri harus melakukan merger Program Studi Penyuluhan 
Pertanian ke dalam  Program Studi Agribisnis.    Sebenarnya tujuan merger ini adalah baik yaitu agar 
sistem pertanian di perdesaan dipandang sebagai proses agribisnis secara keseluruhan dan penyuluhan 
merupakan salahsatu stakeholdernya, tetapi karena adanya batasan jumlah SKS yang dibolehkan dalam 
sebuah Program Studi dan kepentingan bidang ilmu Agribisnis sendiri maka materi kuliah yang 
berhubungan langsung dengan falsafah penyuluhan dan teknis penyuluhan menjadi sangat terbatas di 
berikan.  Pokok-pokok Pembelajaran tentang Penyuluhan menjadi sulit diakomodir ke dalam SKS 
program Studi yang baru, demikian pula materi kuliah yang termasuk dalam rumpun sosiologi.  Sebagai  
Program Studi Agribisnis, tentu saja materi kuliah yang diutamakan dan menduduki  proporsi materi 
kuliah terbesar adalah materi berhubungan dengan produksi pertanian dan ekonomi pertanian.  

 Materi-materi kuliah yang membahas falsafah penyuluhan dan teknik penyuluhan semula 16,33%, 
di dalam  program studi baru  hanya mampu ditampung 8,16%, sedangkan materi kuliah yang termasuk 
dalam ilmu sosial sebagai penunjang materi kuliah penyuluhan semula 30,61% dalam keseluruhan 
matakuliah di Program Studi Penyuluhan, menjadi 12,24% dalam Program Studi Agribisnis.  Perubahan 
ini secara signifikan akan berpengaruh pada motivasi dan kemampuan lulusan melakukan 
kegiatan/pekerjaan penyuluh pertanian perdesaan.   

 Ijin yang diberikan Departemen Pendidikan Nasional (padawaktu itu) adalah membuka Program 
Penyuluhan hanya pada  jenjang Diploma yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Diploma Tanaman 
Pangan, Perkebunan ataupun Kesehatan Hewan di Universitas Negeri Cenderawasih.  Kembali lagi pada 
keterbatasan SKS yang boleh ditampung dalam jenjang Diploma, materi-materi teknis Penyuluhan tidak 
terakomodir di dalam matakuliah Diploma.  Matakuliah yang diberikan hanya Dasar-dasar Penyuluhan, 
bahkan matakuliah Sosiologi tidak ada samasekali.   Hal yang telah nyata terlihat pada lulusan adalah 
kecanggungan dalam berhadapan dengan petani (pada kegiatan lapang) hingga ketidakmampuan 
menyusun suatu program pelatihan atau penyuluhan  kepada petani dan keluarganya. 

 Materi-materi kuliah pada Program Studi Agribisnis sebenarnya masih dianggap kurang sesuai 
dengan kondisi petani tradisionil Papua Barat, dimana para petani  masih melakukan usahatani subsisten 
dan kurang realistis dalam merencanakan produksi maupun memasarkan produksi usahataninya.   Hal 
tersebut terjadi karena tingkat pendidikan para petani tradisional tersebut masih rendah  sementara para 
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penyuluh yang seharusnya menjadi fasilitator atau motivator petani memiliki kemampuan yang kurang 
maksimal dalam mewujudkan peranannya.  Para petani sebenarnya sangat membutuhkan pendampingan 
para penyuluh pertanian lapangan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi ataupun sosial 
bahkan kebijakan pemerintah . 

   
Pemekaran Daerah 

 Pemekaran beberapa wilayah Kecamatan (di Papua dan Papua Barat disebut Distrik) menjadi 
Kabupaten baru menyebabkan banyak Penyuluh Pertanian Lapangan mengajukan pindah institusi, 
perubahan status PPL  dari pegawai fungsional menjadi pegawai struktural pada pemda-pemda 
pemekaran, menurunkan jumlah PPL dengan cepat sebelum ada penggantinya.  Para PPL mendapat 
tawaran posisi pekerjaan mengisi jabatan-jabatan baru pada wilayah-wilayah pemekaran karena dianggap 
menguasai situasi masyarakat di wilayah tersebut, di sisi PPL, tawaran tersebut sangat menarik dari segi 
jaminan  finansial dan fasilitas yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik .  

 Pemekaran daerah juga menyebabkan institusi yang mengakomodir keberadaan  para penyuluh 
pertanian, tidak jelas.  Para penyuluh pertanian,peternakan, perkebunan dan perikanan dimasukkan  
sebagai aparat dalam struktur pemerintahan daerah pada SKPD–SKPD yang tidak sesuai dengan latar 
belakang keahliannya bahkan setelah berdirinya Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua 
Barat, nasib para PPL Pertanian masih belum jelas.  Belum ada konsolidasi para PPL yang tersisa ataupun 
penambahan PPL baru di perdesaan.   

 Masyarakat petani di perdesaan  sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran para penyuluh 
pertanian lapangan untuk menyerap berbagai bantuan baik melalui APBD maupun dana-dana Otonomi 
khusus.  Masyarakat belum mampu menyusun Program sendiri tanpa didampingi fasilitator dalam hal ini 
para PPL, sehingga tidak semua dana bantuan yang tersedia mampu di serap.  Sebagian masyarakat di 
wilayah perdesaan lainnya mampu menyerap dana bantuan melalui pendampingan yang dilakukan 
fasilitator PNPM, tetapi untuk program-program di bidang produksi pertanian tetap dibutuhkan 
pendamping yang kompeten bidangnya yaitu para PPL.   Dewasa ini hanya 10% kampung di wilayah 
Propinsi Papua Barat yang masih memilii PPL,  dan berada dalam pengelolaan Badan Penyuluhan  dan 
Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.  

 
Masalah Petani di Perdesaan 

 Masyarakat petani Papua sedang mengalami beberapa perubahan dalam melaksanakan usahatani, 
diantaranya perubahan dalam pengelolaan usahatani.   Keluarga petani mulai merubah pola usahataninya 
dari subsisten menjadi komersial tetapi di sisi lain tenaga kerja yang biasanya berasal dari dalam keluarga 
menjadi berkurang.  Para pemuda lebih memilih melanjutkan pendidikannnya ke kota sehingga hanya 
orangtua dan anak-anak saja yang menjalankan usahatani di perdesaan, sedangkan masyarakat petani 
belum memikirkan atau berusaha untuk menggunakan tenaga mekanis dalam mengusahakan usahataninya.  
Disamping tidak terbiasa menggunakan tenaga mekanis, para petani juga memperhitungkan besarnya 
biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang akan diperoleh.  Jenis tanaman yang 
diusahakan tidak memiliki nilai ekonomi yang memadai untuk sekedar mengembalikan modal produksi , 
sebagian besar jenis tanaman yang diusahakan masih tanaman tradisionil yaitu bahan pangan sehari-hari .   

 Para petani yang memiliki usaha perkebunan selain usaha tanaman pangan menghadapi kendala 
menyebarkan penyakit tanaman tanpa tertangani karena tidak ada PPL pendamping.  Petani berusaha 
sendiri mengatasi dengan pengetahuan terbatas  dan  terlambat melaporkan  kasus serangan hama karena 
tidak mampu mengakses lembaga berwenang menangani penyakit tanaman.   

 Pelaksanaan penyuluhan di Papua juga memiliki keunikan bila dibandingkan wilayah lain.  Dalam 
melaksanakan penyuluhan, para penyuluh mendapat acuan untuk mengorganisir  para kepala keluarga 
petani dlam kelompok, baik berdasarkan hamparan lahan usaha maupun berdasarkan jenis komoditi.  Di 
Papua, keadaan tersebut sulit dilakukan karena petani lokal Papua lebih percaya kelompok yang 
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didasarkan pada adanya ikatan keluarga., walaupun petani itu sudah menjadi peserta transmigrasi lokal.   
Letak lahan usaha yang terpencar dan jenis komoditi yang berbeda-beda membutuhkan pendekatan khusus 
dari PPL .    

 Sebelum terjadi perubahan struktur sosial masyarakat di perdesaan Papua, para PPL memiliki 
informan kunci tokoh adat setempat dimana apapun yang menjadi keputusan tokoh adat akan diikuti 
kelompok suku atau keluarganya.  Dewasa ini telah terjadi perubahan, dimana tokoh adat hanya memiliki 
pengaruh pada hal-hal tertentu tetapi dalam keputusan berkenaan dengan pengelolaan  usahatani, masing-
masing kepala keluarga mengambil keputusannnya sendiri.   Pada pelaksanaan pendampingan dan 
pembinaan usahatani, masyarakat petani tetap merasa ikatan keluarga adalah dasar pembentukan 
kelompok yang paling btepat meskipun lahan usaha ataupun tempat tinggalnya berjauhan bahkan berbeda 
kampung.   

 Sebagian masyarakat petani menganggap Penyuluh Pertanian Lapangan adalah aparat Pemerintah 
yang digaji dan harus bekerja untuk mereka sehingga konsep bekerja bersama  masyarakat dalam 
penyuluhan pertanian di perdesaan  tidak dapat diterapkan sepenuhnya.  Apabila PPL akan 
memperkenalkan inovasi baru maka  PPL tersebut harus bekerja bukan hanya di demplot tetapi juga 
nantinya di kebun masyarakat petani, petan hanya menonton saja.  Hal ini menyebabkan keengganan 
generasi muda bekerja sebagai Penyuluh Pertanian, juga keengganan para Sarjana Pendamping Perdesaan 
atau para Pendamping PNPM Mandiri melanjutkan kontraknya di perdesaan Papua.   

 Kemajuan sistem komunikasi juga telah menyumbang hal negative pada kegiatan penyuluhan di 
perdesaan yaitu kondisi dimana masyarakat petani tidak mau berproses.  Ha-hal yang instan dan bukan 
merupakan kebutuhan tetapi keinginan petani adalah hal-hal yang diminta petani untuk diselesaikan para 
PPL.   Hal-hal tersebut di peroleh petani dari siaran televisi yang di tonton tanpa penjelasan yang memadai 
tentang perbedaan kondisi alam atau sumberdaya yang dimiliki.  PPL dianggap gagal apabila tidak mampu 
mewujudkan hal-hal seperti yang ada di televisi.  
 
Penerapan konsep penyuluhan yang kurang tepat 

 Banyak bantuan luar negeri yang masuk dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di perdesaan 
Papua, mulai dari proyek-proyek perkebunan sampai tanaman pangan dan infra struktur.  Dalam 
pelaksanaannya, terjadi penerapan konsep penyuluhan yang kurang tepat dan menimbulkan dampak 
negative bagi kegiatan penyuluhan pertanian ke depan.  Mulai dari perencanaan, pemilihan jenis tanaman 
yang diusahakan sampai persiapan dan pelaksanaan  penanaman serta  pemeliharaan tanaman , dilakukan 
pembayaran kepada masyarakat.  Tidak diberikan penjelasan yang memadai tentang maksud kompensasi 
yang diberikan, pada akhir proyek masyarakat mengartikan bahwa Pemerintah akan membayar untuk 
memelihara tanaman di kebunnya sendiri maka.  Sampai dewasa ini, keadaan tersebut terus berjalan, 
setiap ada kegiatan penyuluhan, mulai dari pejaringan masalah sampai pemecahan dan lain-lain, penyuluh 
harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.   

 Pihak-pihak yang ingin proyeknya cepat selesai baik pihak swasta rekanan Pemerintah maupun 
aparat penyuluh sendiri telah melaksanakan konsep yang salah tentang penyuluhan sehingga dampak 
negativnya menyebar dan seolah menjadi kelaziman. Kegiatan penyuluhan pertanian menjadi kegiatan 
yang sangat mahal dan cenderung dihindari.  

 
Upaya-upaya yang Layak Dipertimbangkan dalam Pengembangan Pendidikan Sosiologi dan 
Penyuluhan Pertanian 

  
Dari uraian kondisi umum yang dihadapi di wilayah Papua, beberapa hal menjadi patut 

dipertimbangkan dalam  meningkatkan mutu kegiatan Penyuluhan Pertanian di Perdesaan , yaitu:  
 
Tetap mempertahankan keberadaan  kepentingan Program Studi  Penyuluhan Pertanian 
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 Kesadaran akan pentingnya para fasilitator kegiatan pembangunan pertanian di perdesaan 
menyebabkan keberadaan kepentingan Program Studi Penyuluhan di Program Studi Agribisnis Merger 
dipertahankan dengan  pemberian kesempatan mahasiswa Program Studi Agribisnis memilih minat 
Penyuluhan dengan mengambil 2 matakuliah pilihan (4 SKS) penyuluhan dan penelitian mengupas 
masalah  penyuluhan pertanian.   

 Hal lain yang dilakukan adalah dengan menentukan kompetensi Program Studi Agribisnis di 
Universitas Negeri Papua (UNIPA) yaitu :   para lulusan memiliki kemampuan merancang dan 
melaksanakan program pengembangan masyarakat  petani perdesaan dari masyarakat yang subsisten 
menjadi masyarakat petani yang berwawasan komersial  memanfaatkan sumberdaya lokal.  Untuk 
mewujudkan kompetensi itu maka mahasiswa dibekali dengan dasar-dasar ilmu penyuluhan pertanian dan 
ilmu sosial memadai.   Lulusan  UNIPA diharapkan mampu diserap dan berkarya di wilayah Papua atau di 
wilayah lain di Indonesia  yang memiliki karakteristik petani perdesaan yang sama dengan para petani 
lokal di Papua.  

 Meskipun Penyuluhan Pertanian dapat  diartikan sebagai berlangsungnya proses penyebaran 
informasi, penerangan; perubahan perilaku,belajar; perubahan sosial; rekayasa sosial; pemasaran 
sosial; pemberdayaan masyarakat; penguatan kapasistas masyarakat dan komunikasi pembangunan 
(Totok Mardikanto, 2009), tetapi akan lebih “menarik peminat” bila istilah “penyuluhan” diganti dengan 
istilah yang baru.  Diharapkan hal-hal negativ yang telah melekat pada istilah “penyuluhan” dapat 
dihilangkan tanpa mengurangi hakekat dari proses penyuluhan itu sendiri. 
 
Pendekatan dan kerjasama dengan Stakeholder Penyuluhan Pertanian Perdesaan   

 Pihak perguruan Tinggi sebagai penghasil tenaga terdidik di bidang penyuluhan pertanian 
melakukan  komunikasi dengan stakeholders yang menggunakan tenaga lulusan Program Studi Agribisnis 
yang di dalamnya terdapat lulusan dengan minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, agar tahu 
kualifikasi lulusan yang dibutuhkan mengisi formasi penyuluh pertanian di perdesaan. Tenaga lulusan 
Diploma memang unggul pada aspek teknis lapangan tetapi untuk merancang suatu upaya penyuluhan 
secara menyuluh yang akan berkaitan dengan output bahkan outcome dari proses penyuluhan, tetap 
dibutuhkan tenaga penyuluh pertanian perdesaan dengan kualifikasi S1. Selain pada institusi Pemerintah, 
lulusan juga dapat bekerja sebagai tenaga perancang pengembangan masyarakat pada institusi swasta atau 
lembaga donor pembangunan dari dalam negeri maupun luarnegeri oleh sebab itu komunikasi dengan para 
pengguna lulusan inipun layak dilakukan secara berkala untuk melakukan perbaikan sistem pembelajaran 
yang ada.  
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REVITALISASI PENDIDIKAN PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI PROGRAM 
PENDIDIKAN PERTANIAN DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA1) 

 
Mohamad Ikbal Bahua75 

 
 

Pendahuluan 

Ilmu penyuluhan pembangunan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pola 
perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah 
sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat 
kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik. Sebagai suatu disiplin ilmu, penyuluhan 
pembangunan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep 
ilmiah dari berbagai disiplin ilmu lain yang relevan, seperti : (1) ilmu pendidikan, (2) ilmu psikologi, (3) 
ilmu antropologi, (4) ilmu sosiologi, (5) ilmu psikologi sosial, dan (6) ilmu manajemen. Hal ini, karena 
penyuluhan pembangunan selalu menitik beratkan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia, lahir dan 
batin, maka kegiatan yang dilakukan pun selalu erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, 
pertanian, kesehatan dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya.  

Sebagai suatu disiplin ilmu, penyuluhan pembangunan tidak akan pernah berdiri sendiri. Oleh 
karena itu, ilmu penyuluhan pembangunan sering dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat 
interdisiplin. Dengan demikian prektek penyuluhan pembangunan di lapangan jelas sekali menuntut 
pendekatan interdisiplin. Untuk itu ilmu penyuluhan pembangunan diperlukan sebagai suatu disiplin yang 
dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih baik sesuai dengan permasalahan yang mereka 
hadapi. Prospek ilmu penyuluhan pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari program pendidikan 
nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam implementasinya ilmu 
penyuluhan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aturan dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional terutama pendidikan non formal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 
terutama orang dewasa yang memiliki berbagai masalah sosial. 

Sebagai pendidikan non formal untuk masyarakat, penataan ilmu penyuluhan pembangunan ke 
dalam sistem pendidikan Indonesia di implementasikan melalui sistem penyuluhan pertanian di berbagai 
perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jika pada dekade tahun 90-an penyuluhan pertanian merupakan 
suatu program studi di jurusan sosial ekonomi pertanian, maka pada era tahun 2000 sekarang ini  
penyuluhan pertanian tinggal satu mata kuliah di jurusan agribisnis. Hal ini merupakan suatu tantangan 
bagi perkembangan ilmu penyuluhan pertanian di Indonesia. Dari ilmu pengetahuan, ilmu penyuluhan 
pertanian bukan saja sebagai disiplin ilmu yang sekedar menyampaikan hasil-hasil penelitian atau 
pengabdian para insan perguruan tinggi atau para peneliti di bidang pertanian, akan tetapi ilmu 
penyuluhan pertanian merupakan suatu disiplin ilmu yang mengolaborasikan berbagai disiplin ilmu yang 
bersentuhan langsung dengan kepentingan petani dan keluarganya. Untuk itu revitalisasi pendidikan 
penyuluhan pertanian di perguruan tinggi perlu di tinjau kembali sebagai implementasi dari amanat 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di 
Indonesia. Revitalisasi pendidikan penyuluhan pertanian ini dimaksudkan untuk mengembalikan tatanan 
kualitas pendidikan penyuluhan pertanian sebagai ilmu yang bertujuan untuk membekali mahasiswa 
dengan ilmu pendidikan, kemasyarakatan dan pertanian yang dapat dijadikan dasar dalam menggali 
potensi masyarakat untuk membangun pertanian secara berkelanjutan. 

 

                                                            
75  Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Lokakarya "Mengagas Arah Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan 

Pertanian, di Universitas Padjadjaran Bandung, 25 - 26 Januari 2012. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo.    
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Masa Depan Pendidikan Penyuluhan Pertanian Di Indonesia 
Menurut Slamet (2003), ilmu penyuluhan pembangunan dapat digunakan sebagai alat rekayasa 

pembangunan sosial sehingga berkemampuan untuk membentuk pola perilaku tertentu masyarakat, dalam 
jangka waktu tertentu, sebagai syarat untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat. Hal ini mungkin 
terjadi karena ilmu pembangunan adalah ilmu sosial terapan yang siap pakai dan siap menyongsong era 
tinggal landas pembangunan nasional. Untuk visi dan misi penyuluhan pertanian perlu direformulasi 
dengan lebih jelas, yang menempatkan Petani dan Usahatani sebagai sentral; pendekatan yang lebih 
humanistik yaitu melihat petani sebagai manusia yang berpotensi, dihargai untuk dikembangkan 
kemampuannya menuju kemandiriannya.  Di nilai perlu reorientasi visi dan misi dalam kelembagaan 
penyuluhan untuk kembali ke kitah penyuluhan itu sendiri, yaitu pengembangan pemberdayaan petani, 
sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya secara 
mandiri dan tidak tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain dalam mengembangkan 
usahataninya.  Penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, yang antara lain 
memerlukan reorientasi: 
(1) Dari pendekatan instansi ke pengembangan kualitas kinerja individu penyuluh;  
(2) Dari pendekatan top down ke bottom up;  
(3) Dari hierarkhi kerja vertikal ke horizontal;  
(4) Dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis;  
(5) Dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.   
(6) Dari sub pendidikan pertanian ke sistem pendidikan pertanian yang mandiri di perguruan tinggi.  

Peningkatan wawasan/keahlian penyuluh perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga kondusif 
bagi pengembangan potensi diri secara self development, yaitu menumbuhkan sikap kemandirian 
penyuluh dalam mengembangkan dirinya sebagai penyuluh yang semakin profesional.  Hal itu menuntut 
keberpihakan pembangunan pertanian kepada petani perlu menjadi komitmen semua pihak, terutama 
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan penyuluhan pertanian. Sistem pendidikan penyuluhan pertanian 
tidak hanya sebatas transfer of technology tetapi sudah saatnya beralih pada farmer participation dan porsi 
terbesar setiap kebijaksanaan pendidikan pertanian adalah membangun kemampuan petani (peningkatan 
kemampuan leadership, kualitas hidup dan pemberdayaan petani). Untuk itu mahasiswa pertanian bukan 
sekedar dipersiapkan pada segi teknis pertanian, tetapi harus sudah dipersiapkan dalam mengatasi 
permasalahan sosial petani secara berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini perlu dimasukan dalam sistem 
pendidikan di perguruan tinggi yang mempunyai pendidikan bidang pertanian, karena orientasi masa 
depan penyuluhan pertanian di Indonesia lebih ditekankan pada pendidikan petani yang dapat merubah 
pola pikirnya untuk menjadi manusia pembangunan yang bermartabat dan hidup sejahtera. 

Revitalisasi pendidikan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi merupakan modal utama untuk 
mengembangkan sistem penyuluhan pertanian di Indonesia, karena melalui perguruan tinggi pendidikan 
penyuluhan pertanian dapat ditingkatkan menjadi suatu disiplin ilmu yang dapat mendesiminasikan hasil-
hasil penelitian pertanian yang dapat mendidik petani dalam mengelola usahataninya. Pendidikan 
penyuluhan pertanian sebaiknya diberi porsi program studi tersendiri yang membidangi kurikulum 
pendidikan pertanian yang dapat melahirkan calon guru ataupun penyuluh pertanian yang profesional dan 
mempunyai kompetensi di bidang pendidikan, kemasyarakatan serta pertanian pada umumnya. 
Revitalisasi pendidikan penyuluhan pertanian dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi sudah saatnya 
direalisasikan, karena pendidikan pertanian saat ini hanya membekali para mahasiswa dengan ilmu teknis 
dan bisnis pertanian yang implementasinya sudah banyak diterapkan oleh petani namun belum menyentuh 
aspek-aspek permasalahan sosial yang dihadapi oleh petani dan keluarganya.  

Petani di Indonesia sudah banyak mengetahui bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana 
memberi pupuk yang baik, bagaimana mengendalikan hama dan penyakit dengan baik, bagaimana 
mendiversifikasi produksi pertanian dengan baik, bahkan petani di Indonesia sudah banyak mengetahui 
bagaimana memasarkan hasil pertanian dan menghitung keuntungan dari hasil usahataninya. Akan tetapi 
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semua kemampuan petani tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bahkan masih 
banyak petani di Indonesia yang tergolong miskin dan sulit untuk mengembangkan usahataninya. Hal ini 
disebabkan oleh pola pikir dan pengetahuan petani yang belum dikelola dengan baik, sehingga petani 
tidak dapat berbisnis dengan baik dan kurang hidup layak.  

Asngari (2001) menjelaskan bahwa, untuk mengubah perilaku seseorang, dapat dilakukan dengan 
mengubah tiga unsur perilaku, yaitu: pengetahuan, sikap mental dan keterampilan. Perubahan masing-
masing unsur akan saling memengaruhi perilaku seseorang. Mohamad Junus Jarmie (1994) menyatakan 
bahwa, hubungan antara perilaku dan produktivitas usahatani adalah hubungan perilaku petani dalam 
meningkatkan produksi dengan produktivitas usahatani pra panen. Mosher (1987) menyatakan bahwa, 
petani dalam menjalankan usahatani pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu: sebagai juru tani 
(cultivator) dan sekaligus sebagai pengelola (manager). Untuk menjalankan kedua peran tersebut, petani 
dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membudidayakan tanaman. Makeham dan 
Malcolm (1991) menjelaskan bahwa, bidang utama pengetahuan yang harus dimiliki petani adalah: (1) 
produksi dan perlindungan tanaman, (2) aspek-aspek ekonomi usahatani, (3) pemilihan alat-alat dan 
perawatannya, (4) kredit dan keuangan, (5) pemasaran, (6) pengelolaan tenaga kerja dan komunikasi dan 
(7) pencarian informasi.   

Selain itu, petani juga membutuhkan keterampilan untuk menetapkan pengetahuannya secara 
efektif serta mempu melakuan hubungan kemitraan dengan pelaku agribisnis lainnya, seperti pedagang, 
koperasi, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Keterampilan yang harus dimiliki petani dengan 
berbagai tingkat kemampuan, tergantung pada relevansi keterampilan tersebut untuk situasi mereka 
masing-masing. Keterampilan itu berupa keterampilan dalam melakukan produksi (budidaya) dan 
pemasaran hasil usahatani.  

Tujuan penyuluhan pertanian adalah melakukan perubahan perilaku petani, agar mereka mampu 
berpartisipasi aktif dalam program pembangunan pertanian untuk mengatasi masalah sosial yang mereka 
hadapi sebagai usaha meningkatkan produktivitas usahatani. Untuk itu penyuluhan pertanian perlu 
dibangun melalui pendidikan non formal bagi orang dewasa dengan merintis dan mengembangkan 
program studi pendidikan penyuluhan pertanian melalui pendidikan pertanian di perguruan tinggi.   

Menurut Kartasapoetra (1997), penyuluh pertanian adalah orang yang mengemban tugas untuk 
memotivasi petani, agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidupnya yang lama dengan 
cara-cara yang lebih baru sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi pertanian. Padmowihardjo 
(2004) menjelaskan bahwa, penyuluh pertanian adalah pemandu petani, pengusaha dan pedagang untuk 
menemukan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam 
proses kepemanduan, petani, pengusaha dan pedagang pertanian bukan sebagai “murid” tetapi “mitra 
belajar” yang melakukan proses belajar agar menjadi berdaya dalam memecahkan masalahnya sendiri. 

Setiana (2005) membedakan tujuan penyuluhan pertanian, menjadi tujuan jangka pendek dan 
jangka panjang. Tujuan jangka pendek, yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada 
usahatani, meliputi: perubahan pengetahuan, kemampuan, sikap dan tindakan petani. Tujuan jangka 
panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila 
petani melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) better farming, mau dan mampu mengubah cara-
cara usahataninya dengan cara-cara yang lebih baik, (2) better business, berusaha yang lebih 
menguntungkan, mau dan mampu menjauhi para pengijon dan melakukan pemasaran dengan benar dan 
(3) better living, hidup lebih baik. Petani harus mampu menghemat dan menabung serta mampu mencari 
alternatif usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Kinerja penyuluh pertanian yang baik, akan berdampak pada perubahan perilaku petani dalam 
berusahatani. Perubahan perilaku petani akan nampak pada peningkatan kompetensi pengelolaan 
usahatani dan meningkatnya partisipasi petani mengikuti penyuluhan. Peningkatan kompetensi 
pengelolaan usahatani, antara lain: penyediaan sarana produksi, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, 
pengendalian hama dan penyakit, pengairan, panen, pasca panen dan pemasaran hasil produksi. 
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Peningkatan partisipasi petani, antara lain: aktif mengikuti pertemuan kelompok tani, berperan aktif pada 
setiap diskusi kelompok tani, aktif melakukan transfer teknologi pada petani lainnya dan aktif membayar 
iuran kelompok tani.  

Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi petani agar mereka mau dan mampu 
menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan 
sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kualitas usahatani dan kesejahteraannya. Menurut Kurt Levin 
(Totok Mardikanto, 1993), ada tiga macam peran penyuluh dalam melakukan penyuluhan, yaitu: (1) 
pencairan diri dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat sasaran untuk melakukan 
perubahan dan (3) memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran. Agar lebih profesional maka 
seorang penyuluh berperan sebagai pembawa informasi, pendengar yang baik, motivator, fasilisator, 
pembentuk kemampuan, dan keterampilan, pengelola program, pekerja kelompok dan konsultan bagi 
masyarakat sasaranya. 

Penyuluh pertanian ialah pekerja profesional yang berusaha memengaruhi atau mengarahkan 
keputusan inovasi selaras dengan tujuan lembaga penyuluhan. Penyuluh berfungsi sebagai mata rantai 
penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh merupakan agen pembaruan dari badan, dinas 
atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat ke arah kemajuan yang 
lebih baik dengan jalan menyebar luaskan inovasi yang mereka produksi dan mereka miliki yang telah 
disusun berdasarkan kebutuhan klien (Roger dan Shoemaker, 1995). 

Kartasapoetra (1997) menguraikan peran penyuluh dalam membangun pertanian modern, antara 
lain: (1) sebagai peneliti, yaitu mencari input teknologi pertanian yang dapat digunakan petani untuk 
mengembangkan usahataninya, (2) sebagai pendidik, yaitu meningkatkan pengetahuan atau memberi 
informasi kepada petani, sehingga menimbulkan semangat dan kegairahan petani untuk mengelola 
usahataninya secara efektif dan efisien dan (3) mengembangkan sikap keterbukaan dan bekerjasama 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Menurut van den Ban dan Hawkins (1999), 
penyuluhan sebagai bentuk keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar 
dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat, sehingga bisa membuat keputusan yang 
benar.  

Hariadi (2006) menyatakan bahwa, penyuluh harus berperan menggugah minat masyarakat untuk 
lebih giat belajar dengan menggunakan berbagai metoda belajar, media penyuluhan dan teknik-teknik 
menyuluh. Pengetahuan dan keterampilan tersebut harus dapat diterapkan penyuluh agar masyarakat 
berminat untuk mengadopsi teknologi baru pada kegiatan penyuluhan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perilaku yang harus dimiliki petani dalam rangka meningkatkan 
produktivitas usahatani adalah pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan proses produksi, 
yaitu: penyiapan sarana produksi, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian 
hama dan penyakit, pengairan, panen, pasca panen dan pemasaran. Hal ini membutuhkan suatu kinerja 
penyuluh pertanian dalam mendidik petani sebagai pelaku utama pertanian. Untuk menghasilkan penyuluh 
pertanian yang berkualitas diperlukan suatu pendidikan penyuluhan pertanian dalam suatu sistem 
pendidikan perguruan tinggi yang berorientasi pada satu program studi pendidikan pertanian yang dapat 
memberikan penguatan dan kompetensi manajemen pertanian secara umum di bidang pertanian, perikanan 
dan kehutanan.  
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Strategi Implementasi Dari Revitalisasi Pendidikan Penyuluhan Pertanian Pada Sistem Pendidikan 
Perguruan Tinggi Di Indonesia 

Menurut Mosher (1987) dalam masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan hendaklah 
ditujukan pada semua tingkatan usia. Dalam masyarakat tradisional, apa yang dipelajari oleh setiap 
generasi baru adalah sama dengan apa yang telah diketahui dan disetujui oleh generasi sebelumnya. Houle 
(1975) menjelaskan bahwa, pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan 
maupun sikap individu yang dilakukan secara terencana, sehingga diperoleh perubahan-perubahan dalam 
meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Wiraatmadja (1977), pendidikan adalah usaha untuk mengadakan 
perubahan perilaku berdasarkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah diakui dan direstui oleh 
masyarakat. Pendidikan disini adalah pendidikan secara formal, seperti: SD, SLTP, SLTA dan Perguruan 
tinggi. Gilley dan Eggland (1989) menjelaskan bahwa, konsep behavioristik dari kinerja manusia dan 
konsep pendidikan menjadi dasar bagi pengembangan sumberdaya manusia. Orientasi ini menekankan 
pada pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
organisasi. 

Pendidikan formal adalah suatu pendidikan yang proses pelaksanaannya telah direncanakan 
berdasarkan pada tatanan kurikulum dan proses pembelajaran yang terstruktur menurut jenjang 
pendidikan. Pendidikan formal yang diikuti oleh penyuluh pertanian merupakan gambaran bahwa 
penyuluh tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan klien.  

Pendidikan formal yang pernah diikuti penyuluh dapat mempengaruhi kinerja penyuluh, karena 
dengan pendidikan formal seorang penyuluh dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi seorang penyuluh dapat menyusun strategi 
pekerjaan sebagai bagian dari penyelesaian tugas-tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Slamet (1992) 
bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan, sikap dan 
keterampilan, efisien bekerja dan semakin banyak tahu cara-cara dan teknik bekerja yang lebih baik dan 
lebih menguntungkan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka strategi yang perlu dikembangkan dalam 
mengimplementasikan revitalisasi pendidikan penyuluhan pertanian pada sistem pendidikan perguruan 
tinggi di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Penguatan kurikulum pendidikan penyuluhan pertanian melalui pembukaan program studi 

pendidikan pertanian pada perguruan tinggi eks IKIP. 
2. Pembentukan kelembagaan/organisasi yang mengawasi atau membidangi sistem pendidikan 

pertanian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebagai salah satu upaya meningkatkan 
kepedulian pemerintah terhadap nasib pendidikan petani di Indonesia.   

3. Penguatan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan penyuluh pertanian oleh kementerian 
pertanian RI, sebagai implementasi dari UU No 16 tahun 2006. 

4. Peningkatan sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pendidikan penyuluhan pertanian melalui 
pendidikan pertanian yang berkelanjutan di perguruan tinggi eks IKIP. 

5. Peningkatan dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pertanian sebagai 
media pembelajaran bagi masyarakat dan penyuluh pertanian dalam rangka meningkatkan 
produktivitas pertanian di Indonesia. 

6. Perlunya sinergitas antar sektor di bidang pertanian dalam meningkatkan dan membentuk 
pendidikan pertanian di perguruan tinggi. 
Ke enam strategi tersebut di atas dapat direalisasikan dengan mengedepankan kerjasama antar 

lembaga yang memangku kepentingan (kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian pertanian, 
kementerian kelautan dan perikanan serta pemerintah daerah) dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan pendidikan pertanian di perguruan tinggi sebagai usaha meningkatkan 
kesejahteraan petani di Indonesia. 
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Abstrak 

Semenjak bergulirnya era reformasi, paradigma penyuluhan pertanian di Indonesia telah bergeser 
dari sentralisitik ke desentalisasi. Pada era otonomi daerah, dengan berlakunya Undang-Undang no. 22 
tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-
Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah), maka penyelenggaraan penyuluh pertanian menjadi wewenang dan tanggungjawab 
Pemerintah Daerah.  Pembangunan pertanian dalam era otonomi daerah berarti pembangunan yang 
didasarkan pada kebutuhan masyarakat petani, sesuai potensi dan keanekaragaman/ciri-ciri setempat. 
Sejalan dengan itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), sekaligus sebagai 
asas dalam program revitalisasi penyuluhan pertanian. Dalam kaitan inilah Universitas Terbuka, sebagai 
lembaga pendidikan tinggi yang berbasis pendidikan jarak jauh memberikan kontribusi dalam pendidikan 
penyuluhan pertanian di negeri ini. Sesuai dengan tuntutan paradigma penyuluhan yang telah bergeser 
secara signifikan dan dinamika praktis penyuluhan di lapangan, maka perlu rekonstruksi yang lebih 
mendalam terhadap pendidikan penyuluhan pertanian, terlebih pada pendidikan yang berbasis pendidikan 
terbuka jarak jauh.  
 
Kata kunci: paradigma penyuluhan pertanian, revitalisasi dan rekonstruksi, pendidikan terbuka jarak jauh 
 
Pendahuluan 

Sebuah surat kabar nasional mengangkat berita sebagai berikut: “‘Kabupaten Tasikmalaya masih 
kekurangan 106 penyuluh pertanian. Akibatnya sosialisasi dan pendampingan mengenai sistem pertanian 
yang baik dan benar kepada petani dikhawatirkan terganggu’. ‘Disamping membantu dalam bercocok 
tanam, penyuluh pertanian diharapkan menjadi konselor dan fasilitator bagi petani guna memperoleh 
informasi dan teknologi pertanian. Kami khawatir, kurangnya tenaga penyuluh pertanian akan membuat 
program peningkatan produksi pangan terhambat’”, ujar seorang koordinator penyuluh pertanian dan 
tanaman pangan kabupaten Tasikmalaya (Kompas, 5 Januari 2012). Pesan yang ingin disampaikan oleh 
harian ini jelas, begitu penting dan strategisnya fungsi dan peranan penyuluh pertanian dalam sebuah 
sistem dan matarantai pembangunan pertanian, terlebih di negeri agraris Indonesia ini.  

Pertanian sebagai sektor penting dalam perekonomian nasional memerlukan sumberdaya manusia 
yang berkualitas dan berdaya saing untuk dapat menghadapi berbagai tantangan global, pada masa 
sekarang dan masa yang akan datang. Untuk membangun pertanian menjadi tulang punggung 
perekonomian Indonesia perlu diselenggarakan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien. Salah satu 
upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui penyuluhan pertanian. 
Oleh karena itu penyuluhan pertanian merupakan suatu hal yang strategis dalam mencapai tujuan 
pembangunan pertanian karena penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dan pelaku 
usaha pertanian lain sebagai sumberdaya pelaku pembangunan pertanian (www.wordpress.com/2010).  

Sementara itu, penyuluh pertanian harus mampu berperan lebih sebagai komunikator atau 
penasihat/konsultan, fasilitator; bukan lagi hanya sebagai pengajar/edukator, transfer teknologi, ataupun 
pembina. Pembangunan pertanian kerakyatan merupakan jawaban bagi peningkatan kesejahteraan petani 
yang lebih baik. Untuk mencapai pembangunan pertanian kerakyatan, perlu peran penyuluh dan tentunya 
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membutuhkan waktu dan proses yang tidak sederhana.  Proses ini dapat dilakukan antara lain melalui 
peningkatan pendidikan bagi para penyuluh pertanian lapangan (Rivai, M.A, 2000).  
 
Isu – Isu Pertanian Kontemporer 

Era globalisasi dan perdagangan bebas telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, 
termasuk sektor pertanian. Persaingan dalam pertanian yang semula hanya dalam tataran lokal, kini sudah 
bergeser menjadi nasional bahkan global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah 
memudahkan manusia untuk mengakses informasi termasuk informasi pertanian melalui berbagai saluran. 
Di sisi lain adanya global warming, pergeseran musim, kerusakan lingkungan, kerusakan tanah sebagai 
akibat pupuk kimia, dan permasalahan lainnya merupakan dinamika tantangan bagi penyuluh pertanian di 
lapangan (Anwas, 2009).  

Seiring dengan perkembangan perekonomian regional dan dinamika global, beberapa tahun  terakhir 
ini sektor pertanian dihadapkan pada berbagai isu (www.kompas.co.id/kompas‐cetak/), sebagai berikut :  

 
Konversi lahan 

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan- lahan 
pertanian menciut di berbagai daerah. Lahan petani yang sempit makin terfragmentasi akibat kebutuhan 
perumahan dan lahan industri. Di sisi lain, daya tarik sektor pertanian yang terus menurun menjadikan 
petani cenderung melepas kepemilikan lahannya. Petani lebih memilih bekerja di sektor informal 
dibandingkan dengan bertahan di sektor pertanian. Pelepasan kepemilikan lahan itu cenderung diikuti 
dengan alih fungsi lahan. Selama ini perumahan dan jalan raya mudah sekali mengambil lahan pertanian 
kelas satu atau yang beririgasi teknis. 

 
Penyakit hewan 

Dengan perkembangan perdagangan dunia yang diikuti dengan makin meningkatnya lalu lintas 
produk pertanian antarnegara, masalah penyakit hewan makin perlu dicermati. Ketegasan pemerintah dan 
pengetahuan yang mencukupi mengenai masalah perdagangan internasional diperlukan dalam 
menghambat masuknya berbagai jenis penyakit hewan dari luar negeri. Wabah penyakit mulut dan kuku, 
flu burung, dan penyakit sapi gila di beberapa negara cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi kita 
bahwa penyakit itu telah menghancurkan pertanian sejumlah negara. 
 
Produk impor.  

Isu-isu produk impor sangat sensitif bagi petani. Akan tetapi, melarangnya secara total juga akan 
mempersulit diplomasi perdagangan internasional. Serangan balik akan diterima jika tidak berhati-hati 
dalam melakukan pelarangan. Beberapa produk pertanian untuk sementara memang harus diimpor karena 
keterbatasan kita. Kajian-kajian yang mendalam untuk sejumlah komoditas, seperti impor sapi, impor 
gula, impor jagung, impor kedelai, impor buah-buahan, harus dilakukan. 
 
Kekeringan 

Isu sensitif lainnya di sektor pertanian adalah kekeringan. Di kalangan media massa, isu 
kekeringan kerap kali menjadi isu yang seksi sehingga begitu muncul kekeringan di suatu daerah gampang 
sekali diangkat menjadi isu yang besar. Padahal, kerap kali isu kekeringan hanyalah isu lokal. Jaminan 
pasokan pangan perlu dikedepankan karena sering terjadi isu kekeringan dimanfaatkan oleh spekulan 
untuk menimbun ataupun mengimpor secara besar-besaran sejumlah produk pertanian. Di sisi lain, 
keterbukaan soal kekeringan sedini mungkin akan menumbuhkan inovasi di kalangan petani. Di banyak 
daerah sudah terbukti petani secara swadaya akan berusaha mengurangi dampak kekeringan, seperti 
mengusahakan pompa dan mempercepat penanaman. 
Bioteknologi 
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Isu bioteknologi, lebih tepatnya isu produk transgenik, dalam bidang pertanian akan makin 
muncul ke permukaan. Pertanyaannya, produk transgenik akan menjadi solusi atau menjadi masalah bagi 
kita? Kejelasan sikap pemerintah akan memberi gambaran yang jelas bagi dunia usaha dan peneliti untuk 
mengembangkan produk ini. Kasus kapas transgenik beberapa waktu lalu telah menjadikan isu produk 
transgenik menjadi sangat sensitif. Pemerintah perlu membuka kembali kasus kapas transgenik ini untuk 
memperlihatkan kepada publik tentang persoalan yang sebenarnya.  Di sisi lain, akibat persoalan pangan 
telah menjadikan sejumlah negara membuka terhadap produk ini. 

 
Isu-isu lain yang terkait 

Berbagai isu lainnya masih akan mewarnai sektor pertanian kita pada beberapa tahun mendatang. 
Isu perdagangan internasional dan perjuangan kita di forum dunia menjadi salah satu kunci penting bagi 
perlindungan sektor pertanian. Banyak negara mengambil pilihan melindungi petani dalam negeri 
daripada membiarkannya masuk pasar bebas. Hal mutakhir terjadi stagnansi Perundingan Putaran Doha 
yang berakibat berlanjutnya gangguan pada kebijakan sektor pertanian negara-negara berkembang 
anggota WTO, yang ditandai dengan meningkatnya tindakan proteksionis pada sektor pertanian yang tidak 
proporsional dan menciptakan hambatan perdagangan yang merugikan negara negara berkembang   

Isu-isu lain yang sangat penting untuk didiskusikan meliputi: persoalan harga dasar gabah, 
kelangkaan pupuk, banjir, tekanan produk impor juga masih akan menjadi persoalan bagi petani. Sengketa 
perdagangan internasional terkait produk pertanian juga bisa muncul. 
Kurangnya ketertarikan tenaga kerja muda di sektor pertanian mulai muncul. Generasi muda cenderung 
meninggalkan sektor pertanian, untuk itu mekanisasi pertanian perlu menjadi alternatif pemecahan 
(www.kompas.co.id/kompas‐cetak).   
 
Refleksi Penyelenggaraan Pendidikan Penyuluhan Pertanian di UT 

Perkembangan pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian di Indonesia, baik pada tataran 
konseptual maupun tataran praktikal telah banyak dibahas pada berbagai forum. Tinjauan tersebut 
mencakup perkembangan sejak  zaman Kolonial hingga menapaki periode Otonomi Daerah yang 
desentralistik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan (SP3K) merupakan payung hukum yang dapat dijadikan pegangan yang tegas dan pasti 
dalam penyelenggaran penyuluhan pertanian sehingga mampu memberi kepastian dan jaminan terhadap 
keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian, keberadaan para penyuluh pertanian, serta hak petani 
untuk mendapatkan pembelajaran di bidang pertanian. 

Dalam rangka mewujudkan revitalisasi pertanian diperlukan dukungan sumberdaya manusia 
(SDM) yang berkualitas dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos 
kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global  .  Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas SDM pertanian, terutama SDM petani, dilakukan melalui proses pembelajaran (learning process) 
penyuluh bersama petani. Revitalisasi penyuluhan pertanian ini diarahkan pada upaya penataan kembali 
kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, menggiatkan kembali 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta penataan pembiayaan penyuluhan pertanian 
(http://www.deptan.go.id/bpsdm).  

Hingga saat ini telah ada 13 perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan S1 bagi
penyuluh pertanian, dengan daya tampung + 500 mahasiswa per tahun. Perguruan tinggi tersebut tersebar
di 13 propinsi dengan target mahasiswa lulusan langsung SLTA atau sederajat dan diselenggarakan secara
tatap muka. Jika dilihat dari sebaran lokasi penyuluh yang saat ini telah bekerja, ke-13 perguruan tinggi
tersebut tidak sepenuhnya dapat menjangkau para penyuluh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air
tersebut.  Keterbatasan daya jangkau tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan usia penyuluh dan
ketersediaan waktu untuk kuliah penuh waktu sehubungan dengan tugas-tugas penyuluh yang tidak
mungkin meninggalkan lapangan. Oleh sebab itu, program S1-PKP UT (Universitas Terbuka)
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dikembangkan untuk memberikan kesempatan studi untuk calon mahasiswa yang tidak dapat terjangkau
oleh perguruan tinggi tatap muka. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi persaingan dengan
perguruan tinggi lain yang menawarkan program studi sejenis. Kebutuhan akan layanan program
pendidikan strata 1 bagi para penyuluh pertanian lapangan ini sangat dirasakan oleh Kementerian Pertanian
(d/h Deptan). Hal ini ditunjukkan dengan permintaan Kementan kepada UT untuk menyelenggarakan
program studi penyuluhan pada jenjang S1. Berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat dan Kementan
inilah akhirnya UT menyelenggarakan program S1-PKP yang sudah ditawarkan sejak masa registrasi
2004.2. (Indrawati dan Fadila,  2006) 

Dalam upaya peningkatan pendidikan penyuluh pertanian, UT sebenarnya telah berpartisipasi 
sejak tahun 1993 dengan membuka program D-III Penyuluhan Pertanian dan dari tahun 1998 s/d 2003 
Program Studi D III Penyuluhan Pertanian  telah meluluskan 5.313 orang yang tersebar di seluruh tanah 
air meliputi bidang keahlian Pertanian (4.281 orang), Peternakan (575 orang) dan Perikanan (457 orang).  

Program S1-PKP diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
penyuluh pertanian, selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan pertanian 
khususnya tingkat kehidupan petani. Menurut kebijakan nasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian 
tahun 2002 dicantumkan Penyuluh Pertanian bertugas : 
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat madani. 
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan memanfaatkan otonomi daerah 

dengan baik demi peningkatan mutu kehidupan masyarakat di daerahnya. 
3. Menyiapkan masyarakat dan petani untuk membangun pertanian yang berwawasan agribisnis. 
4. Memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut dan menyiapkan tenaga penyuluh yang 
mempunyai wawasan sesuai dengan perubahan paradigma baru penyuluhan, seorang penyuluh ahli 
dituntut untuk memiliki : pemahaman dan pengenalan petani, penguasaan materi pertanian yang 
disuluhkan, penguasaan strategi penyampaian materi pertanian kepada petani dan pengelolaan program 
penyuluhan secara efektif; serta mampu mengembangkan diri sebagai penyuluh profesional. Oleh karena 
itu, penyuluh pertanian diharapkan mempunyai kompetensi umum dan khusus sebagai berikut. 
 
Kompetensi umum: 

Secara umum, seorang penyuluh pertanian diharapkan bertaqwa kepada Tuhan YME, jujur,
disiplin, mandiri, luwes dan terbuka, tanggap/peka, mampu bekerja sama, bertanggungjawab dan obyektif, 
mampu berkomunikasi dengan jelas dan kritis, serta berwawasan lingkungan. 
 
Kompetensi khusus: 

Secara khusus, seorang penyuluh diharapkan: 
a. Menguasai teori dan sistem penyuluhan, perkembangan petani dan kehidupan masyarakat. 
b. Memiliki sikap dan kemampuan untuk mengembangkan berbagai aspek 

pertanian/peternakan/perikanan guna mendukung penyuluhan. 
c. Menguasai materi pertanian yang disuluhkan serta strategi penyampaiannya. 
d. Memiliki kemampuan menjabarkan materi pertanian yang disuluhkan dengan membuat programa 

dan mengevaluasi proses serta hasil penyuluhan. 
e. Menguasai teori dan keterampilan penyuluhan yang bersifat umum maupun hal-hal yang khusus. 
f. Memiliki sikap/perilaku yang dapat memotivasi serta mendorong petani untuk berubah. 
g. Memiliki kemampuan melakukan penelitian praktis baik berkaitan dengan materi penyuluhan 

maupun materi lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan. 
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h. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas administratif dan manajerial yang mendukung upaya 
penyuluhan.  
Guna memenuhi kompetensi yang diharapkan agar dikuasai oleh para penyuluh maka Program S1-

PKP diarahkan untuk menghasilkan penyuluh yang menguasai materi pertanian/ peternakan/perikanan dan 
agribisnis yang akan disampaikan kepada para petani, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan 
penyuluhan.  

Perangkat profil kompetensi lulusan S1-PKP dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kompetensi yaitu 
kompetensi utama, pendukung, dan kompetensi lain. Sedangkan dari segi substansi dikelompokkan 
menjadi 4 (empat) rumpun kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, pengetahuan tentang sasaran 
penyuluhan,  penyuluhan yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan seorang 
penyuluh 
 
Tabel 1. Profil Kemampuan Lulusan Program Sarjana (S1) Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 

Universitas Terbuka 

Rumpun 
Tataran 

Penguasaan Bidang 
Studi 

Pengetahuan tentang 
Sasaran Penyuluhan 

Penyuluhan yang 
Mendidik 

Pengembangan Kepribadian 
dan Keprofesionalan 

Kompetensi 
Utama 

Penguasaan substansi 
kurikuler 3 bidang 
keahlian mencakup 
konsep dasar 
penyuluhan dan 
komunikasi, 
pertanian 
berkelanjutan dan 
penerapannya. 

Pengetahuan tentang 
latar belakang, situasi 
dan kondisi sasaran 
penyuluhan, yaitu 
masyarakat petani 
nelayan. 

Pengelolaan penyuluhan 
dan komunikasi sesuai 
kebutuhan sasaran 
penyuluhan menuju 
masyarakat pertanian 
yang madani 

Pengembangan diri secara 
profesional sehingga 
senantiasa dapat mengikuti 
perkembangan ilmu 
pengetahuan secara global. 

Kompetensi 
Pendukung 

Penguasaan materi 
dan metodologi dasar 
3 bidang keahlian 
yang mendukung 
substansi kurikuler 

Pengetahuan tentang 
kemampuan awal dan 
keterampilan sasaran 
penyuluhan untuk 
berproses dalam 
mencapai tujuan yang 
dikehendaki 

Penguasaan strategi 
penyuluhan secara lebih 
rinci dan utuh yang 
mencakup peningkatan 
kemampuan kognitif, 
afektif, dan psikomotorik 

Peningkatan wawasan dan 
kemampuan profesional 
dalam penyuluhan, 
komunikasi, dan agribisnis 
pada 3 bidang keahlian. 

Kompetensi 
Lain 

Penguasaan substansi 
ilmu-ilmu dasar yang 
mendukung 
tercapainya tujuan 
utuh penyuluhan 
terhadap sasaran  

  Pemanfaatan sumber daya 
dan teknologi termasuk 
didalamnya teknologi 
informasi untuk pertumbuhan 
profesional dan 
pengembangan pribadi. 

(Sumber: Indrawati dan Fadila,  2006) 
 
Program S1-PKP FMIPA-UT mempunyai 3 (tiga) bidang keahlian yaitu Pertanian, Peternakan, 

dan Perikanan. Kurikulumnya dirancang dengan beban studi 145 sks, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) = 9 sks 
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) = 26- 27 sks 
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) = 54 - 56 sks 
4. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) = 35 sks 
5. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) = 15-16 sks 
6. Tugas Akhir Program (TAP) = 4 sks. 

Sebaran matakuliah S1-PKP untuk masing-masing bidang keahlian dapat dilihat dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Distribusi Kelompok Matakuliah S1-PKP menurut Bidang Keahlian 
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 Matakuliah Bidang Keahlian 
Pertanian Peternakan Perikanan 

Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 9 9 
Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 26 26 27 
Keahlian Berkarya (MKB) 56 55 54 
Perilaku Berkarya (MPB) 35 35 35 
Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 15 16 16 
Tugas Akhir Program (TAP) 4 4 4 
(Sumber: Indrawati dan Fadila, 2006) 
 

Matakuliah muatan lokal sebagai ciri khusus program S1-PKP UT dirancang untuk memenuhi 
tuntutan kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang penyuluh ahli, yaitu di 
bidang ekonomi dan agribisnis, meliputi matakuliah  Dasar-dasar Agribisnis, Manajemen Agribisnis, 
Studi Kelayakan Agribisnis, Manajemen Keuangan Pertanian, Tataniaga Pertanian/ Peternakan/Perikanan, 
Ekonomi Produksi, dan Kewirausahaan.  Program S1 Penyuluhan dan komunikasi Pertanian ditawarkan 
sejak 2004.2 sampai 2008.1 dengan tiga bidang keahlian Pertanian, Peternakan atau Perikanan. 
Berdasarkan SKdIRJEN dikti Nomor :163/DIKTI/KEP/2007 tentang penataan dan kodifikasi program 
studi pada perguruan tinggi sekarang namanya berubah menjadi S1 Agribisnis dengan bidang minat 
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian/Peternakan/Perikanan (Katalog UT, 2009). Program Studi S1 
Agribisnis telah mendapatkan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi berdasarkan SK Dirjen 
DIKTI No. 1065/D/T/2008 tanggal 23 April 2008. Program Studi Agribisnis mempunyai status yang sama 
dengan Program Studi sejenis yang ditawarkan PTN/PTS lainnya. 
 
Rekomendasi Arah Pendidikan Penyuluhan Pertanian 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan perubahan zaman, tuntutan terhadap penyuluhan 
pertanian diarahkan pada pemberdayaan petani, sehingga mereka dapat hidup mandiri. Hal ini perlu 
ditunjang oleh tenaga penyuluh yang profesional sesuai dengan tuntutan nyata masyarakat di lapangan. 
Penyuluh sebagai ujung tombak pelaksanaan penyuluhan di lapangan sangat perlu untuk meningkatkan 
kompetensinya sesuai tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu penting diketahui realitas kompetensi 
penyuluh pertanian, apalagi hingga saat ini belum ada standar  kompetensi yang jelas. Hal inilah yang 
terjadi pada saat ini dan menjadi tantangan yang serius ke depan. Berdasarkan kajian dari pemikiran 
beberapa pakar antara lain: Van den Ban dan Hawkins(1996), Asngari (2006), Sumardjo (2006), Slamet 
(2009), dan Tjitropranoto (1994), serta memperhatikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan, dapat dirumuskan tujuh dimensi kompetensi 
penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani. Adapun ketujuh dimensi kompetensi tersebut adalah: 
(1) Kompetensi Pemahaman Potensi Wilayah, (2) Kompetensi Komunikasi Inovasi, (3) Kompetensi 
Pengelolaan Pembelajaran, (4) Kompetensi Pengelolaan Pembaharuan, (5) Kompetensi Pengelolaan 
Pelatihan, (6) Kompetensi Pengembangan Kewirausahaan, dan (7) Kompetensi Pemandu Sistem 
Jaringan (Anwas, 2009).  

Menurut Sunaryo (2007),  kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang 
adalah: 
 Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (distance learning). 

Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan 
sebagai strategi utama. 

 Sharing resource bersama antar lembaga pendidikan/latihan dalam sebuah jaringan 
 Perpustakaan & instrumen pendidikan lainnya (guru, laboratorium) berubah fungsi menjadi 

sumber informasi daripada sekedar rak buku. 
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 Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM Multimedia dalam 
pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan Video. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini 
sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk 
menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek 
keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas  tugas yang diberikan dosen dan sebagainya, 
semuanya itu sudah dapat dilakukan. Faktor utama dalam distance learning yang selama ini dianggap 
masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Namun demikian, dengan media 
internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa baik dalam bentuk 
real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu 
chatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Yang tidak real time 
bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, newsgroup, dan buletin board. Dengan cara di atas 
interaksi dosen dan mahasiswa di kelas mungkin akan tergantikan walaupun tidak 100%. Bentuk-bentuk 
materi, ujian, kuis dan cara pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam web, seperti materi 
dosen dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di download oleh mahasiswa. Demikian pula 
dengan ujian dan kuis yang dibuat oleh dosen dapat pula dilakukan dengan cara yang sama. Penyelesaian 
administrasi juga dapat diselesaikan langsung dalam satu proses registrasi saja, apalagi di dukung dengan 
metode pembayaran online (Sunaryo, 2007). 

Selanjutnya Sunaryo (2007), menambahkan bahwa suatu pendidikan jarak jauh berbasis web 
antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut: 
1) Pusat kegiatan siswa; sebagai suatu community web based distance learning harus mampu 

menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat menambah 
kemampuan, membaca materi kuliah, mencari informasi dan sebagainya. 

2) Interaksi dalam grup; Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan 
materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat hadir dalam group ini untuk memberikan sedikit 
ulasan tentang materi yang diberikannya. 

3) Sistem administrasi mahasiswa; dimana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status 
mahasiswa, prestasi mahasiswa dan sebagainya. 

4) Pendalaman materi dan ujian; Biasanya dosen sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang 
bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan tes pada akhir masa 
belajar. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh web based distance learning. 

5) Perpustakaan digital; pada bagian ini, terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada 
buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar dan sebagainya. Bagian ini bersifat 
sebagai penunjang dan berbentuk database. 

6) Materi online diluar materi kuliah; Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan 
dari web lainnya. 

Dalam kaitan pengembangan kurikulum pendidikan penyuluhan, menarik untuk didiskusikan 
adalah gagasan yang disampaikan oleh  Margono S. (2006) tentang paradigma baru penyuluhan pertanian. 
Paling tidak Sembilan paradigma yang digagasnya berserta dengan konsekuensi yang dikupas, dapat 
menjadi bahan acuan dalam menyusun kurikulum penyuluhan pertanian ke depan. Secara ringkas dapat 
disajikan disini 9 paradigma tersebut: 
1. Jasa informasi, dengan konsekuensi bagi penyuluhan pertanian ialah harus mampu menyiapkan, 

menyediakan dan menyajikan segala informasi yang diperlukan oleh para petani itu.  
2. Lokalitas, dengan konsekuensi penelitian yang dilakukan di BPTP bukanlah asal penelitian, tetapi 

haruslah penelitian yang bertujuan memecahkan masalah atau kebutuan petani setempat.  
3. Berorientasi agribisnis, konsekuensinya para penyuluh pertanian harus mereorientasi dirinya ke 

arah agribisnis karena selama ini kurang sekali mereka berorientasi ke arah itu. Prinsip-prinsip dan 
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teknologi-teknologi yang berkaitan dengan agribisnis harus lebih banyak dikembangkan dan 
dipelajari oleh para penyuluh 

4. Pendekatan Kelompok, konsekuensinya para penyuluh pertanian perlu disiapkan dengan baik 
bagaimana cara membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan kelompok agar kelompok 
itu tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis. 

5. Fokus pada kepentingan petani, konsekuensi lainnya ialah bahwa penyuluh pertanian harus benar-
benar mampu mengidentifikasi kepentingan petani dan menuangkannya dalam program-program 
penyuluhan melalui kerjasama sejati dengan para petani 

6. Pendekatan humanistik-egaliter, dengan Konsekuensi para penyuluh pertanian perlu dibekali 
dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan masalah komunikasi 
sosial, psikologi sosial, stratifikasi sosial, dll. agar mereka mampu memerankan penyuluhan yang 
humanistk-egaliter itu. 

7. Profesionalisme. Untuk keperluan semua itu perlu dilakukan penataan dan peningkatan dari 
lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menangani tenaga-tenaga penyuluh itu. Lembaga 
pendidikan yang dimaksud harus cukup tersebar di nusantara ini, selain agar dapat lebih baik 
melayani kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di daerah, juga agar kespesifikan lokal dapat 
diangkat secara semestinya. Materi pelatihannya haruslah yang relevan dengan kebutuhan tugas-
tugasnya di lapangan, tidak hanya mengenai teknologi budidaya produksi pertanian, tetapi 
mengenai semua aspek agribisnis, analisa dan perencananaa usahatani, metoda-metoda dan teknik-
teknik penyuluhan, kepemimpinan dan pembinaan kelompok, dan lain sebagainya. Kerjasama 
dengan perguruan-perguruan tinggi perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi-potensi  
SDM yang ada di dalamnya.  

8. Akuntabilitas. Harus diciptakan sistem evaluasi dan akuntabilitas yang dapat dioperasikan secara 
tepat dan akurat. Setiap jenis kegiatan penyuluhan harus jelas dan terukur tujuannya, biaya 
penyuluhan harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan itu. 

9. Memuaskan Petani. Pendidikan, pelatihan dan keteladanan yang tepat dapat menghasilkan tenaga-
tenaga penyuluh yang mampu menyuluh dengan sepenuh hati. Selain itu fasilitas yang memadai di 
lembaga-lembaga penyuluhan pertanian seperti perpustakaan, internet dan jaringan kerjasama 
dengan instansi-instansi terkait juga akan sangat membantu para penyuluh untuk dapat memberi 
pelayanan penyuluhan sepenuh hati.  

 
Penutup 

Menggagas arah pendidikan  dan penyuluhan pertanian masa depan, merupakan upaya sadar dari 
segenap stake holder pendidikan penyuluhan terhadap  perubahan paradigma penyuluhan pertanian itu 
sendiri. Paradigma lama yang lebih menekankan pada alih teknologi ke paradigma baru yang 
mengutamakan pada sumberdaya manusianya, yang dikenal dengan pendekatan farmer first, atau 
“mengubah petani” dan bukan “mengubah cara bertani”, yang memungkinkan terjadi pemberdayaan pada 
diri petani (Dwi Sadono, 2008). 

Dengan paradigma baru penyuluhan pertanian tersebut, konsekuensinya para penyuluh pertanian 
perlu disiapkan dengan baik bagaimana cara membina kelompok dan mengembangkan kepemimpinan 
kelompok agar kelompok itu tumbuh menjadi kelompok tani yang dinamis, dilengkapi dengan berbagai 
pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kondisi dan teknologi yang makin berkembang.  Pada titik inilah 
peran dunia pendidikan tidak bisa dinafikan sekaligus tidak terbantahkan. 
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CYBER EXTENSION   
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH76 

 
Muh. Amin77 dan Sugiyanto78 

 
 
Abstrak 

Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) dalam hal ini Cyber Extension merupakan media 
komunikasi yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
pelayanan bagi masyarakat.  Pemanfaatan Cyber Extension sebagai media komunikasi merupakan suatu 
bentuk pemberdayaan petani dalam meningkatkan taraf hidup sehingga terwujudnya kesejahteraan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan media 
komunikasi bagi petani maupun penyuluh dalam meningkatkan keberdayaannya. Pada umumnya 
penggunaan media bagi petani untuk mendapatkan informasi masih didominasi oleh TV, Radio dan 
sesama kerabat demikian pula penyuluh selain TV, Radio juga melalui majalah sinar tani, sementara 
penggunaan internet masih sangat rendah pemanfaatannya. Sumber informasi yang berhubungan dengan 
teknologi, peluang pasar dan input produksi oleh petani diperoleh melalui penyuluh, BPTP, Dinas dan 
Kios saprodi, sementara sumber informasi yang diperoleh penyuluh melalui sesama penyuluh, BPTP, 
Dinas Pertanian dan Media Elektronik. 

 
Latar belakang 

Di era globalisasi saat ini, penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan 
keharusan yang tak bisa lagi ditawar-tawar. Bahkan dikalangan masyarakat pertanian saat ini, kehadiran 
TIK sudah tidak ada lagi jarak dalam mengakses setiap informasi di bidang pertanian yang dibutuhkan. 
TIK merupakan media komunikasi yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No.16 sebagai “payung hukum” bagi 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dimana undang-udang tersebut dinilai seiring dengan dinamika 
perubahan global yang menuntut keterbukaan dan kebebasan mendapatkan informasi serta perubahan 
sistem pemerintahan yang semula terpusat menjadi terdesentralisasi. 

Kesadaran akan pentingnya TIK atau sering disebut dengan ICT (Information and Communication 
Technologi) merupakan cyber communication yang saat ini tidak hanya dikuasai oleh kalangan elit 
masyarakat tetapi saat ini tumbuh di kalangan masyarakat luas termasuk petani di pedesaan. Salah satu 
media yang berkembang saat ini di berbagai plosok negeri ini adalah internet. Internet menyajikan 
berbagai informasi di berbagai belahan dunia secara tanpa batas. Lewat media inilah dapat diperoleh 
berbagai informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Informasi terkini 
maupun informasi yang lama untuk diakses dengan lebih cepat.  

Wijekoon et al. (2009) mendefinisikan cyber komunikasi sebagai mekanisme pertukaran 
informasi pertanian melalui area cyber, suatu ruang imajiner - maya di balik interkoneksi jaringan 
komputer melalui peralatan komunikasi. Cyber komunikasi juga memanfaatkan kekuatan jaringan, 
komunikasi komputer dan multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau 
pengetahuan.  Cyber komunikasi merupakan salah satu media komunikasi yang dapat difungsikan untuk 
mempertemukan lembaga penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan diseminator inovasi 
(penyuluh), pendidik, petani dan kelompok stakeholders lainnya yang masing-masing memiliki kebutuhan 
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dengan jenis dan bentuk informasi yang berbeda sehingga dapat berperan secara sinergi dan saling 
melengkapi (Sumardjo et all, 2010). 

Saat ini cyber komunikasi digunakan dalam berbagai kegiatan penyuluhan sehingga batasan 
Cyber extension merupakan media komunikasi yang digunakan oleh para penyuluh maupun petani dengan 
memanfaatkan internet dalam mengakses berbagai inovasi dibidang pertanian dengan prinsip 
mensinergikan aplikasi teknologi informasi dengan beragam media komunikasi lainnya.  Cees Leeuwis, 
(2009), mengemukakan bahwa keragaman media informasi lebih dikombinasikan dengan berbagai paket 
baru, sehingga batasan antara kategori-kategori  media menjadi kabur. Misalnya telepon, dan internet 
lebih banyak digunakan untuk berinteraksi dengan audiens dari pada penggunaan radio dan televisi. 

Sulawesi Tengah sejak tahun 2007, melalui Program Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan 
Petani Melalui Inovasi (P4MI) yang di tempatkan diwilayah Kab. Donggala telah membangun sebuah 
layanan informasi yang dilengkapi fasilitas komputer dan akses internet yang dilakukan untuk 
menfasilitasi penyediaan informasi pertanian berupa media cetak, buletin agribisnis dan membangun 
sinergi dengan instansi terkait guna pengisian dan publikasi sistem informasi pertanian dalam fasilitas 
portal yang tersedia. Media ini diharapkan dapat melayani masyarakat petani lahan kering yang memilki 
luas kurang lebih 359.165 ha yang tersebar di wilayah Kab. Donggala dengan komoditas utamanya adalah 
tanaman palawija dan sayur-sayuran (BPS Kab. Donggala, 2009). Program P4MI ini merupakan suatu 
bentuk kegiatan pemberdayaan petani dalam meningkatkan taraf hidup petani yang berada di lahan 
kering/marginal sehingga kesejahteraan petani di wilayah tersebut diharapkan dapat terwujud sesuai 
dengan keinginan masyarakat petani setempat.   

Program pemberdayaan masyarakat berbasis Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi 
(P4MI) di Kabupaten Donggala merupakan perwujudan dari kegiatan pemberdayaan petani guna 
meningkatkan taraf hidup terutama bagi mereka yang berada di lahan-lahan marginal/lahan kering, 
sehingga kesejahteraannya diharapkan dapat terwujud, namun realitanya kesejahteraan petani di daerah 
lahan kering  tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan petani berlahan irigasi. Petani di lahan 
kering atau di lahan tadah hujan umumnya sulit mengakses inovasi teknologi pertanian dan informasi 
pasar dan sarana produksi. Demikian juga dukungan kelembagaan dan ketersediaan sarana/prasarana 
masih kurang mendapat perhatian penuh sehingga kondisi demikian mengakibatkan petani di lahan 
kering/marginal tetap terpuruk dalam kemiskinan (Laporan kegiatan P4MI Dinas Kab. Donggala, 2008).  
Adanya Program P4MI diharapkan pemanfaatan cyber extension dapat lebih optimal dalam mewujudkan 
kesejahtraan masyarakat petani dilahan kering/marjinal. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu penyuluh dan petani dalam memenfaatkan cyber extension 

dalam penyuluhan pertanian 
2. Menganalisis interaksi penyuluh dan petani dalam penyelenggaraan penyuluhan berbasis cyber 

extension. 
3. Mengevaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan petani melalui inovasi teknologi pertanian 

 
 

Metodologi 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja 

(purposive) di Kecamatan Toaya. Kab. Donggala yang merupakan wilyah dimana ditempatkannya 
program pemberdayaan petan memalui inovasi (P4MI). Penentuan responden ditetapkan (7) tujuh orang 
penyuluh dan 35 (tiga puluh lima)  orang petani. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan 
menggunakan analisis tabulasi. 
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Kerangka Konsep   
Teknologi informasi dan komunikasi termasuk teknologi media saat ini semakin ber kembang 

pesat. Perkembangan teknologi ini tentunya berdampak terhadap perubahan perilaku dalam pemanfaatan 
media massa dan pada akhirnya juga mengubah pola kehidupan masyarakat menuju era digital. 
Berkembangnya TIK membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan manusia. Saat ini kita telah 
mampu menembus batas waktu dan ruang karena adanya penyebaran informasi yang menjadi lebih merata 
dan dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Tidak mengherankan apabila dewasa ini 
TIK bekembang demikian pesatnya serta memilki keragaman yang berbeda-beda dalam menyampaikan 
setiap informasi yang ada 

Cyber extension sebagai media interaktif merupakan salah satu mekanisme pengembangan 
jaringan komunikasi yang terprogram. Dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan 
komunikasi, diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat petani melalui penyiapan informasi 
yang tepat waktu, relevan dan efisien kepada para masyarakat petani untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan berusahatani dalam meningkatkan produktivitas maupun pendapatan 
usahataninya. Disamping itu peran penyuluh dalam fungsinya tidak lagi sebagai guru namun berfungsi 
sebagai mitra bagi petani dalam menyiapkan dan menyampaiakan materi penyuluhan yang sesuai dengan 
kebutuhan petani. 

Teknologi Informasi melalui cyber extension memiliki peranan yang sangat penting dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya petani dan penyuluh yang ada di Kab. Donggala 
Sulawesi Tengah dalam merespon dinamika pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Bagi petani, 
informasi teknologi yang cepat, tepat dan relefan serta informasi pasar menjadi bagian yang sangat 
penting dalam peningkatan produktivitas maupun pendapatan usahataninya, sementara bagi penyuluh 
ketersediaan materi penyuluahan yang terkait langsung dengan kebutuhan petani dapat lebih mudah 
diakses. Cyber extension merupakan perpaduan aplikasi teknologi informasi dalam komunikasi inovasi 
pertanian dan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam 
suatu sistem informasi pertanian. namun dalam aplikasinya masih banyak permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi masyarakat petani maupun penyuluh terutama tingkat pengetahuan dan ketermpilan dalam 
mengakses informasi melalui Cyber extension.yang masih terbatas.  
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Keberdayaan Petani  : 

 Pemanfaatan cyber semakin luas 
 Kemampuan mengakses informasi 

semakin tinggi 
 Kemampuan menentukan jenis 

komoditas yang diusahakan 
 Terjalinya komunikasi dua arah 
 Informasi sesuai dengan kebutuhan dan 

tepat waktu 
 Kemampuan dalam mengatur input 

produksi dan memasarkan hasil 
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Identifikasi Penyuluh dan Petani dalam Pemanfaatan TIK 
Gambaran tentang sumber-sumber informasi yang diketahui oleh penyuluh dan petani berupa 

media Radio baik siaran lokal, regional maupun nasional. Ada juga siaran Radio dari Negara Lain 
seperti Australia, VOA dan Belanda. Selain itu media surat kabar yang ada dilokasi penelitian berupa 
koran Lokal seperti Radar Sulteng, namun ada juga Surat kabar dari luar berupa Kompas, Jawa Pos 
dan Republika. Majalah yang beredar umumnya terbit dari luar seperti Sinar Tani, majalah pertanian 
dan lainnya. Selebaran berupa poster, stiker,spanduk sesuai dengan kebutuhan dan dikeluarkan oleh 
dinas terkait. Sumber informasi lainnya berasal dari teman kerabat, tetangga dan ada juga acara-acara 
ritual seperti pengajian, tahlilan dan lainnya. Tidak kalah pentingnya peran internet baik untuk 
penyuluh maupun petani memiliki prospek  yang baik. Gambaran urutan media yang digunakan untuk 
mendapatkan sumber informasi oleh penyuluh dan petani seperti disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1. Urutan media yang digunakan oleh penyuluh dan petani 

No 
Sumber informasi 

Penyuluh Petani 
 Jumlah (N:7) % Jumlah (N:35) % 
1 Radio 4 57,14 15 42,85 
2 Surat kabar/majalah/Sinar Tani 5 71,42 0 0 
3 Selebaran/poster/stiker/Folder/spanduk 7 100 5 14,28 
4 Televisi 6 85,71 30 85,71 
5 Teman, kerabat, tetangga 2 28,57 25 71,42 
6 Acara:pengajian, tahlilan,dll 0 0 5 14,28 
7  Internet 2 28,57 0 0 

Sumber Data Primer 
 
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa penggunaan media sebagai sumber informasi oleh penyuluh 

adalah selebaran, poster, folder, majalah pertanian dan Televisi sementara petani menggunkan sumber 
informasi umumnya dari media Televisi dan sesama petani.  Yang menarik bahwa penggunaan 
internet oleh penyuluh baru mencapai (28,57%) sementara petani belum memanfaatkan. Jenis-jenis 
informasi yang dibutuhkan umumnya oleh penyuluh dan petani meliputi informasi mengenai program 
yang berkaitan dengan kegiatan di desa. Selain itu bidang pertanian seperti teknologi, peluang 
pasar,dan imput produksi. Ada juga jenis informasi tentang kesehatan,pendidikan dan liannya. 
Gambaran jenis-jenis informasi yang dibutuhkan petani dan penyuluh disajikan pada Tabel 2 berikut 
ini. 
 
Tabel 2. Jenis-Jenis informasi yang dibutuhkan penyuluh dan petani 

No Jenis informasi 
Penyuluh Petani 

Jumlah (N:7) % Jumlah (N:35) % 
1 Program/kegiatan desa 7 100 0 0 

2 Pertanian :     
a Teknologi pertanian (budi daya,  alsintan, dan 

pengolahan/pascapanen) 
7 100 

35 100 

b Peluang pasar dan harga produk pertanian 7 100 25 71,42 

c Input produksi (pupuk, benih, dan bibit) 7 100 25 71,42 
3 Kesehatan 3 42,85 0 0 
4 Pendidikan 4 57,14 0 0 
5 Keuangan 0 0 0 0 
6 Peluang kerja 2 28,85 0 0 
7 Peluang usaha 4 57,14 2 5,75 
8 Hiburan dan olah raga 5 71,14 0 0 
9 Berita keluarga 1 14,28 0 0 
10 Berita umum (sosial, budaya, agama dan politik) 2 28,85 0 0 
12 Alat teknologi informasi dan komunikasi 

(handphone, internet, komputer) 
3 42,85 2 5,71 

Sumber Data Primer 
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Dari Tabel diatas memperlihatkan bahwa jenis-jenis informasi yang dibutuhkan penyuluh 
terbanyak adalah jenis informasi program kegiatan desa dan aspek pertanian. Sedangkan pada petani 
terbanyak adalah aspek pertanian, teknologi dan peluang pasar. Yang menarik jenis informasi tentang 
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) masih relatif rendah. Artinya, teknologi informasi dan 
komunikasi terutama penggunaan komputer dan internet belum begitu populer dikalangan penyuluh 
dan petani. Pada hal media tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang efektif. Dilihat 
dari sumber informasi yang dimanfaatkan oleh penyuluh dan petani baik berupa media interpersonal, 
media cetak dan elektronik maupun kelembagaan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

 
Tabel 3. Sumber informasi yang dimanfaatkan Penyuluh dan Petani. 

No Sumber informasi 

Jenis informasi 

Teknologi pertanian 
Peluang pasar dan harga 

produk pertanian 
Input produksi 

Penyuluh 
(N:7) 

Petani  
(N:35) 

Penyuluh 
(N:7) 

Petani  
(N:35) 

Penyuluh 
(N:7) 

Petani  
(N:35) 

I Interpersonal:  n %  n % n  % n % n % n % 
1 Penyuluh 5 71,42 35 100 3 42,85 25 71,42 7 100 35 100 

2 Kontak tani dan 
pemimpin desa 

2 28,57 35 100 2 28,57 17 48,57 3 42,85 10 28,57 

3 Teman, tetangga, 
saudara 

3 42,85 25 71,42 0 0 10 28,57 1 14,28 8 22,87 

4 Distributor sarana 
produksi 

3 42,85 30 85,71 5 71,42 15 42,85 7 100 20 57,14 

5 Pedagang 0 0 30 85,71 7 100 30 85,71 5 71,42 15 42,85 

II Media cetak dan 
elektronis: 

              

1 Surat kabar/majalah/ 
brosur 

7 100 5 14,28 3 42,85 2 5,71 3 42,85 2 5,71 

2 Radio 7 100 6 17,14 5 71,42 15 42,85 5 71,42 6 17,14 

3 Televisi 7 100 25 71,42 7 100 20 57,14 3 32,85 15 42,85 

4 VCD/CD 7 100 2 5,71 7 100 5 14,28 4 57,14 2 5,71 

5 Internet 3 42,85 13 37,14 4 57,14 6 17,14 4 57,14 1 28,57 

III Kelembagaan:               

1 Pasar 2 28,57 8 22,28 7 100 25 71,42 3 42,85 15 42,85 

2 Penyedia sarana 
produksi/kios 

0 0 4 11,42 3 42,85 10 28,57 7 100 30 85,71 

3 Kelompok 
Tani/Gapoktan 

0 0 35 100  2 28,57 35 100 0 0 35 100 

4 BPTP 7 100 25 71,42 7 100 20 57,14 6 85,71 30 85,71 

5 Dinas Pertanian 7 100 25 71,42 4 57,14 15 42,85 5 71,42 30 85,71 

Sumber Data Primer 
 
Dari Tabel 3 diatas memeperlihatkan bahwa sumber informasi tentang teknologi pertanian, 

pasar dan input produksi oleh petani terbanyak diperoleh melalui penyuluh, BPTP, Dinas dan Kios 
saprodi. Sedangkan sumber informasi yang diperoleh penyuluh terbanyak melalui sesama penyuluh, 
BPTP, Dinas Pertanian dan Media Elektronik. Yang menarik media internet masih belum optimal 
pemanfaatannya.  

Secara umum proses pemberdayaan merupakan penyampaian pesan dari sumber ke penerima. 
Proses ini tidak hanya terhenti setelah pesan disampaikan atau diterima oleh penerimanya, namun 
juga memberikan tanggapannya kepada sumber/pengirim pesan tersebut. Menurut Harold D.Laswell 
(1969), proses komunikasi adalah proses pembentukan nilai-nilai baru sehingga komunikasi 
pembangunan pada hakekatnya merupakan penyebaran dari “nilai-nilai sosial” dan “nilai-nilai 
kesejahteraan” baru, baik menyangkut aspek-aspek kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik 
(keterampilan) maupun afektif (mental, sikap). Proses komunikasi oleh Schramm diacu dalam Totok 
Mardikanto, (1991) diartikan sebagai proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih, di mana 
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semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan, sampai ada saling 
pemahaman atas pesan yang disampaikan oleh semua pihak  Lebih lanjut dikatakan dalam setiap 
proses komunikasi, sedikitnya akan terkandung salah satu dari tiga macam tujuan komunikasi yaitu: 
(1) informatif (memberikan informasi), (2) persuasive (membujuk), dan (3) entertainment 
(memberikan hiburan), meskipun dengan kadar yang tidak selalu sama, karena tujuan utama 
penyuluhan adalah mendidik.  

Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain (misalnya penyuluh kepada petani), 
informasi tersebut haruslah informasi yang bermakna bagi orang bersangkutan dan dibutuhkan 
masyarakat petani. Jadi bukan informasi yang diketahui yang disampaikan. Makna ini penting bagi 
keberhasilan penyebarluasan informasi yang dapat diserap dan dilaksanakan masyarakat petani. Untuk 
dapat mengetahui dan memahami informasi yang benar-benar dibutuhkan, bahkan prioritas informasi 
yang dibutuhkan perlu dipahami, maka komunikator perlu bertindak sebagai pengamat dan pendengar 
yang baik. Dengan demikian, memungkinkan komunikasi dapat berlangsung dengan efektif (Asngari, 
2001) dan menurut Williams (1984), hal ini merupakan landasan terjadinya kebersamaan antar kedua 
belah pihak itu. Adanya kebersamaan, menentukan efektifnya komunikasi demikian sebaliknya, 
komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kebersamaan kedua belah pihak.  
 
Kesimpulan 

 
1. Pengembangan cyber extension bagi penyuluh, kelembagaan penyuluhan serta para pelaku 

agribisnis dapat menyediakan informasi pertanian sesuai kebutuhan spesifik lokasi sehingga 
mempercepat peningkatan penyediaan materi penyuluhan pertanian bagi penyuluh dan pelaku 
usaha.  

2. Berkembangnya cyber extension dapat mempercepat arus informasi pertanian dari pusat sampai 
ke daerah dan dapat meningkatkan akses petani dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
Disamping itu Cyber extension dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi 
penyuluhan khususnya membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi kepada penyuluh . 

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya internet dapat digunakan 
untuk menjembatani informasi dan pengetahuan yang tersebar di antara yang menguasai 
informasi dan yang belum menguasai informasi serta memperbesar partisipasi secara langsung 
dari masyarakat serta menciptakan jaringan dan akses terhadap informasi dan peluang usaha. 
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REVITALISASI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI MALUKU 
SEBUAH UPAYA MENATA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DI WILAYAH 

KEPULAUAN  
 

Felecia P. Adam dan Paulus M.  Puttieihalat 
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura 

 
 

Abstrak 
 

Menyadari bahwa masalah pertanian merupakan masalah multi sektoral karena tidak saja menyangkut 
aspek pertanian, sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi tetapi juga merambah pada ranah politik 
dan keamanan (ketahanan pangan), maka dalam penyelenggaraannya diperlukan koordinasi dan 
pengendalian yang mantap  di tiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke desa (petani 
dan kelompok tani) sehingga akan tercapai sinergitas antar pelaku pembangunan tersebut. 
Transformasi kelembagaan bukan saja untuk meningkatkan sinergi antar pelaku pembangunan  tetapi 
juga sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Sejak lama penyuluhan 
pertanian telah menjadi salah satu sub system dari system pembangunan pertanian secara keseluruhan. 
Namun dalam kenyataannya penyuluhan pertanian merupakan issu lama yang hilang termakan waktu 
dibandingkan dengan issu pertumbuhan ekonomi.  Padahal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 
(dalam konteks pertanian rakyat), penyuluhan merupakan alat terpenting yang berfungsi untuk 
mendorong ligkungan petani agar lebih bergairah dalam mengelola usahataninya dengan 
memperhatikan prinsip ekonomi. Dengan demikian penyelenggaraan penyuluhan secara umum, 
maupun secara khusus terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya penyuluh menjadi mutlak 
diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat bertindak untuk memediasi berbagai 
pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan sehingga secara terkoordinasi dan 
terintegrasi dapat dikembangkan pola-pola yang lebih efektif  dalam penyelenggaraan penyuluhan. 
 
Pendahuluan 
 Penyuluhan pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang 
dimulai sejak awal abad 20. Penyuluhan pertanian bermula dari adanya kebutuhan untuk 
meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan penjajah maupun untuk memenuhi kebutuhan 
pribumi. Kebutuhan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan akan dapat dipenuhi seandainya 
teknologi-teknologi maju yang ditemukan para ahli dapat dipraktekkan oleh para petani sebagai 
produsen primer. Dengan hasil yang cukup menggembirakan, usaha-usaha ini terus dikembangkan 
dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan 
dibentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau LVD) pada tahun 1908 di bawah 
Departemen Pertanian (Sadono, 2008). Selanjutnya UU No. 12 tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dengan jelas memberikan rambu-rambu bahwa: 
a. penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;  
b. pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu 

keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas 
lapangan kerja dan lapangan berusaha;  

c. meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi 
daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam-rambu bahw dan di sekitar kawasan hutan; 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan;  

d. meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan; c. bahwa untuk lebih 
meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya 
manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan 
organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu 
membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu 
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berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip 
pembangunan berkelanjutan;  

e. untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah 
berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;  

f. pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang 
kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;  

 Atas dasar inilah, penyuluhan pertanian mutlak dilaksanakan oleh semua pihak secara 
terintegrasi. Demikian juga di  Provinsi Maluku, penyelenggaraan penyuluhan secara teknis 
dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi 
Maluku melalui Peraturan Gubernur No. 008 Tahun 2009. Badan ini berfungsi untuk merencanakan  
program pembangunan penyuluhan;  melaksanakan pembinaan umum di bidang pertanian, perikanan 
dan kehutanan; pengembangan ketenagaan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; 
pengembangan kelembagaan penyuluhan baik pemerintah maupun petani; penyediaan sarana 
prasarana dan alat bantu penyuluhan ; dan penyediaan informasi dan teknologi serta kerjasama 
antar/inter kelembagaan.   Untuk mewujudkan tujuan di atas maka kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan difokuskan pada upaya percepatan sosialisasi dan implementasi UUD No. 16 Tahun 
2006;  identifikasi SDM penyuluh, petani dan kelembagaan; dan penyediaan sarana dan prasarana 
yang lansung menyentuh kebutuhan petani.  
 
Keadaan Umum Provinsi Maluku 
 Provinsi Maluku terdiri atas beberapa pulau besar yaitu ; Pulau Buru (9000 km2), Pulau 
Seram (18.625 km2), Pulau Yamdena (5.085 km2), Pulau Wetar (3.624 km2), Pulau Kobror (1.359 
km2), Pulau Trangan (1.497 km2); dan ratusan pulau kecil dengan luas keseluruhan 54.185 km2; 
terbagi atas 11 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hasil SP 2010  ± 1,5 juta jiwa. Potensi sektor 
kehutanan meliputi hutan lindung 772.595 ha, hutan produksi tidak tetap 865.947 ha, hutan produksi 
tetap 878.691 ha, hutan konversi 2.370.850 ha.  
 Mengingat luas wilayah laut yang mencapai 93,5 % maka strategis mendasar di sektor 
perikanan dan kelautan adalah menjadikan sektor ini sebagai leading sektor dengan memperhatikan 
keterpaduan dengan sektor lainnya. Di Maluku, 98 % penduduk berada di kawasan pesisir, sehingga 
kawasan ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan masyarakat setempat, ditandai 
dengan bertumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan pusat permukiman.  
 Tanaman perkebunan di Maluku memiliki nilai historis yang panjang dan nilai ekonomis. 
Komoditi yang popular diusahakan antara lain kelapa, cengkih, pala, kako, kopi, jambu mete dan 
kapuk dengan total produksi pada tahun 2007 sebesar 94.484 ton. Tidak saja tanaman perkebunan 
yang dijadikan primadona, namun komoditi pertanian dan peternakan juga memiliki nilai strategis. 
Selain nilai komersil, tanaman pertanian dan usaha peternakan merupakan usaha rakyat yang 
berkembang dan menjadi penyangga utama terhadap ekonomi keluarga maupun ketahanan pangan 
rumah tangga petani. 
 
Arah Dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Di Provinsi Maluku 

Hingga 2013 Visi yang hendak dicapai adalah terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat tani dan nelayan maupun masyarakat di dalam dan sekitar hutan.   
Untuk mencapai visi di atas, maka misi yang diemban adalah ; 
1. mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 
2. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh 
3. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyuluhan 
4. meningkatkan kontribusi penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat tani dan dunia usaha 
5. mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan pelaku usaha dalam pelaksanaan 

penyuluhan 
6. meningkatkan koordinasi dan kerjasama teknis di bidang penyuluhan 
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7. merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan  
 Secara umum manfaat program penyuluhan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 
seperti: meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meingkatkan 
kesejahteraan keluarga petani, dan mengusahakan pertanian yang berkelanjutan (Van Den Ban, 1999). 
Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan rekayasa di berbagai bidang, sehingga secara terpadu dapat 
dilahirkan program-program yang berkualitas dan mudah diaplikasikan.  
 
Kondisi Saat Ini 
 Secara geografis wilayah provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan tersebar 
diantara lautan yang mendominasi wilayah ini memberikan implikasi terhadap berbagai hal termasuk 
penyelenggaraan penyuluhan.  Kendala utama dengan geografis wilayah yang demikian adalah 
sulitnya transportasi dan komunikasi.  Hingga 2009 tenaga penyuluh yang tersedia di provinsi Maluku 
sebanyak 361 orang yang melayani 9 kabupaten/kota (Tabel 1). Kota Tual, kabupaten MBD dan Buru 
Selatan masih termasuk pada kabupaten induk yaitu MTB, Maluku Tenggara dan Buru. 
 
Tabel 1. Jumlah Tenaga Penyuluh di Maluku, 2009 

No Kabupaten/kota Pangan perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Total 
1 MTB 18 3 2 - - 23 
2 Maluku Tenggara 26 12 - - - 38 
3 Maluku Tengah  123 - - 34 - 157 
4 Buru 24 11 4 - 6 45 
5 Seram Bagian Barat 40 7 5 5 - 57 
6 Seram Bagian Timur 4 - - - 13 17 
7 Aru 1 - - - - 1 
8 Ambon 42 - - 10 - 52 
9 Provinsi 1 - 2 - - 3 
10 BPTP 6 - 1 - - 7 
Total   285 33 14 49 19 400 

Sumber : Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Maluku, 2009 
 
 Secara administratif, hingga 2011 Provinsi Maluku terdiri atas 11 kabupaten/kota dengan 65 
kecamatan. Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah tenaga penyuluh yang tersedia, disetiap 
kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan masih sangat kurang karena setiap desa belum memiliki 
tenaga penyuluh.  Selayaknya setiap desa memiliki minimal seorang tenaga penyuluh sehingga petani 
dapat selalu berkonsultasi tentang perkembangan usahataninya. Berkembangnya otonomi daerah sejak 
diterbitkannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang diberlakukan pada tahun 2001 turut 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan penyuluhan. Riant Nugroho (2000) 
menjelaskan bahwa ….dalam praktek desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. 
Desentralisasi yang merupakan pembagian/pelimpahan kekuasaan terbagi menjadi dua bentuk yaitu 
desentralisasi kewilayahan/teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan 
adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah/daerah dan 
desentralisasi fungsional adalah pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (atau teknis) 
yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Otonomi daerah dartikan sebagai wewenang 
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. Dengan demikian desentralisasi sangat dekat (bahkan berimpit) dengan 
otonomi daerah.   
 Dari terminologi ini dapat dipastikan bahwa baik desentralisasi maupun otonomi dimaknai 
sebagai “mengatur diri sendiri” oleh karena itu, konteks mengatur diri sendiri akan 
diimplementasikan berdasarkan pemahaman dari penyelenggara desentralisasi dan otonomi, tentang 
tingkat urgensi dari masing-masing bidang yang dijadikan fokus utama dalam pembangunan 
setempat. Misalnya saja pemerintah berusaha keras mengejar pertumbuhan tingkat ekonomi melalui 
pengembangan budidaya rumput laut. maka semua upaya diarahkan untuk hal ini.  Padahal sektor 
pertanian rakyat yang menjadi penyangga utama bagi ekonomi rumah tangga, diterlantarkan karena 
petani berlomba-lomba mengusahakan rumput yang difasilitasi pemerintah. Padahal teknologi 
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budidaya maupun pasca panen di tingkat petani masih sangat rendah, bahkan tenaga penyuluh bidang 
perikanan tidak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Oleh 
karena itu tidak ada upaya pendampingan yang kontinyu terhadap petani/nelayan setempat.  
 Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijkan-
kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan 
memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik yang tersedia. 
Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan keputusan yang berasal dari daerah tersebuty 
dalam proses pembangunan untuk mencapai kesempatan temaga kerja baru dan merangsang 
peningkatan kegiatan ekonomi (Hafsah, 2009) 
 Pada iklim desentralisasi yang sedang bergulir,  pendayagunaan sumberdaya penyuluhan 
merupakan faktor yang harus segera dibenahi/ditata kembali. Mengingat kita memilki sumberdaya 
yang potensial baik SDA, SDM maupun sumberdaya buatan. Jika sumberdaya ini dikelalo dengan 
baik oleh masyarakat pertanian dengan dukungan penyuluh pertanian, maka tujuan pembangunan 
nasional dapat segera diwujudkan. Dalam konteks inilah pemberdayaan penyuluhan pertanian menjadi 
hal yang mendesak untuk dilakukan (Hafsah, 2009). Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ada 
beberapa masalah mendasar yang seharusnya dibenahi seperti: 
1. perlu penambahan tenaga penyuluh sehingga mencapai target nasional “satu desa, satu 

penyuluh” sesuai dengan spesifikasi (pertanian.peternakan, perikanan, kehutanan) 
2. alih fungsi tenaga penyuluh menjadi tenaga struktural untuk mengisi jabatan-jabatan yang 

diperlukan sebagai akibat dari otonomi daerah, terutama pada daerah-daerah pemekaran. 
3. sebagai tenaga fungsional, kenaikan pangkat tenaga penyuluh masih sangat tersendat karena 

beberapa kabupaten/kota belum membentuk tim penilai angka kredit penyuluh.  
4. banyaknya tenaga penyuluh yang memasuki masa pensiun 
5. kelembagaan penyuluhan pertanian pada setiap kabupaten/kota, bervariasi dalam hal struktur 

dan pemda setempat memiliki pandangan yang beragam terhadap urgensi penyuluhan, bahkan 
cenderung tidak berpihak pada kepentingan penyuluhan. 

6. beragamnya pemahaman pemda setempat dan pihak legislator, tentang urgensi penyuluhan 
menyebabkan aksentuasi yang diberikan bagi penyelenggaraan penyuluhan juga rendah. 

7. tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan, seperti sarana audio visual, 
komputer maupun perangkat informasi lainnya. 

8. terbatasnya SDM penyuluh menyebabkan pemanfaatan SDA belum optimal, akibatnya tingkat 
penerapan teknologi petani juga masih rendah.  

9. kelembagaan petani berfungsi belum maksimal sehingga produktifitasnya menjadi rendah.  
10. kurang terbukanya ruang publik terhadap penyelenggaraan penyuluhan menyebabkan tidak ada 

keterpaduan dalam semua tahapan penyuluhan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi) 

11. minimnya pendidikan dan pelatihan  bagi tenaga penyuluh. 
12. penghargaan terhadap tenaga penyuluh masih sangat rendah 
Rekomendasi 
 Mencermati uraian yang telah dikemukakan maka menurut Hafsah (2009) diperlukan strategi 
keberpihakan terhadap ketertinggalan masyarakat pertanian untuk mencapai kesetaraan di bidang 
teknologi, budidaya maupun bisnis pertanian. Strategi pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui 
upaya-upaya ; 
1. membangun, membentuk kelembagaan pertanian tingkat masyarakat desa sebagai kelembagaan 

yang mandiri, sehingga terbuka akses dan peluangnya semakin besar untu kmencapai kemajuan 
2. membangun organisasi petani untuk menggalang potensi kelompok masyarakat dan 

menciptakan wahana yang compatible dengan pranata formal di masyarakat.  
3. Membangun pertanian khususnya petani dan keluarga, kelompok tani, pengusaha di bidang 

pertanian dan aparat pertanian di tingkat lapangan untuk menciptakan manusia pertanian yang 
produktif secara ekonomi dan efektif secara sosial.  
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  Startegi di atas dapat diimplementasikan lebih teknis lagi melalui beberapa rekomendasi yang 
dapat diusulkan adalah sebagai berikut ; 
1. penambahan jumlah tenaga penyuluh di provinsi Maluku perlu menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah daerah setempat  
2. administrasi kepegawaian terkait dengan fungsi-fungsi penyuluh hendaknya diselesaikan 

dengan segera, tidak berbelit dan mengandung kepastian. 
3. perlu penyelarasan upah/gaji terhadap tenaga penyuluh sehingga mereka dapat dihargai 

sebagaimana mestinya. Jika dokter PTT bisa dihargai dengan mahal, penyuluh di lapangan pun 
kiranya dapat diperhatikan oleh pemerintah. 

4. perlu pembenahan sarana dan prasarana penyuluhan  
5. harus ada sinkronisasi antara penyuluh dengan media publik sehingga profesi penyuluh 

sehingga masyarakat mengetahui apa dan bagaimana proses penyuluhan. Hal ini dapat juga 
dijadikan ajang promosi. 

6. pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh harus dilakukan secara intensif 
7. memaksimalkan kelembagaan petani yang telah ada, dan membentuk kelompok-kelompok baru 

dalam jumlah yang lebih banyak agar pengelolaan usahataninya lebih efektif. 
8. Kebijakan pemerintah dan upaya pemberdayaan masyarakat harus berbasis pada modal sosial 

masyarakat setempat.  
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Abstrak 
  Pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah upaya-upaya dalam bidang pertanian untuk 
mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.  
Permasalahan bidang pertanian dari waktu ke waktu semakin beragam.  Pembangunan pertanian 
dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta 
persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan 
liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.  Faktor lain yang harus dihadapi dunia 
pertanian dalam bidang lingkungan sumberdaya alam yaitu makin terbatasnya sumberdaya lahan, air 
dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status 
dan luas kepemilikan lahan.  Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam 
pembangunan pertanian tersebut memerlukan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisiplin, yang 
memadukan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan.  Bidang ilmu sosiologi dan penyuluhan adalah 
ilmu pengetahuan yang bersifat interdisiplin, yang memiliki kapasitas merangkum konsep ilmiah dari 
bidang ilmu pertanian, psikologi, antropologi, manajemen, psikologi sosial, ekonomi dan komunikasi.  
Tujuan pendidikan sosiologi  dan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi dalam perkembangannya 
mengalami penyesuaian-penyesuain terutama dalam rangka mengawal berbagai permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat pertanian dan pedesaan.  Keilmuan sosiologi maupun penyuluhan pertanian 
mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski masing-
masing memiliki fokus kajian yang berbeda.  Tatkala akhir-akhir ini marak terjadi gejolak perlawanan 
petani sehingga menimbulkan konflik horizontal terkait alih fungsi lahan pertanian, atau status  
kepemilikan lahan garapan misalnya,  harapannya adalah kedua bidang ilmu tersebut memiliki 
kemampuan menjawab permasalahan dengan dasar teori keilmuan yang kuat dan adaptif.  Dengan 
demikian, perguruan tinggi sebagai mitra penyeimbang pemerintah semakin nyata kontribusinya 
dalam mengatasi persoalan pembangunan pertanian di Indonesia.  Sehingga, kiranya sangat penting 
untuk memposisikan kembali bidang ilmu sosiologi  dan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi 
serta dalam peta perkembangan keilmuan sosial pertanian dan ilmu pengetahuan secara luas.   
 
Kata kunci : permasalahan pertanian, interdisiplin, reposisi 
 
Pendahuluan 

Perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam memberikan justifikasi analisis dan 
solusi ilmiah atas permasalahan pembangunan.  Termasuk didalamnya adalah pembangunan 
pertanian.  Pembangunan pertanian diyakini masih memiliki kedudukan yang penting dalam 
perekonomian nasional. Peran penting pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata 
melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; 
penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan 
melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran penting pertanian dimaksud sejalan 
dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan 
kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  

Perubahan kondisi lingkungan akibat pemanasan global, situasi sosial politik yang sangat 
dipengaruhi oleh intervensi kepentingan berbagai pihak, serta gejolak ekonomi yang berlangsung 
cepat berdampak terhadap adanya perubahan-perubahan dalam pembangunan pertanian.  Perubahan-
perubahan yang terjadi didalam dunia pertanian harus mendapatkan perhatian untuk menghindari 



 

264 
 

kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan.  
Menghadapi fenomena tersebut diperlukan pemutakhiran pemikiran dari sudut pandang sosiologi dan 
praktik penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian. 

Penyuluhan pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan pertanian di 
pedesaan.  Jika sistem penyuluhan pertanian dapat dirumuskan dengan baik dan dijalankan dengan 
sungguh-sungguh, kesejahteraan petani di pedesaan akan meningkat secara sgnifikan secepatnya.  
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan, kegiatan penyuluhan mempunyai kekuatan hukum lebih besar 
dalam memberikan dukungan bagi keberhasilan pembangunan pertanian. 

Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk memposisikan kembali bidang ilmu sosiologi  
dan penyuluhan pertanian dalam peta perkembangan keilmuan sosial pertanian dan ilmu pengetahuan 
secara luas.  Tatkala akhir-akhir ini marak terjadi gejolak perlawanan petani sehingga menimbulkan 
konflik horizontal terkait alih fungsi lahan pertanian, atau status  kepemilikan lahan garapan misalnya,  
harapannya adalah kedua bidang ilmu tersebut memiliki kemampuan menjawab permasalahan dengan 
dasar teori keilmuan yang kuat dan adaptif.  Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai mitra 
penyeimbang pemerintah semakin nyata kontribusinya dalam mengatasi persoalan pembangunan 
pertanian di Indonesia.  Makalah ini difokuskan untuk  mengidentifikasi berbagai isu pertanian terkini 
yang berpotensi mempengaruhi arah pendidikan sosiologi dan penyuluhan pertanian.   

 
Tantangan Pembangunan Pertanian  

Pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan 
yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah 
penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.  
Faktor lain yang harus dihadapi dunia pertanian dalam bidang lingkungan sumberdaya alam yaitu 
makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis 
sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan.  Terkait dengan masih 
rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, dunia pertanian di Indonesia harus menghadapi 
permasalahan masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya 
akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; 
masih rawannya ketahanan pangan dan energi dan masih rendahnya nilai tukar petani.  Antar berbagai 
sektor terkait juga masih terlihat kurang harmonis dalam melakukan koordinasi kerja dalam 
pembangunan pertanian.  Oleh karena itu maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak 
tantangan. 

Tantangan pembangunan pertanian Indonesia ke depan antara lain bagaimana memenuhi 
kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur 
lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk 
pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak 
kecil; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem 
penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara 
berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap 
perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; menciptakan kebijakan harga (pricing policies) 
yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; mengupayakan pencapaian Millenium 
Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; 
memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan 
ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati 
generasi penerus. 

Tantangan pertanian di masa depan juga terlihat dari kondisi organisasi petani saat ini lebih 
bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum 
sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas 
terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan 
usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi 
belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah 
pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan 
Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan 
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untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah 
pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan 
usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan. 

Sedangkan tantangan yang dihadapi penyuluhan pertanian menurut pemikiran Prabowo 
Tjitropranoto, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Petani telah berkembang pesat sekali terutama dalam karsa, aspirasi, kemauan dan pemikiran 

dibandingkan dengan masa lalu 
2. Teknologi pertanian yang didasarkan pada pengembangan ilmu pengetahuan untuk praktek 

umumnya dapat meningkatkan produktivitas komoditas dengan baik tetapi memerlukan sarana 
produksi, yang kesemua sarana produksi tersebut tidak terjangkai oleh petani dewasa ini, 
karena sebelumnya selalu dengan harga tersubsidi 

3. Harga beberapa komoditas impor seperti beras, gula, kedelai, dan sebagainya, lebih murah 
dibanding dengan hasil produksi dala negeri.  Hal ini menunjukkan produksi dalam negeri yang 
kurang efisien 

4. Petani sangat inovatif tetapi untuk menerapkan inovasi terkendala oleh kurang tersedianya 
modal 

5. Jenis-jenis teknologi yang diperlukan petani sangat banyak, yang tidak dapat dibatasi pada 
komoditas utama saja, termasuk dalam meningkatkan nilai tambah hasil petani misalnya 
melalui peningkatan mutu produksi, pengolahan hasil dan pemasaran 

6. Penyuluhan pertanian yang efektif memerlukan kemampuan penyuluh pertanian yang 
profesional dan tidak tergantung pada perubahan-perubahan organisasi pemerintahan dan policy 

 
Perkembangan Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian  
 Tujuan pendidikan sosiologi  dan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi dalam 
perkembangannya mengalami penyesuaian-penyesuain terutama dalam rangka mengawal berbagai 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat pertanian dan pedesaan.  Keilmuan sosiologi maupun 
penyuluhan pertanian mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, meski masing-masing memiliki fokus kajian yang berbeda. 

Bidang ilmu sosiologi pertanian melakukan analisis masyarakat, terutama masyarakat 
pedesaan secara holistik, yaitu analisis aras mikro terkait konteks meso dan makro yang mencakup 
beragam variabel sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melingkupi masyarakat pedesaan.  Selain 
itu, bidang ilmu ini juga bertujuan melakukan perencanaan sosial dan manajemen sosial yang berpusat 
pada pengembangan sinergi beragam modal sosial masyarakat dalam rangka pembangunan 
masyarakat pertanian. Aspek lain yang menjadi perhatian bidang ilmu ini adalah melakukan 
pemantauan dan pemahaman kritis atas proses, akibat dan dampak perubahan sosial yang menyertai 
pembangunan masyarat.  Secara umum, tujuan pembelajaran pendidikan sosiologi  adalah untuk 
mengenalkan tentang konsepsi dan teori, serta fakta-fakta sosiologis.  Kemudian mengetahui 
bagaimana  mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu sosiologi tersebut dalam memahami gejala-gejala 
sosial yang ditemukan di lingkungan masyarakat pedesaan dan pertanian.  Serta menumbuhkan 
pemahaman untuk memiliki sikap dan tanggungjawab dalam pengembangan ilmu dan pengamalannya 
dalam pembangunan masyarakat pedesaan dan pertanian.  Sosiologi sebagai salah satu ilmu 
pengetahuan memiliki sudut pandang tersendiri dalam menelaah dan menganalisis serta menjelaskan 
berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.   

Bidang ilmu penyuluhan pertanian mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan 
merancang sistem penyuluhan pertanian, merencanakan program penyuluhan yang efektif dan 
melakukan evaluasi program penyuluhan pertanian.  Kurikulum penyuluhan pertanian harus memiliki 
sifat dinamis, selalu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.  Ilmu penyuluhan 
merupakan suatu disiplin ilmu yang dibutuhkan hampir semua bidang yang mempunyai sasaran 
masyarakat.   Melalui ilmu ini masyarakat khususnya masyarakat yang kurang beruntung (lemah dan 
tertinggal) mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.  Selain itu, 
penyuluhan sebagai program pendidikan luar sekolah juga bertujuan untuk memberdayakan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran secara mandiri, dan juga membangun masyarakat 
madani.  Oleh karena itu, menurut Margono Slamet, penyuluhan masa sekarang membutuhkan 
beberapa hal, diantaranya adalah sumberdaya manusia yang berkualitas, yang mampu melaksanakan 
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dan memanfaatkan otonomi daerah dengan baik, serta kemampuan menyiapkan masyarakat dan 
petani untuk membangun pertanian yang berwawasan agribisnis.  Para penyuluh pertanian harus 
mereorientasikan dirinya ke arah agribisnis.  Prinsip-prinsip dan teknologi-teknologi yang berkaitan 
dengan agribisnis harus lebih banyak dikembangkan dan dipelajari oleh para penyuluh.  Karena 
penyuluhan pertanian di masa depan tidak terbatas pada aspek teknologi produksi pertanian saja, 
tetapi jauh lebih luas meliputi aspek ekonomi, teknologi pasca panen, teknologi pengolahan, 
pengemasan, pengawetan, pengangkutan dan pemasaran. 

  
Situasi Terkini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian 

Era globalisasi akan mengakibatkan semua aspek kehidupan menjadi semakin dinamis dan 
kompleks.  Termasuk juga dalam bidang pertanian.  Perubahan dan trend yang terjadi dalam dunia 
pertanian yang mengiringi perkembangan  yang pesat di bidang pendidikan, telekomunikasi, 
elektronika, media massa, dan lain-lain perlu diantisipasi dengan strategi keilmuan sosiologi dan 
penyuluhan pertanian yang tepat.  Dalam perspektif sosiologis, tak bisa dielakkan juga bagimana 
kondisi masyarakat masa kini.   Dimana telah terjadi percampuran dalam masyarakat antara yang 
modern, maju, kaya, dan yang tradisional, tertinggal dan miskin.  Masyarakat didominasi oleh 
penduduk yang berpendidikan rendah.  Sebagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dasar.  Demikian juga dengan lembaga kemasyarakatan yang ada, belum 
banyak yang secara nyata memberdayakan masyarakat.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan umumnya rendah.   
 Sementara itu, kondisi penyuluhan masa kini pun juga terdapat beberapa keadaan.  
Diantaranya adalah terkait dengan program penyuluhan dari pemerintah.  Seringkali program 
penyuluhan tersebut tidak tepat sasaran sehingga kurang bisa memberdayakan.  Masih kuatnya ego 
sektoral  antar instansi sehingga belum ada sistem yang terpadu antara berbagai sektor pembangunan 
dengan kegiatan penyuluhan. Program pertanian, termasuk program penyuluhan masih sering 
dimanfaatkan untuk kepentingan (politik dan ekonomi) yang berkuasa.  Selain itu, program pertanian 
seringkali dalam bentuk pemberian komponen subsidi yang kurang proporsional sehingga 
mengakibatkan ketergantungan dan menekan kemandirian masyarakat sasaran.  Pekerjaan penyuluhan 
belum mendapat apresiasi yang semestinya dan belum difasilitasi secara memadai.  Banyak orang 
yang masih berpendapat bahwa semua orang bisa melakukan penyuluhan yang sama baiknya. 

Dengan diberlakukannya  Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, dapat dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian diserahkan sepenuhnya 
kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.  Artinya, 
perguruan tinggi juga memiliki ruang gerak dalam memodifikasi materi pengajaran dan aktivitas 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan pertanian di wilayah yang bersangkutan.     
Apabila terjadi kondisi seperti demikian pada semua perguruan tinggi, maka bidang ilmu sosiologi 
dan penyuluhan pertanian telah menempatkan diri pada posisi tepat, yaitu senantiasa menyesuaikan 
diri dengan perkembangan keadaan yang ada dalam masyarakat. 

Terdapat catatan tertentu yang diperolah dari pengalaman mengajar beberapa mata kuliah 
sosiologi, seperti sosiologi pedesaan, sosiologi pertanian, sosiologi nelayan, dan sosiologi industri, 
juga pada mata kuliah penyuluhan pertanian.  Suatu kenyataan yang dijumpai dalam pendidikan 
sosiologi, ialah terpisahnya pendidikan sosiologi pedesaan dengan pendidikan cabang-cabang lain 
sosiologi, dimana sosiologi pedesaan cenderung bernaung dibawah agriculture college, sedangkan 
sosiologi ditawarkan oleh departemen di universitas.  Dalam sistem kita, pendidikan sosiologi 
pedesaan diselenggarakan jurusan sosial ekonomi pertanian dan juga diselenggarakan oleh program 
studi agribisnis pada fakultas pertanian.  Ruang lingkup mata kuliah sosiologi pedesaan adalah 
meliputi : 
 Pengertian dan sosiologi pertanian, serta posisi sosiologi pertanian dalam pembangunan 

pertanian 
 Pola-pola Kebudayaan dan Masyarakat Perdesaan dan Pertanian 
 Proses-proses Sosial Masyarakat: Pengertian dari Beberapa pendapat ahli, Unsur dan Bentuk-

bentuknya, serta contohnya 
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 Lembaga Sosial: Pengertian dari beberapa Pendapat ahli,  Proses perkembangan, Lembaga 
Sosial; Tingkatan norma dan Contohnya di perdesaan 

 Grup Sosial: Pengertian, Karakatersitik, Unsur pembentukan, Tipe-tipe, dan struktur, unsur 
dinamika Grup sosial, dan posisi grup sosial dalam sistem sosial 

 Organisasi Sosial: Pengertian, 
 karakteristik,perkembangannya, dan Tipe-tipe, birokrasi dan contohnya di perdesaan 
 Sistem Status dan Pelapisan Sosial:  Pengertian, proses perkembangan, bentuk, dan mobilitas 
 Pola Hubungan antar Suku Bangsa: Pengertian, Unsur-unsur kerjasama dan konflik, pola 

interaksi assilimasi dan imntegrasi, prasngka, diskriminasi dan perannya dalam proses 
akulturasi sosial 

 Pola Komunikasi Masyarakat : Pengertian, Unsur dan Proses Komunikasi, Tipe dan model-
model komunikasi sosial, dan Contoh komunikasi tradisional perdesaan 

 Pola Kekuasaan dan Wewenang: pengertian, bentuk, birokrasi dan kepemimpinan, serta contoh 
 Fungsi keluarga dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat 
 Pola Adaptasi Ekologi dan Bentuk Masyarakat: Pengertian, Konsep Antropogeografi dan 

posibilisme, Bentuk dan contoh masyarakat 
 Perubahan Sosial: Pengertian, proses, unsur dan faktor (mahshab) perubahan sosial, 

modernisasi perdesaan; Aplikasi sosiologi perdesaan dalam pengembangan masyarakat 
perdesaan dan pertanian   

Pada perkembanganya, masing-masing program studi yang bernaung dibawah fakultas 
pertanian sudah tidak lagi menawarkan sosiologi pedesaan, tetapi mata kuliah sosiologi yang sudah 
spesifik bidangnya.  Pada program studi budidaya perikanan dan perairan menekuni bidang kajian 
sosiologi nelayan/sosiologi masyarakat pesisir.  Ruang lingkup mata kuliah sosiologi 
nelayan/sosiologi masyarakat pesisir adalah sebagai berikut : 
 Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir; Pengertian dan Penggolongan Nelayan 
 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir; Patron-Klien; Ciri Umum Struktur Sosial; Stratifikasi Sosial 
 Dinamika Perubahan Teknologi Perikanan dan Formasi Sosial; Perubahan Teknologi Perikanan 

sebagai Perubahan Kebudayaan; Modernisasi Perikanan; Konsep Formasi Sosial Pola Bagi 
Hasil 

 Konflik-konflik Masyarakat Pesisir; Teori Konflik, Anatomi Konflik Nelayan dan Resolusi 
Konflik 

 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat  
 Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Kemiskinan Absolut dan Relatif; 

Kemiskinan Kultural dan Struktural Pemberdayaan; Hasil Pergeseran Paradigma Pembangunan 
Dimensi dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Sosial Proses Pemberdayaan Model-model 
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  

Selain itu, pada program studi Teknologi Manajemen Industri Agro menekuni bidang kajian 
sosiologi industri.  Di tempat lain, pada program keahlian (strata diploma tiga) Manajemen Agribisnis 
juga menetapkan sosiologi industri sebagai salah satu mata kuliahnya.  Ruang lingkup mata kuliah 
sosiologi industri adalah meliputi : 
 Sosiologi industri mengkaji dan menganalisis fenomena masyarakat industri baik aspek internal 

maupun eksternal 
 Pemahaman sosiologi dan sosiologi industri dalam ranah ilmu pengetahuan, masyarakat dan 

masyarakat industri, kelembagaan industri, organisasi industri, organisasi buruh, budaya 
industri, hubungan industrial, dan industrialisasi pedesaan 

 Pemahaman mengenai industri dan masyarakat industri sebagai hal penting pada masa 
industrialisasi, dimana terdapat perubahan-perubahan sosial yang mencerminkan bagaimana 
peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang menimbulkan sejumlah gejolak 
sosial 

Sedangkan pendidikan sosiologi diselenggarakan jurusan sosiologi pada fakultas ilmu sosial 
dan ilmu politik.  Pembinaan kedua sistem berbeda ini pun dilakukan oleh konsorsium pendidikan 
tinggi yang berlainan.  Mengingat adanya pemisahan ini maka dapat diharapkan adanya 
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perkembangan teori dan metodologi.  Pendidikan sosiologi yang juga berlangsung diluar jurusan 
sosiologi ialah pendidikan di bidang demografi, yang sejak dahulu berlangsung di Fakultas Ekonomi. 

Disamping itu, kajian terhadap berbagai cabang sosiologi tertentu kini nampak dilakukan pula 
oleh fakultas-fakultas lain, yang kadang-kadang dengan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada 
yang ada di jurusan sosiologi sendiri.  Kajian di bidang sosiologi perkotaan, misalnya, kini banyak 
dilakukan oleh fakultas teknik sipil dan perencanaan.  Sosiologi kesehatan merupakan bidang kajian 
yang kini banyak ditekuni di fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran.  Kajian sosiologi 
hukum mendapat tempat khusus di fakultas hukum.  Sosiologi agama menjadi suatu bidang yang 
banyak ditekuni di Institut Agama Islam.  Sosiologi pendidikan kini menjadi bidang kajian yang 
diminati di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Kajian sosiologi pun dilakukan di berbagai 
instansi di luar perguruan tinggi, seperti di badan penelitian dan pengembangan di departemen, di 
lembaga penelitian non-departemen seperti LIPI, di lembaga penelitian swasta atau lembaga swadaya 
masyarakat.    

Seperti halnya keilmuan sosiologi, pada bidang ilmu penyuluhan pertanian juga terdapat 
beberapa catatan-catatan.  Seperti sudah disampaikan sebelumnya, pembangunan pertanian 
merupakan strategi mendasar dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk 
Indonesia.  Pembangunan pertanian pun menuntut asupan berupa variabel sumberdaya alam, 
teknologi, dana, sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat, yang secara sinergi diharapkan 
mampu meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya mampu meningkatkan 
kesejahteraan keluarga petani khususnya dan masyarakat pertanian/pedesaan.  Dalam arti luas, ilmu 
penyuluhan berperan penting dalam mengakselerasi terwujudnya pembangunan pertanian dan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ruang lingkup mata kuliah penyuluhan pertanian meliputi 
: 
• Perspektif global tentang penyuluhan pertanian; termonologi dan sejarah perkembangan 

penyuluhan pertanian.  
• Penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daan peranan penyuluhan 

pertanian. 
• Falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, proses belajar-mengajar. 
• Proses Adopsi, proses pengambilan keputusan inovasi pertanian dan proses difusi. 
• Komunikasi interpersonal, komunikasi massa. 
• Metode menyuluh/mengajar  
• Penyusunan dan evaluasi program penyuluhan. 
• Administrasi dan Organisasi penyuluhan; model-model penyuluhan dan kelembagaan 

penyuluhan pertanian di Indonesia. 
Diharapkan tercapai kompetensi mahasiswa melalui mata kuliah penyuluhan pertanian ini 

yaitu mahasiswa dapat menjelaskan berbagai konsep, pendekatan, teori, dan model yang mendasari 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian.  Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan 
berbagai konsep, pendekatan, teori dan model penyuluhan pertanian dalam menganalisis praktet 
penyuluhan di Indonesai, dan mengaplikasikan beragam metode dalam penyuluhan pertanian.  
Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa mahasiswa akan mengetahui dan memahami prinsip-
prinsip penyuluhan serta mampu mengaplikasikan teori-teori dasar penyuluhan pertanian dalam 
melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.   

Bagi Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang Perguruan tinggi memiliki 
kaitan yang sangat erat dengan penyuluhan.  Dan memiliki peran yang sangat penting, serta tidak 
hanya dibatasi dalam bidang yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi saja (hard science).  Persoala-
persoalan yang berkaitan dengan masalah sosial bahkan juga banyak memerlukan campur tangan 
perguruan tinggi, dimana sudut pandang bidang ilmu sosiologi sangat berperan penting.   
 
Kesimpulan  
 Sudah saatnya keilmuan sosiologi dan penyuluhan pertanian memantapkan posisinya di  
perguruan tinggi sebagai solusi permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia.  Sebagai ilmu, 
sosiologi dan penyuluhan pertanian mampu memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah 
dengan metode-metode ilmiah. 
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MENGAPA MATA KULIAH KOMUNIKASI AGRIBISNIS PERLU  
UNTUK PROFIL LULUSAN FAKULTAS PERTANIAN 

 
Hepi Hapsari 

Dosen m.k. Kom. Agribisnis - Sosek - Unpad 
 

Abstrak 

         Dalam era globalisasi, sarjana pertanian perlu kompetensi komunikasi bisnis. Pemikiran ini 
disampaikan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) Agribisnis pada berbagai kesempatan. 
Paradigma pertanian masa kini adalah bisnis sumberdaya alam berkelanjutan berbasis rakyat. 
Kemampuan sarjana S-1 dalam komunikasi persuasif efektif dengan orang dewasa perlu 
dikembangkan.  Berbagai lembaga agribisnis memerlukan kompetensi komunikasi bisnis untuk 
mengelola konsumen, pegawai, petani, investor dan mitra bisnis lainnya. Mata kuliah Komunikasi 
Agribisnis didesain untuk menjawab kebutuhan stakeholder, membentuk profil lulusan yang dapat 
berkomunikasi efektif dengan orang dewasa, baik lisan maupun tulisan.  M.k. Komunikasi Agribisnis 
dilaksanakan pada semester 4 dengan beban 3 SKS (2-1) wajib bagi semua mahasiswa Fakultas 
Pertanian, Prodi Agribisnis dan Agroteknologi.  Metode pengajaran student centered learning (SCL) 
dengan teknik discovery learning, case study, small group discussion. Mahasiswa didorong untuk 
menggali sendiri materi kuliah, mempelajari dan mempresentasikan. Dosen bertindak sebagai 
fasilitator. Bahan perkuliahan berasal dari berbagai buku Komunikasi, Komunikasi Bisnis, Agribisnis 
dan internet yang disediakan oleh jurusan.  
 
Kata kunci : kompetensi, komunikasi agribisnis, stakeholder, SCL 
 

Berangkat dari aspirasi / kebutuhan Stakeholder 

          Seorang kawan yang menjabat Group Head Kredit Perkebunan sebuah Bank Pemerintah, 
mengeluhkan sulitnya mencari officer yang mempunyai kecerdasan sosial baik, mampu 
berkomunikasi efektif dengan orang dewasa. Tidak dipungkiri, banyak sarjana pertanian dibutuhkan 
untuk posisi tertentu di bank seperti kredit perkebunan. Ketika para pelamar itu diwawancara atau 
diminta diskusi kelompok, sebagian besar hanya jadi pendengar, tidak lancar berbicara, berbicara 
kurang makna dan sikap kurang perhatian. Hanya sedikit yang lancar atau aktif berbicara.  Demikian 
pula ketika diminta membuat konsep surat sederhana untuk nasabah, bahasanya masih simpang siur. 
Human relation skill untuk pemasaran relatif rendah.  Padahal begitu banyak pelamar  S-1 dan S-2 
dari yang lulus dengan nilai pujian.  Ini masalah penting bagi profesi bankir  karena bank adalah 
industri jasa keuangan yang sangat mengedepankan customer service excellent.  Salah atau kurang 
komunikasi sedikit saja, nasabah akan dengan mudah menarik dananya dalam sekejab. Alih-alih 
mencari nasabah baru, sekedar untuk mempertahankan yang sudah ada saja sulit, karena merawat 
nasabah tidak cukup dengan intelektual (hard skill).  Dewasa ini beberapa bank merekrut pegawai 
dengan sistem kontrak dan ditarget untuk mencari dana nasabah. Suatu pekerjaan sulit jika sesorang 
sarjana S-1 (pertanian) tidak dapat berkomunikasi persuasif efektif. 
         Semua industri barang dan jasa memerlukan pegawai yang mempunyai keterampilan 
komunikasi lisan maupun tulisan untuk memperoleh keuntungan melalui pemasaran, kerjasama 
dengan mitra, dan hubungan baik dengan buruh.  Suatu survey pada akhir abad 20 atas para manajer 
175 perusahaan besar di bagian barat Amerika, menunjukkan bahwa komunikasi lisan dan komunikasi 
tulisan menempati urutan pertama dan kedua dari 24 kecakapan terpenting yang mempengaruhi 
kesuksesan alumni Jurusan Bisnis dalam mendapatkan pekerjaan.  Para Chief Operating Officer 
menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara keahlian berkomunikasi pegawai dengan 
perolehan keuntungan perusahaan (Hersey dan Blanchard dalam Mulyana, 2003)  
         Lain lagi pengalaman seorang manajer perusahaan agribisnis di Bandung.  Dia merasa 
kehabisan cara baik untuk membina kemitraan dengan petani dalam memproduksi sayuran Jepang. 
Padahal potensi pasar yang bisa digarap begitu besar. Upaya baik perusahaan untuk mengajak petani 
menggarap pasar bersama sulit terwujud, karena petani tidak taat azas.  Sampai-sampai dia merasa 
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lebih baik bekerja dengan mesin, hewan atau tanaman daripada dengan manusia.  Sepintas yang salah 
para petani yang lemah karsa dan tidak ada yang salah pada manajer ini karena dia lulus cum laude 
dari PT bergengsi.  Dia bekerja sepenuh hati dan profesional. Perilaku dan tutur katanya juga sopan.  
Apa yang kurang ? Oh ternyata si manajer ini kurang mengerti karakter petani, kurang kompeten 
berkomunikasi dengan petani. Padahal dia lulus B (dianggap kompeten) untuk mata kuliah 
Komunikasi Agribisnis. Jadi apanya (bukan siapa) yang salah ? Boleh jadi cara mengajarnya yang 
salah atau cara menilainya (assesment) yang salah.  Menurut teori komunikasi klasik Berlo (1960); 
Rogers (1995) dan Mardikanto (2003) suatu efek komunikasi dipengaruhi oleh karakter sumber, 
kualitas pesan, kelengkapan media, dan karakter penerima.  Yang paling menentukan adalah karakter 
sumber (komunikator).  Menurut Mosher (1968) peran sumber adalah guru, sekaligus konsultan, 
manajer, dan analis yang membantu penerima mencapai tujuan komunikasi. 
        Pada Lokakarya Kurikulum Parcasarjana, Fakultas Pertanian Unpad di Lembang pada tanggal 
10-12 Januari 2012, dirumuskan kompetensi dasar yang diinginkan para stakeholder dari Departemen 
Pertanian, Perusahaan Agroindustri (PT.Sygenta), dan Perguruan Tinggi (Univ Lampung), antara lain 
yang utama adalah kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan untuk menemukan dan 
menyebarluaskan inovasi, kemitraan, pemasaran,  pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.  
Menurut stakeholder, pekerjaan di bidang mereka tidak sekedar mengelola uang, barang dan 
teknologi, tetapi lebih utama adalah mengelola manusia. Harapan para stakeholder itu ditangkap oleh 
Fakultas Pertanian Unpad sejak tahun 2003 dengan disusunnya GBRP m.k. Komunikasi Agribisnis, 3 
sks (2-1) wajib untuk program studi Agribisnis dan Agroteknologi. M.k. Komnikasi Agribisnis berada 
di dalam Laboratorium Sosiologi Penyuluhan, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan diampu oleh 
dosen-dosen yang kompeten di bidang ilmu komunikasi. 
        Aspirasi (saran masukan) stakeholder diwujudkan dalam rumusan kompetensi yang diharapkan 
dari profil lulusan Fakultas Pertanian. Kemudian dari kompetensi yang diharapkan itu, disusun mata 
kuliah-mata kuliah yang relevan dengan kompetensi.  Misalnya, kompetensi lulusan Program Studi 
Agribisnis dengan profil sebagai manajer usaha adalah mampu bekerjasam dalam tim yang 
multidisplin. Kompetensi pendukung sebagai manajer usaha adalah mampu membangun komunikasi 
yang efektif dengan semua pelaku usaha  secara horizontal maupun vertikal pada rantai pasok 
pemasaran modern untuk produk makanan dan benih.  
       Tiga kompetensi utama lulusan Program Studi Agribisnis dengan profil sebagai fasilitator dan 
perencana pembangunan adalah 
1. Memiliki kepekaan pada persoalan/masalah sosial budaya masyarakat terkait dengan 

pengembangan agribisnis  
2. Mampu merumuskan strategi serta penggunaan metode dan sumber daya untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis masa depan  
3. Mampu memfasilitasi dialog dalam dan antar kelompok pemangku kepentingan agribisnis untuk 

mendukung proses perumusan dan keberlanjutan kebijakan yang melibatkan peran serta 
masyarakat 

Kompetensi pendukung sebagai fasilitator dan perencana pembangunan adalah mampu menciptakan 
kondisi yang memberdayakan pelaku agribisnis dan keterlibatan petani kecil pada rantai pasok 
pemasaran modern untuk produk makanan dan benih. 

  Empat kompetensi utama dan dua komptenesi pendukung (penciri Perguruan Tinggi) tersebut 
menunjukkan bahwa semua profesi pada semua sub sistem Agribisnis yang melibatkan pelaku 
(manusia) memerlukan kemampuan komunikasi dalam pemahaman teori dan praktis.  Lulusan 
program studi Agribisnis dituntut mampu berkomunikasi efektif dengan semua pelaku agribisnis, baik 
dengan petani, pengusaha, pemasok, distributor, konsumen, buruh, pemerintah, dan peneliti.  Bisnis 
adalah transaksi modal, ide dan tenaga antar manusia yang berorientasi keuntungan.  Hakekat 
transaksi adalah komunikasi.  Keberhasilan atau kegagalan bisnis terutama disebabkan oleh  
keberhasilan atau kegagalan dalam berkomunikasi.  
 
Belajar Ilmu Komunikasi Bisnis di Fakultas Pertanian 

   Ilmu Pertanian bukanlah “kacamata kuda” yang melihat fenomena usahatani hanya dari sudut 
pandang petani sebagai farmer atau peasant.  Pertanian dalam kacapandang Agribisnis memiliki arti 
luas dari aspek pelaku maupun orientasinya.  Dari aspek pelaku, tidak hanya petani sebagai pelaku 
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usaha, tetapi juga sebagai pedagang, mitra pengusaha,  mitra pemerintah, mitra bank dan mitra 
perguruan tinggi. Bahkan saat ini pelaku agribisnis bisa siapa saja yang mau dan mampu.  Profesi 
pelaku agribisnis bisa jadi pilihan dan bukan sekedar jalan hidup. Oleh karena itu, mempelajari 
pertanian dalam pandangan Agribisnis haruslah komprehensif dan memerlukan dukungan berbagai 
ilmu baik esakta maupun sosial.  

   Pengajaran ilmu-ilmu lain pendukung ilmu pertanian seperti ekonomi, bisnis, sosiologi, 
komunikasi,  ekologi, statistika, dlsb., Fakultas Pertanian  tidak menggunakan dosen dari fakultas 
terkait, melainkan menugaskan dosen-dosen untuk studi lanjut di bidang tersebut atau belajar mandiri. 
Demikian pula untuk belajar teori dan praktek komunikasi bisnis bagi mahasiswa Fakultas Pertanian, 
diasuh oleh dosen-dosen yang telah mendalami Ilmu Komunikasi di S-2 atau S-3. Bila perlu 
mahasiswa dianjurkan menambah bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi.  M.k. 
Komunikasi Agribisnis didesain mendukung kompetensi profil lulusan yang akan berprofesi sebagai 
pejabat publik, pengusaha, akademisi dan manajer, agar mereka mampu melakukan komunikasi lisan 
maupun tulisan.  Setidaknya melatih komunikasi lisan yang berguna pada saat tampil pertama 
wawancara kerja.   

    Awam berpendapat bahwa komunikasi hal biasa, yang bisa dilakukan di mana saja. Itu betul, 
karena komunikasi itu luas, bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan untuk apa 
saja. Tidak salah kalau banyak ahli komunikasi, antara lain Stephen W. Littlejohn (1996) 
mengungkapkan 90 % aktivitas manusia adalah berkomunikasi, minimal berkomunikasi dengan 
dirinya sendiri. 

   Komunikasi Agribisnis lebih luas daripada Penyuluhan Pertanian.  Konsep dasar Komunikasi 
Agribisnis adalah kegiatan komunikasi bisnis yang dilakukan oleh semua pelaku agribisnis dan pada 
semua sub sistem agribisnis   Sedangkan Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan non formal 
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani mengenai usahataninya.  
Penyuluhan Pertanian mempunyai karakteristik khusus. Penyuluhan memerlukan komunikator, 
metoda, pesan, dan media yang khusus sesuai untuk karakter penerima. Bila usahataninya dari hulu 
sampai hilir, maka kegiatan pendidikan non formal untuk petani termasuk kajian Penyuluhan 
Pertanian. Kegiatan petani yang berhubungan dengan pedagang saprodi, pengusaha mitra, pedagang 
pengumpul, eksportir, bank, termasuk dalam kajian Komunikasi Agribisnis.    

    
Deskripsi Mata Kuliah: 
        Mata kuliah komunikasi agribisnis mempelajari konsep dasar ilmu komunikasi, konsep  dasar, 
strategi dan manajmen komunikasi bisnis, konsep dasar sistem agribisnis, aplikasi komunikasi bisnis 
di dalam sistem agribisnis, teknologi komunikasi dan informasi dalam komunikasi bisnis, dan etika 
komunikasi dalam agribisnis.  
        Definisi komunikasi bisnis adalah proses transaksi makna simbolik meliputi aspek pengiriman 
dan penerimaan pesan tertulis, pesan lisan, dan pesan-pesan non verbal, di dalam dan di luar 
organisasi atau sekelompok orang yang dibayar untuk bekerja bersama-sama menghasilkan barang 
dan jasa yang dijual untuk memperoleh keuntungan. Definisi tersebut disusun oleh Bobbye Sorrels 
Persing (1981) yang menggabungkan definisi komunikasi dan definisi bisnis.   
        Salah satu definisi agribisnis dari Cramer dan Jansen (1994) dalam Bayu Krisnamurti (2001)  
adalah kegiatan yang terkait dengan pertanian (dalam arti luas) meliputi industri sarana produksi, 
usahatani, industri pengolahan hasil panen, industri pemasaran, dan lembaga-lembaga penunjang 
usahatani dan industri.  Semua kegiatan dalam agribisnis dikelola secara rasional dan dirancang untuk 
mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan jasa yang 
diminta pasar. 
        Mata kuliah Komunikasi Agribisnis mengajarkan teori dasar dan praktek komunikasi bisnis di 
lingkup agribisnis.  M.K. Komunikasi Agribisnis dilaksanakan pada semester 4 (genap) tanpa 
prasyarat mata kuliah sebelumnya.  Meskipun ada mata kuliah di semester sebelumnya (2 dan 3), 
namun bukan sebagai prasyarat.  Mata kuliah sebelumnya adalah Sosiologi Pertanian, Sosiologi 
Pedesaan, Demografi Terapan.  Mata kuliah dalam semester yang sama adalah metode 
permberdayaan.  Mata kuliah selanjutnya adalah Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Agraria, Home 
Economic, BEDP III, Dinamika Kelompok dan Organisasi, dan Media Komunikasi.  
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Manfaat mata kuliah : 
1. Mahasiswa memahami konsep, teori, prinsip, model, konteks komunikasi secara umum, 

khususnya komunikasi bisnis dan sistem agribisnis.  
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan teoritis dan wawasan praktis dalam mengidentifikasi masalah 

komunikasi bisnis dalam lingkup agribisnis, sekaligus memotivasi mahasiswa untuk belajar 
memecahkan masalah-masalah tersebut.   

3. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 
komunikasi bisnis dalam lingkup agribisnis. 

 
Organisasi Materi : 
         Perkuliahan Penyuluhan Pertanian akan secara beruutan mempelajari : 
1. Konsep dasar Ilmu Komunikasi   
2. Konsep dasar Komunikasi Bisnis 
3. Konsep dasar Sistem Agribisnis 
4. Strategi  komunikasi bisnis 
5. Perencanaan pesan-pesan bisnis  
6. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis 
7. Promosi bisnis  
8. Penulisan good news dan bad news 
9. Laporan bisnis  
10. Presentasi bisnis 
11. Penulisan surat lamaran dan wawancara kerja 
12. Teknologi komunikasi dan informasi dalam komunikasi bisnis  
13. Etika komunikasi bisnis 
14. Aplikasi komunikasi bisnis dalam sistem Agribisnis 
 
Tujuan Pembelajaran Umum : 
 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan 
menerapkan konsep dan teori komunikasi bisnis secara efektif di dalam kegiatan agribisnis.  
 
Tujuan Pembelajaran Khusus : 
        Setelah menyelesaikan perkuliahan degan pokok-pokok bahasan dalam Penyuluhan Pertanian, 
mahasiswa diharapkan dapat : 
1.   Menjelaskan konsep dasar komunikasi 
2.   Menjelaskan konsep dasar komunikasi bisnis 
3.   Menjelaskan konsep dasar agribisnis 
4.   Menjelaskan dan menyusun strategi komunikasi bisnis 
5 .  Menjelaskan dan menyusun perencanaan pesan-pesan bisnis 
6.   Menjelaskan dan menyusun pelaksanaan pesan-pesan bisnis. 
7.   Menjelaskan dan menyusun promosi bisnis 
8.   Menjelaskan dan menyusun good news dan bad news 
9.   Menjelaskan dan menyusun laporan bisnis 
10. Menjelaskan dan menyusun presentasi bisnis 
11. Menjelaskan dan menyusun surat lamaran dan wawancara kerja 
12. Menjelaskan dan menganalisis teknologi komunikasi bisnis  
13. Menjelaskan dan menganalisis etika bisnis 
14. Menjelaskan dan menerapkan komunikasi bisnis dalam kegiatan agrbisnis 
Strategi Perkuliahan : 
          Mata kuliah Komunikasi Agribisnis disampaikan dengan metode utama Student Centered 
Learning (SCL).  Metode SCL meliputi : Small Group Discussion (SGD); Case Study (CS); dan 
Discovery Learning (DL). Mahasiswa mencari dan belajar sendiri dari bahan-bahan bacaan, enternet, 
berdiskusi dengan teman-temannya berdasarkan kisi-kisi yang diberikan dosen.  Dosen bertindak 
sebagai fasilitator yang mengarahkan, mendampingi dan mengevaluasi. Di awal pertemuan 
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(pendahuluan) disampaikan deskripsi singkat  tentang pokok bahasan saat itu. Di akhir pertemuan 
(penutup) disampaikan deskripsi singkat tetang pokok bahasan yang akan datang.   
          Pada pokok bahasan 1 – 4 menggunakan metode perkuliahan ceramah di awal pokok bahasan 
selama kurang lebih 10 menit dan dilanjutkan dengan discovery learning  (DL)  untuk menggali lebih 
banyak materi pokok bahasan.  Temuan mahasiswa diidentifikasi, dikelompokkan dan dibahas satu 
persatu.  
         Pokok bahasan 5 -12 menggunakan metode perkuliahan gabungan discovery learning (DL) 
untuk menggali sebanyak mungkin materi pokok bahasan; case study (CS) untuk mempelajari fakta di 
lapangan dan small group discussion (SGD) untuk menganalisis fakta di lapangan dihubungkan 
dengan konsep-konsep atau teori-teori ilmiah. Jika ditemukan perbedaan antara teori dan fakta maka 
mahasiswa dimotivasi untuk menemukan masalahnya dan solusi logis berdasarkan hasil diskusi. 
 
Bahan Bacaan/referensi perkuliahan : 
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3. Bayu Krisnamurti.  2001.  Agribisnis.   Yayasan Pengembangan Sinar Tani.  Jakarta. 
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Penerbit Remaja Rosdakarya.  Bandung.  
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Oklahoma.  Charles E. Merril Publishing Co. 
11. Tom Branan.  1998.  Komunikasi Pemasaran Terpadu.  Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta 
12. Tim Dosen m.k. Komunikasi Agribisnis.  2009.  Garis Besar Rencana Pembelajaran (GBRP) 

m.k. Komunikasi Agribisnis.  Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian, Unpad. 
 
Tugas : 
1. Setiap mahasiswa diwajibkan mencari sebanyak mungkin materi pokok bahasan berikutnya 

dengan metode belajar discovery learning (DL) dan membuat resume tentang pokok bahasan 
tersebut.  Resume diketik 1 spasi, maksimal 3 lembar HVS A4.  Di akhir semester, resume 12 
pokok bahasan dijilid sebagai portofolio individual.  Bahan discovery learning berupa buku-buku 
yang direkomendasikan, buku-buku lain yang relevan, media massa dan surfing internet. 

2. Kelas dibagi 15 kelompok sesuai jumlah pokok bahasan. Setiap kelompok beranggotakan 4-6 
orang. Satu kelompok mengkaji dua pokok bahasan dan dipresentasikan di setiap pertemuan.    

3. Struktur makalah meliputi : konsep teoritis, contoh kasus, analisis kasus (identifikasi masalah dan 
penyebabnya), kesimpulan dan saran.   Makalah dan bahan presentasi (Power Point) dibagikan 
kepada anggota kelompok dan dosen paling lambat sehari sebelumnya dalam bentuk soft copy 
lewat e-mail.   

4. Pada akhir semester (dalam minggu tenang sebelum UAS), mahasiswa ditugaskan kuliah lapang, 
mengunjungi lembaga atau pelaku agribisnis untuk melihat dan wawancara tentang praktek 
komunikasi bisnis di lapangan. Kemudian mereka menyusun laporan analisis, membandingkan 
antara konsep/teori dengan realita di lapangan,  menemukan masalah dan cara mengatasi masalah. 
Prosedur praktek lapang : (1) menentukan lokasi, (2) mengurus perijinan, (3) menyusun biaya, (3) 
mobilisasi, (4) pendampingan, (5) laporan.  Point 1 sampai 3 dikelola oleh mahasiswa sendiri 
dengan konsultasi dosen.   
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BAGIAN C:PENDUKUNG 

1. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK “SOCIOMETRYPRO” DALAM KAJIAN 
JEJARING DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN YANG DILAKUKAN  BPTP 
JAWA BARAT : SOCIAL SCIENCE BASED SOFTWARE 

 Oleh : Indra Bagus Raharjo dan Darojat Prawiranegara 
 
2. PERAN PENYULUH DAN PEMAHAMAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG 

BERFUNGSINYA KELEMBAGAAN KEUANGAN DI PERDESAAN 
Oleh:  Tuti Karyani 
 

3. PENDIDIKAN TERINTEGRASI DENGAN PENINGKATAN KINERJA PETUGAS 
PENYULUH LAPANGAN 
Oleh : Atang Muhammad Safei 
 

4. POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN GENDER 
PADA KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PENGOLAH HASIL PERTANIAN DI 
KOTA BENGKULU  
Oleh: Umi Pudji Astuti, Andi Ishak dan Eddy Makruf 
 

5. PERAN SOSIOLOGI DALAM PEMASARAN PERTANIAN  
Oleh: Yosini Deliana 
 

6. PEYULUHAN PERTANIAN MELALUI SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN 
TANAMAN TERPADU (SL-PTT) DI SUMATERA SELATAN 
Oleh: Sidiq Hanapi 
 

7. MATA KULIAH SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN PERTANIAN  
Oleh: Yayat Sukayat 
 

8. PENGENALAN METODE PENELITIAN KUALITATIF BAGI RISET SOSIOLOGI 
DAN PENYULUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN KRITISASI 
MAHASISWA MENGHADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 
Oleh: Taane La Ola dan Nur Isiyana Wianti 
 

9. PENGEMBANGAN LAB MULTIMEDIA  UNTUK OPTIMALISASI PENGAJARAN 
SOSIOLOGI DAN PENYULUHAN PERTANIAN: SEBUAH SUMBANGAN 
PEMIKIRAN 
Oleh: Sri Fatimah 
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PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK “SOCIOMETRYPRO” DALAM  
KAJIAN JEJARING DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN YANG DILAKUKAN 

 BPTP JAWA BARAT : SOCIAL SCIENCE BASED SOFTWARE 
 

Indra Bagus Raharjo dan Darojat Prawiranegara 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat 

Jl. Kayuambon No. 80 Lembang Bandung Barat 40391 
 
 

Abstrak 
Terjadinya perubahan paradigma penyuluhan pertanian saat ini, merupakan akibat konstelasi strategis 
dari pembangunan IPTEK pertanian yang menuntut pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang lebih 
handal, berbasis teknologi informasi, terukur, terarah serta objektif. Secara empiris-teoretis, peranan 
penyuluhan pun kini dapat disejajarkan tempatnya sebagai suatu disiplin ilmu terapan yang 
diharapkan mampu menjawab tantangan adanya kesenjangan teknologi antara sumber teknologi 
(penelitian-akademisi) dan petani pengguna (stakeholder). Sebagai suatu bidang ilmu terapan, 
penyuluhan pertanian merupakan cabang ilmu yang didasari oleh berbagai disiplin ilmu salah satunya 
sosiologi. Dalam ilmu sosiologi yang objek kajiannya serta merta lebih bersifat abstrak tentu akan 
sangat sulit mengkuantifikasikan atau bahkan mendeskripsikan hal-hal yang berada pada alam pikiran 
subjek pelakunya. Namun demikian, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam 
menemukan metodologi maupun teknik analisa yang lebih sederhana dan mampu menjelaskan 
berbagai fenomena sosial yang terjadi pada lingkup petani. Perkembangan teknologi komputer telah 
memungkinkan analisa komputasional yang serumit apapun untuk diselesaikan. Berbagai fenomena 
sosial akan dapat lebih tajam didekati dengan metode ini. Semua fenomena sosial yang selama ini 
didekati secara kualitatif dapat ditarik ke level struktur permasalahan, untuk kemudian disimulasikan. 
Dengan pengetahuan akan fenomena sosial yang kualitatif tadi, ilmu sosial akan menjadi kaya dengan 
bagaimana pengukuran secara sintaksis sistem sosial yang ada pada suatu komunitas sosial 
merupakan suatu hal kompleks. Salah satu cara yang dapat gunakan untuk mempermudah kegiatan 
tersebut adalah dengan menggunakan bantuan perangkat lunak analisa sosial (software analysis tool). 
Penggunaan perangkat lunak analisa sosial juga menjadi alternatif penting dalam memberikan output 
kondisi kinerja dan penyebaran teknologi BPTP yang lebih objektif dan ilmiah (scientific based tool). 
Penggunaan alat bantu/perangkat lunak dalam suatu kajian merupakan upaya selangkah lebih maju 
dalam mendekatkan manfaat hasil kajian sosial dengan pengembangan disiplin ilmu sosial yang 
berbasis computer (social measurement based computer). Penggunaan perangkat lunak 
“SociometryPro” dalam kajian sosial terkait pola interaksi dan penyebaran teknologi/informasi yang 
diterima pengguna BPTP (petani dan stakeholder) merupakan hal yang baru dilakukan. Penggunaan 
perangkat lunak ini diharapkan dapat mempermudah penelusuran alur penyebaran teknologi yang 
terjadi pada para pengguna. Penggunaan perangkat lunak “SociometryPro” yang mulai dilakukan oleh 
BPTP Jawa Barat ini diharapkan mampu mempertajam kajian sosial kelompok tani sekaligus mampu 
menjelaskan pola-pola jejaring diseminasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Namun 
demikian, penggunaan perangkat lunak ini tentu tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi deskriptifnya 
dalam pelaksanaaan kajian sosial melainkan dapat pula dijadikan instrument penting dalam rangka 
pengambilan kebijakan terkait kondisi sosial petani dengan tanpa menghilangkan manfaatnya guna 
mendukung pengembangan disiplin ilmu sosiologi yang berbasis teknologi (Social Science Based 
Software).  
 
Kata kunci :  sosiologi, social science, diseminasi, SociometryPro, Software Analisa Sosial  
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PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 
 Memposisikan secara tepat pembangunan pertanian dalam perspektif pembangunan nasional 
harus dilandaskan pada kajian pemberdayaan petani yang tergabung dalam kelompok tani karena 
keberdayaan petani merupakan akumulasi dari nilai-nilai sosial ekonomis yang dianut dan diterapkan 
oleh setiap petani dalam kegiatan usaha taninya. Kelompok tani yang terdiri dari berbagai 
karakteristik petani ini merupakan motor penggerak pertanian yang utama. Pertanian dalam konteks 
sosio-kultur merupakan suatu budaya yang mencerminkan perilaku pelaku tani yang didukung oleh 
berbagai sumber daya pertanian (teknologi, sarana dan prasarana dll). Pembentukan perilaku ini 
merupakan bagian dari proses penting yang diinduksi oleh adanya peran penyuluhan pertanian. 
Sebagai mana kita ketahui bahwa peran penyuluhan pertanian saat ini menjadi lebih terarah seiring 
digulirkannya kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian sebagai implikasi lebih lanjut dari 
pelaksanaan revitalisasi pertanian.  
 Terjadinya perubahan paradigma penyuluhan pertanian saat ini, merupakan akibat konstelasi 
strategis dari pembangunan IPTEK pertanian yang menuntut pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang 
lebih handal, berbasis teknologi informasi, terukur, terarah serta objektif. Secara empiris-teoretis, 
peranan penyuluhan pun kini dapat disejajarkan tempatnya sebagai suatu disiplin ilmu terapan yang 
diharapkan mampu menjawab tantangan adanya kesenjangan teknologi antara sumber teknologi 
(penelitian-akademisi) dan petani pengguna (stakeholder). Sebagai suatu bidang ilmu terapan, 
penyuluhan pertanian merupakan cabang ilmu yang didasari oleh berbagai disiplin ilmu salah satunya 
sosiologi. Dalam ilmu sosiologi yang objek kajiannya serta merta lebih bersifat abstrak tentu akan 
sangat sulit mengkuantifikasikan atau bahkan mendeskripsikan hal-hal yang berada pada alam pikiran 
subjek pelakunya. Namun demikian, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam 
menemukan metodologi maupun teknik analisa yang lebih sederhana dan mampu menjelaskan 
berbagai fenomena sosial yang terjadi pada lingkup petani. Pemahaman aspek sosial dalam suatu 
komunitas petani harus didasarkan pada 3 kerangka strategi dasar yaitu : (1) pemahaman perubahan 
kebutuhan mendasar dari suatu komunitas; (2) Mitigasi dampak pada komunitas; dan (3) pengelolaan 
lebih lanjut yang lebih adaptif. Pemahaman perubahan kebutuhan mendasar yang dimaksud dilakukan 
berdasarkan pendekatan sosial sains yang mencakup penerapan databasis ilmu sosial (social science 
database), perangkat kajian sosial (social assessment tool) dan pemetaan jejaring sosial. Salah satu 
teknik analisa fenomena sosial yang dapat dipakai untuk mempermudah menggambarkan fenomena 
sosial petani adalah dengan menggunakan perangkat lunak “ SociometryPro”. Perangkat lunak ini 
merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat lainnya yang mampu mendeskripsikan 
karakteristik suatu kelompok serta  menggambarkan jejaring informasi yang bergulir diantara subjek 
yang menjadi sasaran diseminasi.  

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat merupakan institusi di bawah 
Kementerian Pertanian yang bertugas melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian 
spesifik lokasi di Jawa Barat. Institusi ini berperan dalam perakitan berbagai komponen teknologi 
pertanian serta mendiseminasikannya kepada pengguna. Sebagai lembaga pengkajian sekaligus 
diseminasi teknologi pertanian, BPTP Jawa Barat tentu sangat berkepentingan untuk mengkaji baik 
fenomena sosial yang terjadi pada tingkat petani maupun alur informasi/teknologi yang telah 
didiseminasikan kepada stakeholder. Diseminasi teknologi dan informasi pertanian merupakan bagian 
tidak terpisah dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu pelaksanaannya pun kini 
dituntut harus berbasis teknologi (extension based technology).  

Penggunaan perangkat lunak “SociometryPro” yang mulai dilakukan oleh BPTP Jawa Barat 
ini diharapkan mampu mempertajam kajian sosial kelompok tani sekaligus mampu menjelaskan pola-
pola jejaring diseminasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan. Namun demikian, penggunaan 
perangkat lunak ini tentu tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi deskriptifnya dalam pelaksanaaan 
kajian sosial melainkan dapat pula dijadikan instrument penting dalam rangka pengambilan kebijakan 
terkait kondisi sosial petani dengan tanpa menghilangkan manfaatnya guna mendukung 
pengembangan disiplin ilmu sosiologi yang berbasis teknologi (Social Science Based Software).  
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Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan makalah ini antara lain adalah : (1) Menelaah implikasi umum yang terjadi 

pada pelaksanaan penyuluhan/diseminasi teknologi pertanian dalam kerangka isu globalisasi ; (2) 
Memaparkan secara umum pemanfaatan perangkat lunak (software) dalam kajian sosial petani dalam 
konteks introduksi/diseminasi teknologi pertanian yang dihasilkan BPTP Jawa Barat kepada 
pengguna. 

 
 

KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 
Implikasi Isu Globalisasi Terhadap Arah Kajian BPTP  
 Isu-isu globalisasi yang tertuang nyata dalam Millenium Development Goal’s (MDG’s) 
merupakan katalisator yang mempercepat terjadinya perubahan global yang lebih kompleks dan 
menyentuh semua sektor. Isu pemenuhan pangan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar bagi umat 
manusia kini menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar yang menopangnya. Perubahan 
fundamental yang terjadi menyebabkan peran pertanian juga dinilai semakin menonjol. Kondisi ini 
juga menyebabkan perubahan tatanan dan dinamika tersendiri bagi Indonesia. 

Sejalan dengan perubahan global ini, dunia pertanian mengalami dinamika yang luar biasa. 
Dinamika tersebut juga ditandai dengan dimulainya revitalisasi peran pertanian yang ternyata 
berimplikasi positif terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia. Model pendekatan 
lama dimana penyuluhan merupakan agen transfer teknologi dan informasi sudah tidak cukup. 
Tuntutan di lapangan semakin rumit sehingga jika penyuluhan pertanian sebagai penyedia public 
goods tidak bisa berperan dengan baik maka akan semakin ditinggalkan oleh pengguna tradisionalnya. 
Peningkatan kapasitas lembaga penyuluhan dilakukan dalam mekanisme pengembangan sistem 
jaringan informasi inovasi pertanian yang berbasis aplikasi teknologi informasi (Mulyandari dkk, 
2010). Seperti halnya sistem penyuluhan di negara lainnya, Indonesia menghadapi tantangan besar 
dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif dalam menyalurkan teknologi sesuai bagi 
produsen skala kecil. Walaupun pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat minim, 
bukti-bukti kuat yang mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan terus bertambah. Serangkaian 
eksperimen pengelolaan yang positif telah diadakan. Termasuk didalamnya pergeseran ke metode 
partisipasi, penyaluran input dan teknologi sampai dengan pembagian pasar dan awal informasi serta 
teknologi (Anonymous, 2010). 
  Menurut Badan Litbang Pertanian (1999) dalam Paryono (2011), Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) merupakan institusi Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam rangka menyiapkan teknologi pertanian spesifik 
lokasi, memberikan umpan balik untuk penyempurnaan program penelitian dan mendiseminasikan 
inovasi hasil pengkajian dan penelitian kepada pengguna yaitu penyuluh pertanian, petani dan 
pengguna lain. Kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian akan berdaya guna dan berhasil 
guna jika teknologi tersebut dapat diadopsi oleh penggunanya. Dalam proses diseminasi hasil 
pengkajian, dapat sampai ke pengguna teknologi kalau inovasi teknologi tersebut 
dikomunikasikan/diinformasikan atau disosialisasikan dan juga dapat memecahkan permasalahan 
yang dihadapi pengguna teknologi itu sendiri (Paryono, 2011). Keberhasilan kegiatan penelitian dan 
pengkajian (litkaji) pertanian ditentukan oleh tingkat pemanfaatan hasilnya oleh pengguna sasaran. 
Penerapan teknologi hasil litkaji tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan pertanian di 
daerah sehingga sektor pertanian mampu berfungsi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional 
(Sri Murtiani, 2008). 

Berdasarkan evaluasi internal maupun eksternal bahwa kecepatan dan tingkat pemanfaatan 
inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Cenderung lamban (Sumawa, 2011). Lambannya kecepatan 
dan tingkat pemanfaatan inovasi yang dihasilkan merupakan salah satu masalah yang harus dicari akar 
masalah serta solusi pemecahannya. Penyebaran dan pemanfaatan suatu inovasi yang tidak 
terdistribusi dengan tepat juga menjadi salah satu faktor penyebab lambannya penerapan oleh 
pengguna.  
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Kajian tentang penyebaran dan pemetaan teknologi tentu harus menjadi bagian penting yang 
dilakukan BPTP Jawa Barat guna menentukan kinerja penyebaran teknologi itu sendiri. Pemetaan 
suatu teknologi yang telah beredar pada suatu komunitas sosial merupakan suatu hal kompleks dan 
umumnya membutuhkan biaya besar. Hal itu disebabkan banyaknya jumlah individu yang harus 
didata sehingga sering kali pada saat proses input sampai analisa data membutuhkan waktu yang tidak 
sedikit. Salah satu cara yang dapat gunakan untuk mempermudah kegiatan tersebut adalah dengan 
menggunakan bantuan perangkat lunak analisa sosial (software analysis tool). Penggunaan perangkat 
lunak analisa sosial juga menjadi alternatif penting dalam memberikan output kondisi kinerja dan 
penyebaran teknologi BPTP yang lebih objektif dan ilmiah (scientific based tool). Dengan kata lain, 
arah pengkajian sosial petani yang terkait dengan diseminasi teknologi yang dilakukan BPTP 
mengarah pada penggunaan perangkat lunak yang memberikan output analisa yang objektif, mudah 
dan cepat. 
 
Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian : Suatu Resiprokal 
 Sosiologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mendukung kegiatan penyuluhan 
pertanian. Menurut Suyantiningsih (2010), ilmu sosiologi tertarik dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyebaran inovasi lintas kelompok, komunitas masyarakat dan negara. Dengan 
fenomena globalisasi mutakhir, yang ditandai dengan sistem komunikasi yang semakin efisien dan 
ketergantungan global dalam bidang ekonomi, bisnis, pemasaran, bahasa dan kebudayaan, minat 
sosiologi terhadap inovasi lebih difokuskan lagi pada area difusi. Difusi inovasi ini merujuk pada 
penyebaran gagasan-gagasan dan konsep abstrak, informasi teknis dan praktek-praktek actual dalam 
suatu sistem sosial, dimana penyebarannya mengindikasikan adanya aliran atau gerakan dari sumber 
inovasi ke pihak adopter. Kajian objek sosiologi yang bersifat abstrak dan empiris ini juga menjadi 
bagian yang terpisah dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang objeknya petani dan pengguna 
dalam lingkungan komunitasnya masing-masing. Sosiologi juga menitik beratkan perhatiannya 
kepada berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Situngkir (2011), terdapat 
similaritas didalam berbagai fenomena sosial di seluruh dunia, namun tentunya tidak sama. 
Contohnya, krisis di Eropa memiliki similaritas dengan di Indonesia, namun tentunya tidak sama oleh 
berbagai faktor yang berkaitan kultur dan ideologi yang berkembang. Dengan kata lain, terdapat 
banyak faktor pengganggu atau noise (disturbance) dalam berbagai fenomena sosial. Artinya, 
pendekatan analitis dalam ilmu sosial harus benar-benar kuat dimana asumsi-asumsi yang lahir dan 
menjadi aksiomanya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  
 Meminjam istilah ”resiprokal”, keberadaan penyuluhan pertanian dan sosioalogi merupakan 
hubungan resiprokal yang didasarkan pada pengetahuan tentang berbagai teori dalam sosiologi. 
Penerapan berbagai teori sosial pada pelaksanaan penyuluhan mampu memberikan pendekatan yang 
lebih rasional tanpa mengurangi kaidah-kaidah ilmiahnya. Sebaliknya, pelaksanaan penyuluhan yang 
handal dan berorientasi humanis mampu meletakkan disiplin ilmu sosiologi pada tataran yang sejajar 
dengan ilmu-ilmu eksakta. Penyuluhan yang didukung adanya perkembangan dalam disiplin ilmu 
sosiologi tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi, arah dan strategi dalam 
penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang lebih adaptif. 
 
Penggunaan Perangkat Lunak (Software) Sebagai Instrument  
Analisa Kajian Sosial 
 Ilmu sosiologi yang objek kajiannya serta merta lebih bersifat abstrak tentu akan sangat sulit 
mengkuantifikasikan atau bahkan mendeskripsikan hal-hal yang berada pada alam pikiran subjek 
pelakunya. Namun demikian, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menemukan 
metodologi maupun teknik analisa yang lebih sederhana dan mampu menjelaskan berbagai fenomena 
sosial yang terjadi pada lingkup petani. Pemahaman aspek sosial dalam suatu komunitas petani harus 
didasarkan pada 3 kerangka strategi dasar yaitu : (1) pemahaman perubahan kebutuhan mendasar dari 
suatu komunitas; (2) Mitigasi dampak pada komunitas; dan (3) pengelolaan lebih lanjut yang lebih 
adaptif. Pemahaman perubahan kebutuhan mendasar yang dimaksud dilakukan berdasarkan 
pendekatan sosial sains yang mencakup penerapan databasis ilmu sosial (social science database), 
perangkat kajian sosial (social assessment tool) dan pemetaan jejaring sosial. Salah satu teknik analisa 
fenomena sosial yang dapat dipakai untuk mempermudah menggambarkan fenomena sosial petani 



 

281 
 

adalah dengan menggunakan perangkat lunak “ SociometryPro”. Perangkat lunak ini merupakan salah 
satu dari sekian banyak perangkat lainnya yang mampu mendeskripsikan karakteristik suatu 
kelompok serta  menggambarkan jejaring informasi yang bergulir diantara subjek yang menjadi 
sasaran diseminasi. 
 Perkembangan teknologi komputer telah memungkinkan analisa komputasional yang serumit 
apapun untuk diselesaikan. Berbagai fenomena sosial akan dapat lebih tajam didekati dengan metode 
ini. Semua fenomena sosial yang selama ini didekati secara kualitatif dapat ditarik ke level struktur 
permasalahan, untuk kemudian disimulasikan. Dengan pengetahuan akan fenomena sosial yang 
kualitatif tadi, ilmu sosial akan menjadi kaya dengan bagaimana pengukuran secara sintaksis sistem 
sosial yang ada. Metode pemodelan permasalahan sosial tidak boleh dibuat sekenanya karena berbeda 
dengan ilmu alam, ilmu sosial tidak memiliki laboratorium untuk mencobanya secara trial and error. 
Laboratorium ilmu sosial adalah masyarakat itu sendiri, artinya pemodelan fenomena sosial harus 
dibuat berbasis simulasi dengan aturan yang bias dipertanggungjawabkan dengan baik (Situngkir, 
2011).  
 
Penggunaan “SociometryPro” Dalam Memperkaya Kajian  
Diseminasi Teknologi BPTP 
 Sebagai lembaga pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, BPTP Jawa Barat dalam 
kiprahnya telah menghasilkan berbagai kajian maupun teknologi spesifik lokasi di Jawa Barat. 
Teknologi tersebut merupakan bentuk rekomendasi yang telah dikaji mulai tingkat pusat penelitian 
(puslit), balai penelitian (balit) hingga BPTP pada berbagai zona agroekologi. Berbagai rekomendasi 
teknologi yang telah dihasilkan dan disebarkan oleh BPTP Jawa Barat antara lain : (1) pemilihan 
varietas padi sawah yang spesifik lokasi dan adaptif; (2) pengelolaan hara spesifik lokasi 
menggunakan perangkat PUTS (perangkat uji tanah sawah) dan bagan warna daun (BWD). Teknologi 
yang telah diseminasi kepada penyuluh maupun petani tersebut secara ringkas terangkum dalam suatu 
teknologi yang dikenal sebagai pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadi (PTT) padi sawah. 
Penyebaran informasi/teknologi terkait PTT ini merupakan salah satu bagian penting untuk dikaji 
mengingat peran BPTP sebagai salah satu lembaga diseminasi. Penggunaan alat bantu/perangkat 
lunak dalam suatu kajian merupakan upaya selangkah lebih maju dalam mendekatkan manfaat hasil 
kajian sosial dengan pengembangan disiplin ilmu sosial yang berbasis computer (social measurement 
based computer). 
 Salah satu kajian sosial yang terkait diseminasi teknologi BPTP adalah dengan memetakan 
pola hubungan/interaksi antara pelaku-pelaku yang terpapar oleh informasi tersebut. Teknik analisa 
sosial yang dapat dipakai dalam hal ini ialah pengukuran sosiometri. 
Sosiometeri ialah suatu teknik pengukuran untuk menetukan pola pertalian dan kedudukan seseorang 
dalam suatu kelompok/komunitas. Pengukuran sosiometri jika dilakukan secara konvensional apalagi 
dengan populasi sasaran yang banyak cenderung membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. 
Namun demikian, berbeda halnya jika pengukuran tersebut dibantu dengan penggunaan perangkat 
lunak yang mampu menyelesaikan pengukuran tersebut. 
 Penggunaan perangkat lunak “SociometryPro” dalam kajian sosial terkait pola interaksi dan 
penyebaran teknologi/informasi yang diterima pengguna BPTP (petani dan stakeholder) merupakan 
hal yang baru dilakukan. Penggunaan perangkat lunak ini diharapkan dapat mempermudah 
penelusuran alur penyebaran teknologi yang terjadi pada para pengguna. Seperti yang ditunjukkan 
pada kedua gambar berikut ini yang merupakan tampilan aplikasi perangkat lunak SociometryPro. 
Tampilan awal perangkat lunak ini terdiri dari berbagai menu aplikasi yang berfungsi untuk : (1) 
mengetahui pola interaksi yang terjadi di antara berbagai pihak; (2) untuk mengetahui parameter 
indeks individu dan kelompok yang menjadi objek kajian. Gambar di bawah berikut ini merupakan 
contoh alur/jejaring interaksi yang terjadi pada beberapa orang petani  yang terlibat dalam kegiatan 
demfarm PTT yang dilakukan BPTP Jawa Barat. Terjadinya interaksi antara petani yang terpapar 
informasi tentang PTT padi sawah dapat dengan mudah digambarkan jika menggunakan aplikasi 
perangkat ini. Perangkat lunak ini juga dilengkapi berbagai fitur untuk mengetahui karakteristik suatu 
kelompok yang didasarkan pada berbagai aspek antara lain peran individu dalam interaksi, dan status 
individu dalam komunitasnya. Analisa tokoh kunci/individu yang berperan besar dalam proses 
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yang umumnya berkutat pada penyebaran informasi teknologi (diseminasi), difusi-adopsi inovasi dan 
pemberdayaan petani. 
 Perubahan lingkungan strategis (konstelasi) bidang pertanian di Indonesia kini kembali 
menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara 
terlebih lagi setelah adanya kebijakan revitalisasi pertanian yang secara nyata berimplikasi positif 
terhadap eksistensi penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pun kini kembali didudukkan 
fungsinya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan pertanian. Secara empiris-teoretis, 
peranan penyuluhan pun kini dapat disejajarkan tempatnya sebagai suatu disiplin ilmu terapan yang 
diharapkan mampu menjawab tantangan adanya kesenjangan teknologi antara sumber teknologi 
(penelitian-akademisi) dan petani pengguna (stakeholder). Sebagai suatu bidang ilmu terapan, 
penyuluhan pertanian merupakan cabang ilmu yang didasari oleh berbagai disiplin ilmu salah satunya 
sosiologi. Dalam ilmu sosiologi yang objek kajiannya serta merta lebih bersifat abstrak tentu akan 
sangat sulit mengkuantifikasikan atau bahkan mendeskripsikan hal-hal yang berada pada alam pikiran 
subjek pelakunya. Namun demikian, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam 
menemukan metodologi maupun teknik analisa yang lebih sederhana dan mampu menjelaskan 
berbagai fenomena sosial yang terjadi pada lingkup petani. Perkembangan teknologi komputer telah 
memungkinkan analisa komputasional yang serumit apapun untuk diselesaikan. Berbagai fenomena 
sosial akan dapat lebih tajam didekati dengan metode ini. Semua fenomena sosial yang selama ini 
didekati secara kualitatif dapat ditarik ke level struktur permasalahan, untuk kemudian disimulasikan. 

Fenomena sosial budaya petani yang terkait dengan transfer inovasi/teknologi pertanian 
menjadi suatu bagian penting dalam berbagai kajian yang dilakukan BPTP Jawa Barat. Teknologi-
teknologi yang disebarkan (introduksi) pun harus terus dipantau sejauh mana pola penyebarannya 
(spread pattern). Penggunaan alat bantu berupa perangkat lunak seperti SociometryPro dalam kajian 
pola interaksi dan penyebaran teknologi dapat mempermudah pelaksanaannya. Penggunaan perangkat 
lunak “SociometryPro” yang mulai dilakukan oleh BPTP Jawa Barat ini diharapkan mampu 
mempertajam kajian sosial sekaligus mampu menjelaskan pola-pola jejaring diseminasi teknologi 
pertanian yang telah dihasilkan. Namun demikian, penggunaan perangkat lunak ini tentu tidak hanya 
terbatas pada fungsi-fungsi deskriptifnya dalam pelaksanaaan kajian sosial melainkan dapat pula 
dijadikan instrument penting dalam rangka pengambilan kebijakan terkait kondisi sosial petani 
dengan tanpa menghilangkan manfaatnya guna mendukung pengembangan disiplin ilmu sosiologi 
yang berbasis teknologi (Social Science Based Software).  
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PERAN PENYULUH DAN PEMAHAMAN SOSIAL DALAM MENDUKUNG 
BERFUNGSINYA KELEMBAGAAN KEUANGAN DI PERDESAAN 

Tuti Karyani79)  

 

Abstrak 
Lembaga keuangan (LK) merupakan lembaga supporting dalam sistem agribisnis yaitu  sebagai 
lembaga penyedia permodalan.  Walaupun saat ini sudah cukup banyak lembaga keuangan masuk 
perdesaan namun permasalahan lack of capital masih .dirasakan pelaku usaha di perdesaan terutama 
petani.  Diduga terdapat komunikasi yang tidak lancar antara lembaga keuangan dengan petani dan 
UMKM di perdesaan yang harus dijembatani oleh agen of change yaitu penyuluh.  Penyuluh sebagai 
agen memerlukan ilmu komunikasi dan juga ilmu sosiologi untuk berkomunikasi dan menyampaikan 
informasi ataupun inovasi serta untuk memahami karakter kedua pihak (mayarakat desa dan lembaga 
keuangan). Pendekatan pemberdayaan  masyarakat (community empowerment ) diharapkan 
menghasilkan petani dan UMKM yang mampu menjual dirinya kepada Lembaga keuangan sehingga 
LK pada gilirannya akan memberikan kepercayaan kepada petani dan UMKM. 

Kata kunci: Lembaga keuangan, agen, pemberdayaan masyarakat (community empowerment) 

Pendahuluan 
Dalam perspektif pembangunan, Boeke (1983) menyimpulkan, bahwa perekonomian di 

Indonesia terbagi kedalam dua sektor, yaitu tradisional dan modern yang tidak saling berhubungan. 
Boeke menyatakan bahwa sektor tradisional perlu dirangsang dengan insentif ekonomi dan 
peningkatan teknologi produksi. Namun sebaliknya, Geertz (1963) bersikap pesimis dan menyatakan 
bahwa upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil, karena telah terjadi involusi dalam 
pertanian dengan ciri-ciri  produktivitas yang stagnan bahkan menurun, kesejahteraan petani rendah, 
perkembangan pertanian jalan di tempat,  serta institusi pertanian tidak berpihak kepada petani.   

Selanjutnya Scott (1981) menyatakan bahwa, persoalan yang berlaku pada masyarakat 
perdesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan daripada persaingan. 
Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi justru akan menimbulkan 
resistensi. Namun demikian, secara implisit terdapat kesepakatan bahwa selama ini salah satu 
permasalahan pembangunan perdesaan adalah tidak terbangunnya kelembagaan sektor ekonomi 
sebagai instrumen yang dapat mengatasi kelangkaan modal (lack of capital) di wilayah perdesaan.  

Menurut Syahyuti (2004) peran kelembagaan dalam pembangunan perdesaan merupakan pintu 
masuk agar suatu lembaga dapat berdiri dan diterima, khususnya di dalam aspek ekonomi. Banyak 
yang menyadari bahwa kegiatan ekonomi dalam prakteknya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 
ekonomi dan politik yang mempengaruhi individu dalam keputusan ekonominya sehingga sistem 
ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar tetapi harus didukung seperangkat  institusi 
yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi (North, 1995; Veblen 
dalam Mulyadi, 2009, Yustika, 2008).  Salah satu bentuk dari kelembagaan ekonomi ialah lembaga 
keuangan. 

Lembaga keuangan menurut  Mosher  (1966) merupakan salah satu dari lima syarat pelancar 
yang harus dipenuhi dalam pembangunan pertanian yang menyebutkan lebih spesifiknya sebagai 
kredit, yaitu sumber modal yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Keberadaan kredit merupakan 
penguatan terhadap kemampuan usaha petani untuk mengakses teknologi. Teknologi yang selalu 
berubah menurut Mosher merupakan salah satu  syarat pokok pembangunan pertanian. Teknologi 
dalam pertanian adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan dan menghasilkan output 
yang lebih baik. Hal ini berbeda dengan istilah otomatisasi yang berarti menggantikan suatu pekerjaan 
yang dilakukan manusia dengan mesin (Robbins dan Coulter, 2005). Teknologi dalam pertanian dapat 
berupa alat-alat, pestisida, maupun metode bertani yang baru,  termasuk  juga teknologi pengolahan, 
penanganan pasca panen dan pemasaran hasil.  

                                                            
79 Dosen Mata Kuliah Pembiayaan Agribisnis, PS Agribisnis Universitas Padjadjaran 



 

286 
 

Dengan demikian keberadaan kredit melalui lembaga keuangan perdesaan  penting  untuk 
menguatkan sistem produksi dan pengolahan yang masih tradisional. Persoalan ini sebenarnya dapat 
diatasi dengan adanya modal yang berputar di dalam sistem produksi dan pengolahan. Namun 
demikian keterbatasan modal merupakan persoalan paling rumit di wilayah perdesaan. Keterbatasan 
modal menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan, sehingga kemudian  menyebabkan masyarakat 
berada dalam posisi tersubordinasi (Ellis dan Biggs, 2001). Karena itu, para perumus kebijakan 
pembangunan perdesaan harus mengawinkan kelembagaan sektor finansial dengan kebijakan 
pemerintah agar mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan, khususnya usaha 
pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  

Terdapat permasalahan dalam upaya pembebanan tugas terhadap lembaga keuangan (LK)  
terutama bank sebagai agen pembangunan yang membuat kinerja LK kurang optimal atau setengah 
hati yaitu kedudukannya sebagai lembaga/organisasi yang memiliki tujuan profit oriented, usaha yang 
berkelanjutan (sustainable) sebagai agen dari pemilik modal sebagaimana dikemukakan dalam teori 
keagenan. 

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 
perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori 
keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja 
antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima 
wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract” 
(Eisenhardt ,1989 ) 

Dengan menganalogikan bahwa LK sebagai agent of development yang menerima kontrak dari 
pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan  dan di pihak lain LK juga lembaga yang 
mencari laba. Perbedaan “kepentingan”  ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya 
informasi asimetri (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (stakeholders misal pemerintah) 
dan organisasi (manajemen LK).  

Selanjutnya  Eisenhardt (1989) juga menyatakan bahwa  teori keagenan dilandasi oleh tiga 
buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) 
asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat 
untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded 
rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion)80) 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai 
kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information (AI) antara principal (pemilik) dan agen. 
Informasi yang asimetris atau tidak sempurna memang merupakan konsep yang sangat dekat 
kaitannya dengan konsep teori principal-agent. Informasi yang asimetris muncul ketika satu pihak 
atau lebih dalam transaksi memiliki informasi mengenai kualitas dari input, output, atau aspek   lain   
dari   perekonomian   yang   tidak   dimiliki   oleh   pihak   lain  yang  terlibat  atau informasi tersebut 
terlalu mahal untuk diakses oleh pihak lain (Burki  dan  Perry, 2001). 

Ketidaksempurnaan informasi cenderung muncul ketika informasi yang ada terlalu sering 
berubah. Informasi yang tidak simetris merupakan salah satu sumber dari kegagalan pasar (market 
failure). Ketika biaya untuk memperoleh informasi penting sebenarnya cukup tinggi, individu 
cenderung memilih untuk tidak memiliki informasi yang sempurna. Kegagalan pasar muncul karena 
ketika informasi yang dimiliki individu tidak sempurna, pelaku ekonomi justru tidak mengetahui 
pilihan-pilihan terbaik mereka (Bates, 1995). Hal ini sejalan dengan pendapat Jensen dan   
Meckling,.( 1976) akibat adanya informasi yang asimetris  dapat menimbulkan  dua  permasalahan 
:(a). Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul karena adanya kepentingan tertentu dan (b) 
Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana suatu keputusan yang diambil menjadi salah karena 
tidak didasari informasi yang sesungguhnya.).  

Lembaga keuangan, terutama bank,  seringkali hanya tertarik pada hasil keuangan yang 
bertambah untuk perusahaan,; sementara lembaga keuangan sebagai  agen diasumsikan menerima 
kewajiban untuk menyalurkan kredit program dari pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan 
pembuat aturan. Namun karena dalam proses tersebut terbentur masalah informasi asimetris mengenai 

                                                            
80
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nasabah yang dimediasi  lembaga keuangan, maka seringkali kepentingan mencari keuntungan lebih 
dikedepankan dibandingkan tugasnya sebagai agen, sebagai contoh banyak skim kreidt salah sasaran. 
Alasannya, karena tersebarnya lokasi usahatani dengan skala usaha kecil-kecil, sehingga memerlukan 
biaya tambahan mengingat kondisi perdesaan yang minim infrastruktur. Namun demikian, ternyata 
masih terdapat lembaga keuangan yang menilai bahwa sektor perdesaan merupakan pasar yang 
menjanjikan  sehingga menjadikan nasabah di perdesaan sebagai segmen pasar utamanya, bahkan 
beberapa tahun belakangan ini banyak lembaga keuangan swasta formal pun mengikuti jejaknya 
mulai masuk ke perdesaan.  

Fenomena banyaknya lembaga keuangan masuk ke perdesaan ternyata dipicu  oleh krisis 
keuangan yang menerpa  Amerika dan negara Uni Eropa yang berlangsung beberapa tahun 
belakangan ini dan diprediksi masih berlangsung sampai tahun 2012, melumpuhkan perekonomian 
negara-negara tersebut bahkan kemungkinan efek dominonya akan sampai ke negara-negara di Asia.  
Kondisi ini memberikan pembelajaran bagi negara-negara lain, demikian juga dengan di Indonesia 
untuk tidak mengalami kejadian yang sama dan mendorong lembaga keuangan untuk melirik sektor 
UMKM dan perdesaan, karena sektor ini telah terbukti mampu bertahan terhadap goncangan 
ekonomi.  

Sektor perdesaan identik dengan para petani dan UMKM berbasis pertanian dengan  kehidupan 
mereka yang peranannya dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari sumbangannya terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada tahun 2006 - 2010  masih memberikan sumbangan sebesar 
13 persen sampai 14 persen. Jawa Barat sebagai propinsi yang memiliki potensi besar dalam bidang 
agribinis, memiliki LK di perdesaannya lebih variatif. Apalagi dengan dicetuskannya Millenium 
Development Goals (MDGs) dimana sektor finansial didorong untuk memberi dukungan terhadap 
sektor UMKM melalui LKM dalam upaya program pengentasan kemiskinan.  Pertanyaannya ialah, 
apakah dengan banyaknya lembaga keuangan menyerbu perdesaan memberikan indikasi kemudahan 
masyarakat desa mendapat pelayanan dari lembaga tersebut? Apakah benar LK memang ada 
kepedulian atas sektor perdesaan, atau apakah ini hanya untuk kepentingannya LK semata? Mengapa 
petani atau pun UMKM perdesaan masih merasakan kekurangan modal (lack of capital? 

Hal inilah yang melandasi bahwa masih terdapat permasalahan ketidakselarasan antara sisi 
sediaan kredit dan permintaan kredit.  Permasalahan paling sering muncul ke permukaan adalah 
minimnya informasi dan buruknya komunikasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan. Para 
pelaku bisnis sektor pertanian umumnya kurang aktif untuk menyampaikan peluang bisnis dan 
prospek usahanya kepada pelaku usaha di sektor lain, terutama kepada lembaga keuangan. Akibatnya 
sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi lembaga keuangan terutama sektor perbankan. Dilain 
pihak, sektor perbankan juga memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang prospek sektor 
pertanian. Mereka hanya mengetahui  bahwa pertanian itu sebagai suatu sektor usaha sangat berisiko 
(high risk), tergantung musim, tidak adanya jaminan harga, dan sebagainya. Padahal, beberapa fakta 
menunjukkan bahwa sektor pertaian yang high risk, sebenarnya dapat menjadi high return jika berada 
pada skala usaha yang menguntungkan, tidak banyak diketahui oleh para bankir.   

Oleh karena itu, untuk mengatasi buruknya komunikasi dan pertukaran informasi antara sektor 
perbankan dan sektor pertanian sebenarnya relatif sederhana, paling tidak masih dalam taraf yang 
dapat dikerjakan   ialah: sektor pertanian, harus berada dalam skala ekonomi  dan disarankan untuk 
mampu mengemas dirinya sendiri agar lebih menarik dan didatangi oleh  perbankan  (Arifin B, 2009).  

Dalam rangka membenahi  sektor pertanian dan UMKM berbasis pertanian, maka peran agen 
yaitu penyuluh pertanian sangat diperlukan.  Pembenahan diri ini dapat dilakukan melalui upaya 
menyampaikan informasi mengenai produk yang diminta pasar, bagaimana meningkatkan 
produktivitas hasil, membina agar petani terbiasa melakukan pencatatan mengenai usahataninya, 
menyampaikan informasi harga, menyampaikan informasi mengenai adanya kredit dan persyaratan 
yang diminta lembaga keuangan, membantu pemenuhan syarat tersebut. Kepada pihak lembaga 
keuangan, agen  memberi informasi mengenai kegiatan usahatani yang  akan dibiayai, prospeknya dan 
sebagainya yang dituangkan dalam perencanaan usaha yang sederhana. Dengan demikian maka akan 
terjadi perbaikan komunikasi sektor perbankan (dan lembaga keuangan lain) dengan sektor pertanian. 
Hal ini untuk menanggulangi misunderstanding atau ketidak saling pahaman diantara kedua sektor.  
Dengan perbaikan komunikasi dan pengemasan informasi yang lebih bersahabat, maka diharapkan 
bahwa perbankan tidak lagi menganggap pertanian sebagai sektor kumuh, miskin, berisiko tinggi dan 
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sebagainya. Demikian pula, pertanian tidak lagi menganggap perbankan sebagai sektor elit, tidak mau 
tahu karakter petani, usahatani dan sektor pertanian secara umum.  Oleh karena itu perlu pemahaman 
pihak agen mengenai Lembaga Keuangan ditinjau dari perspektif sistem sosial sebagai bahan yang 
diperlukan untuk disampaikan kepada petani dan UMKM perdesaan.  

 
Lembaga Keuangan ditinjau dari Perspektif Sistem sosial   

Pada umumnya, lembaga keuangan di perdesaan dibedakan dalam dua jenis: (i) lembaga 
keuangan formal; (ii) lembaga keuangan informal; Lembaga keuangan dikatakan formal jika lembaga 
tersebut secara operasional diatur dalam Undang-Undang perbankan dan disupervisi oleh bank 
sentral. Adapun lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang tidak diatur dalam UU. 
Keberadaan kedua lembaga ini menunjukan bahwa di perdesaan masih berlaku  ekonomi dualistik 
dalam bidang keuangan.  Lembaga keuangan formal merupakan lembaga modern, dan lembaga 
keuangan informal merupakan lembaga tradisional.   

Ditinjau dari  perspektif sistem sosial, maka lembaga keuangan keterkaitannya dengan 
pembangunan perdesaan dapat dilihat dari Tabel 1. 

 
Tabel 1  Perspektif Sosial Rural Finance Institution on Rural Development 

Perspektif Subsystem Elemen Process Functions 

1. Tujuan  Formulasi 
 Statement  

 SMART (Spesific, 
Measurable, 
Achievable, Result 
Oriented, Time 
Bounded) 

 Top Down 
 Bottom up 
 Participative 
 Collaborative 

 Clearance (Jelas) 
 To Inform 

(terinformasikan) 
 Goal Setting   

Planning 
2.  Aturan  Regulasi 

 Deregulasi 
 Komitmen 
 

 Kebij. Perusahaan 
 Kebij.Sektor 
 Kebij.Wilayah 
 

 Adopsi 
 Agent of Change  
 Mandate 
 Profit Oriented 

 Service  
 Protection 
 Sustainability 

3. Organisasi  Struktur 
 Budaya 

 Pilar , Linier, matriks 
 Status dan Peran 
 Power 
 Facilities 
 Values 
 Norm 

 Sistem Pengambilan 
Keputusan 

 Service values 
 5C’s  

 Excecuting 
 Coordination 
 Networking 
 

4. Cakupan/B
en-tuk 
aktivitas 

 Jangkauan   
 Pelayanan 

 Stakeholders (pelaku) 
 Wilayah (areal) 
 Sektor layanan 
 Jenis layanan (formal,  

informal) 

 Isodapan 
 Rentabilitas  
 Solvabilitas 
 

 Goal Setting   
Finance 

 Effectivity  

5. Skim 
Pembiaya-
an 

 Values 
(konvensiona
l, syariah) 

 Kepentingan 
 Kuantitas 
 Pola 

 Komersial, Program 
 Besar 
 Jenis 
 Waktu, 
 Penyaluran 
 Pengembalian 

 Tata Kerja 
 SOP (Standard 

Operating Procedure) 
 Mekanisme dan Pola 

 Feasibility 
 Sensitivity 

 

Berdasarkan perspektif tujuannya, lembaga keuangan menjelaskan bagaimana tujuan tersebut 
diformulasikan dan statementnya seperti apa, bagaimana kedudukan dari elemennya (Spesific, 
Measurable,Achievable,Result Oriented, Time Bounded) dalam merumuskan dan menetapkan tujuan; 
apakah segi prosesnya tujuan itu berupa bottom up, top down, kolaboratif  atau partisipatif yang 
kemudian diturunkan lagi berdasarkan fungsinya untuk menjelaskan, menginformasikan dan upaya 
pencapaian tujuan.  

Perspektif Aturan; menjelaskan aspek regulasi yang menyangkut UU, peraturan yang 
merupakan elemen kebijakan yang kemungkinan berupa kebijakan perusahaan, kebijakan sektor atau 
kebijakan wilayah, adapun prosesnya mungkin merupakan suatu yang bersifat adopsi dari pusat, dalam 
prosesnya memerlukan agent of change, berupa mandat atau hanya berorientasi profit saja;  dari 
fungsinya kemungkinan merupakan service (pelayanan), perlindungan atau untuk sustainabilitas 
pembangunan atau perusahaan. 
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Perspektif Organisasi, menyangkut struktur dan budaya dari organisasi, yang kemudian 
dibahas lagi dari elemennya apakah bentuk struktur tersebut pilar, linier atau matriks yang akan 
berpengaruh pada pengambilan keputusan, bentuk pelayanan atau pengimplementasian kriteria 5C’s  
(Character, Capacity, Capital, Colateral dan Condition of Economy) dengan fungsinya kemungkinan 
sebagai excetuting, channeling , networking atau coordinating saja. 

Berdasarkan perspektif  cakupan/bentuk aktivitas yang akan digali ialah mengenai interval 
(batasan), jangkauan pelayanan apakah berdasarkan wilayah, sektor, jenis layanan serta dari prosesnya 
apakah pembebanan ongkos sama antar wilayah, bagaimana proses mengejar keuntungan  dan 
solvabilitasnya sebagai  upaya pencapaian tujuan dan efektivitas kinerjanya..  

Pespektif Skim pembiayaannya, kemungkinan ditinjau berdasarkan value-nya apakah syariah 
atau konvensional berbasis bunga, bagaimana  polanya, kepentingannya serta apakah bentuknya berupa 
kredit komersial, kredit program, bagaimana teknik penyaluran dan pengembalian dan dari prosesnya 
dikaji mengenai mekanisme, Standard Operational Prosedure (SOP) dan tata kerja, serta dari aspek 
fungsi dikaji feasibility dan sensitivitasnya. Selanjutnya bila diturunkan berdasarkan komponen 
pembentuk lembaga keuangan yaitu person yang terlibat, kepentingan,norma/aturan serta strukturnya , 
maka dapat dilihat pada Tabel 2 

 
Tabel 2    Lembaga Keuangan di Perdesaan Berdasarkan Komponen Pembentuknya 

Komponen Perbankan Koperasi Informal (Pelepas 
uang) dsb Konvensional Syariah 

1.Person BRI,BPR BPR, BMT KUD,koptan,KSP Tengkulak,dsb 
2.Kepentingan Tujuan untuk 

menyediakan 
permodalan bagi 
kegiatan agribisnis. 
Bank bertujuan 
mencari bunga,  dan 
petani memperoleh 
modal.  

Tujuan untuk menyediakan 
permodalan bagi kegiatan 
agribisnis. Bank bertujuan 
mencari bagi hasil dengan 
petani , dan petani 
memperoleh modal.  
 

Tujuan untuk menyediakan 
permodalan bagi kegiatan 
agribisnis. Koperasi 
bertujuan melayani 
kepenting-an anggitanya, 
dan petani mendapat 
pelayanan tambah-an 
modal.  

Menyediakan 
permodalan bagi 
kegiatan agribisnis. 
Pelepas uang 
memperoleh bunga, 
dan petani memper-
oleh modal.  

3. Norma  
dan aturan 

Didominasi  oleh 
norma bisnis. 
Menggunakan norma 
pasar, berbasiskan 
keuntungan.  

Didominasi  oleh norma 
bisnis ber-basis syariah. 
Meng-gunakan norma 
agama, berbasiskan keadilan  

Didominasi  oleh norma 
bisnis berbasis prinsip-
prinsip koperasi. 
Menggunakan norma 
kekeluar-gaan. 

Didominasi  oleh 
norma bisnis 
Menggunakan norma 
pasar, berbasiskan 
keuntungan yang 
maksimal  

4. Struktur Struktur longgar 
tergantung kebutuhan 
dan kemampuan 
pelaku. Bank 
konvensional bisa 
digantikan oleh Bank 
syariah, koperasi, 
BMT atau lainnya. 
Lembaga termasuk 
formal dan modern. 

Struktur longgar tergantung 
kebutuhan dan kemampuan 
pelaku.  
Bank syariah bisa digantikan 
oleh Bank 
konvensional,koperasi, BMT 
atau lainnya. Termasuk 
lembaga formal dan modern  

Struktur longgar tergantung 
kebutuhan dan kemampuan 
pelaku.  Koperasi bisa 
digantikan oleh Bank 
konvensional, Bank 
Syariah, BMT atau lainnya. 
Termasuk lembaga formal 
dan modern 

Struktur longgar 
tergantung kebutuhan 
dan kemampuan 
pelaku. Termasuk 
lembaga informal bisa 
digantikan oleh 
lembaga formal 

 

 Dilihat dari Tabel..1 dan 2 maka kelembagaan keuangan walaupun merupakan lembaga 
ekonomi, tetapi pemahaman mengenai sistem sosial dan komponen pembentuk dari lembaga 
keuangan, dengan jelas menunjukkan perlunya pendekatan aspek sosiologi, dan dalam 
mensosialisasikannya memerlukan ilmu penyuluhan dan komunikasi agar bisa dipahami secara baik 
oleh masyarakat.  
 Peran penyuluh: memberikan informasi mengenai apa itu lembaga keuangan dengan berbagai 
komponen pembentuknya, sehingga masyarakat mengetahui persamaan maupun perbedaannya, 
kelebihan dan kelemahannya dan membuat keputusan untuk memilih lembaga yang diharapkan dapat 
mendukung usahanya. 
 Nampaknya ada kesamaan untuk lembaga formal bahwa skala usaha merupakan suatu syarat 
kecukupan terutama dari aspek pemenuhan prudentially banking (5C’s). Dengan demikian, maka 
penyadaran mengenai pentingnya berusaha secara berkelompok agar memenuhi skala ekonomi dapat  
dipahami dan terpenuhi. 
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  Selanjutnya, walaupun dalam Tabel 2 tidak nampak secara ekplisit bahwa saat ini 
berkembang inovasi kelembagaan yang melibatkan banyak pelaku di dalamnya (bahkan sampai 
eksportir) yang menghubungkan antara konsumen dan produsen dan sebaliknya, yaitu melalui Value 
Chain Financial.  Dari rantai pasok ini jaminan pasar sudah lebih baik, namun demikian terdapat 
masalah yaitu dalam mekanismenya sering terjadi penangguhan pembayaran sampai beberapa minggu 
dan hal ini yang sering tidak bisa diatasi oleh petani kecil. Oleh karena itu penting untuk meyakinkan 
lembaga keuangan untuk memberikan jasanya, berupa mekanisme kredit dagang (trading credit), 
melalui contract farming, dan melalui resi gudang.  
 Dari perkembangan teknologi mulai tingkat usaha tani, pengemasan sampai ke teknik 
pemasaran dan mekanisme lembaga keuangan, skim kredit, value/norm, dsb  memerlukan 
pengetahuan dan kemampuan agent of change untuk memahaminya dan menginformasikannya 
kepada petani dan UMKM.  Agent of change di sini tidak terbatas harus PPL, melainkan ada 
kerjasama yang baik dengan agen di bawah departemen lain, misalnya dengan perbankan yaitu 
melalui keberadaan petugas lapangan semacam “Mantri” di BRI, atau BDS (Bussiness Development 
Services) dari Kemenegkop dan UKM, bahkan agen tersebut bisa pula dari pihak perusahaan yang 
terlibat dalam mekanisme value chain. 

Untuk pembelajaran dari kepentingan mensosialisasikan ilmu keuangan, maka mahasiswa 
jurusan sosial ekonomi tidak hanya memerlukan pemahaman  mengenai ilmu tersebut ansich,  tetapi 
juga perlu dibekali bagaimana teknik menyampaikan dan menyebarkan ilmu tersebut kepada 
masyarakat, sehingga kemanfaatannya menjadi semakin terasa. Juga perlu memahami masyarakat 
sebagai makhluk social, memiliki aturan, norma/value, dst…sehingga dalam pengimplementasiannya 
bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaves dan 
Gonzales-Vega, 1996; Franks, 2000; Robinson, 2001, Snow, 1999 yang menyatakan bahwa. 
keberhasilan perkembangan suatu lembaga termasuk lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik sosio-ekonomi dimana lembaga tersebut berada. Sebaliknya pula  pemanfaatan 
kelembagaan lokal akan sangat efektif dalam menyesuaikan sikap dan tindakan seseorang, 
sebagaimana dinyatakan oleh Bromley (1993) “local institutions permit us to carry on our daily lives 
with minimum repetition and costly negotiations”. Pernyataan ini bermakna bahwa kelembagaan lokal 
merupakan salah satu dasar pijakan bagi seseorang dalam menyesuaikan sikap dan tindakannya.  

Sebagai contoh ialah kesuksesan LKM di Bali  sebagai lesson learn disebabkan dimilikinya  
lembaga sosio-kultural yang unik yang berakar dari dua sistem dasar yang saling berkaitan (keluarga 
besar, komunitas (banjar) dan sistem leluhur, dan 2) agama Hindu Bali (Jensen dan Suryani, 1992). 
Nampaknya disini berlaku pandangan “think globally,  act locally”, artinya masyarakat desa secara 
global sudah paham mengenai mekanisme monetisasi, tetapi pendekatan dalam implementasinya 
menggunakan pendekatan yang bisa diterima secara lokal. Ini bukan berarti suatu kemunduran tetapi 
sebaliknya menjadi suatu keunggulan, karena dengan ke khasan-nya Bali dalam segala bidang justru 
lebih dikenal secara global. 

Oleh karena itu, dalam pendekatan yang digunakan dalam mensosialisasikan dan memediasi 
petani/UMKM perdesaan dengan lembaga keuangan, memerlukan pendekatan yang memahami 
kebutuhan, kekuatan, bahkan kelemahan petani dan UMKM, bukan sebagai objek melainkan sebagai 
subjek, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment approach). Wilkinson 
(1972) memaknai pembangunan dalam bentuk pemberdayaan adalah proses pembangunan yang lebih 
natural, dimana perumusan masalah dan pencarian solusi diserahkan pada masyarakat. Dengan 
demikian pemberdayaan komunitas adalah: “sebuah upaya perubahan (kemajuan) yang sengaja 
dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri dimana mereka 
merumuskan masalah, menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan 
persepsi mereka sendiri dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan (improvement)…sebagaimana 
layaknya membangun sebuah bangunan, maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada 
perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan” 

 
Simpulan 

Peran ilmu penyuluhan/komunikasi pertanian dan sosiologi terutama yang terkait dengan 
kelembagaan, sangat diperlukan dalam mensosialisasikan lembaga keuangan walaupun lembaga ini 
merupakan lembaga ekonomi. Peran penyuluh sebagai agent of change menjadi penting agar infomasi 
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tidak asymetris yang akan mengakibatkan terjadinya  moral hazard dan adversi selection,  dan pada 
gilirannya tujuan kredit tidak tercapai.   
 Keberhasilan  pembangunan tergantung dari pendekatan yang digunakan.  Salah satu 
pendekatan yang  cocok ialah pendekatan  yang melibatkan petani dan UMKM sebagai subjek. 
Pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat (Empowerment 
Community Approach).  
 
Saran 

Untuk merancangbangun suatu kelembagaan keuangan perdesaan agar menjangkau 
masyarakat, berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat desa, 
maka pemahaman dari aspek sosial yang berbasis kultur merupakan syarat keharusan.  Kebijakan 
pemerintah diperlukan sebagai payung yang memberikan keleluasaan bergerak bagi LK di perdesaan 
sekaligus memberi rasa aman bagi nasabahnya.    
 Penyuluh perlu dibekali pengetahuan yang terus ditingkatkan melalui capacity building agar 
bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dalam pelaksanaannya 
petani perlu pendampingan sekaligus juga sebagai upaya pengawasan atas kredit yang diberikan agar 
tidak terjadi fungibility 
 
Daftar Pustaka 
 
Arifin, Bustanul. 2009. Pembiayaan Sektor Pertanian. Makalah Seminar.disampaikan di Universitas 

Padjadjaran kerjasama dengan LPPM. 
Bates  R.H. 1995. Social Dilemmas and Relation Individuals : An Assesment of The New 

Institutionalism, dalam The New Institutional Economics and Third World Development, 
edited by John Harris et al. London : Routledge. 

Boeke J.H. 1983. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda dalam Sajogjo 1982. Bunga rampai 
Perekonomian Desa. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 

Burki, Shahid Javed dan Guilermo Perry. 2001. Beyond The Washington Consensus: Institutions 
Matter, World Bank Latin American Caribbean Studies: Viewpoints 

Bromley, D.W. 1993. Common property as metaphor: Systems of knowledge, resources and the 
decline of individualism. The Common Property Digest 27, 1-8. IASCP, Winrock and 
ICRISAT, Hyderabad  

Chaves dan Gonzales-Vega, 1996; The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: 
Evidence from Indonesia. World Development, 24 (1)65-78 

Eisenhardt, Kathleem M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management 
Review, 14, hal 57-74 

Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Jakarta: Bhratara 
Karya Aksara, terjemahan dari: Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in 
Indonesia, Berkeley and Los Angeles: University of California Press 

Jensen, M.C., and W.H Meckling,. 1976.. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 
ownership structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.  

Jensen , G.D dan L.K. Suryani, 1992. The Balinese People: A Reinvestigationof Character. Oxford: 
Oxford University Press.  

Kuznets S. 1964. Economic Growth and Contribution of Agriculture in Eicher CK and Witt LW 
(Eds). Agriculture in Economic Development. New York: McGraw Hill.  

Mosher, A.T.  1966. Getting Agricultural Moving, Essential for Development & Modernization. New 
York, Washington. London: Fredrich A Preager Publisher  

Mulyadi, 2009. Ekonomi Kelembagaan Genre Baru Studi Ekonomi di Indonesia 
mwkusuma.wordpress.com/.../ekonomi-kelembagaan-genre-baru-studi-ekonomi-di-indonesia/ 
[13 Oktober 2009] 

Robinson, Marguirete, 2000 . The Micro Finance Revolution, Sustainable Finance for the Poor, The 
World Bank,  

Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2005. Manajemen –Ed. 7–jilid 2, Alih Bahasa T. Hermaya; 
Penyunting Bahasa Bambang Sarwiji. Jakarta: Indeks.  



 

292 
 

Scott, James  C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia             Tenggara. 
Jakarta: LP3ES.  

Snow, Douglas 1999, Microcredit: An Institutional Development Opportunity International. Journal 
of Economic Development. 

Syahyuti, 2004. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Petani (GAPOKTAN) 
Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan 
Kebijakan Pertanian 

Wilkinson, K. P  1972. A Field-Theory Perspective for Community Development Research. Rural 
Sociology, Vol. 37/1, pp. 43-51. 

Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Jakarta: 
Bayumedia Publishing:  

 

  



 

293 
 

PENDIDIKAN TERINTEGRASI DENGAN PENINGKATAN KINERJA  
PETUGAS PENYULUH LAPANGAN 

 
Atang Muhammad Safei 

 
 
Abstrak 
Penyuluhan pertanian sebagai jembatan antara petani dengan perguruan tinggi mempunyai peran 
sentral dalam meminimalkan jumlah kesenjangan hasil percobaan peneliti dengan hasil petani di 
sawah. Pola penyuluhan pertanian telah mengalami perubahan. Pada masa orde baru, penyuluhan 
pertanian cenderung bersifat top down, sedangkan pola pemberdayaan masyarakat mulai diterapkan 
pada tahun 1990an. Kegagalan penyuluhan pertanian disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif 
di antara komponen pembangunan pertanian (pendidikan – penelitian – pengembangan dengan petani 
sebagai penentu). Selain itu, rendahnya kinerja petugas penyuluh lapangan juga menjadi faktor 
penghambat perkembangan penyuluhan pertanian. Kinerja petugas penyuluh lapangan yang rendah 
dapat diminimalisir dengan peningkatan profesionalisme penyuluh. Profesionalisme penyuluh harus 
didukung oleh kompetensi standar yang harus dikuasai oleh para penyuluh profesional. Petugas 
penyuluh lapangan harus selalu mengupdate teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat. Perguruan tinggi dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan informasi pertanian dalam hal jumlah dan spesifikasi yang memenuhi kondisi 
lokasi, komoditas, sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna serta dapat memberikan 
pendidikan yang memadai untuk calon penyuluh pertanian. Selain itu, peningkatan kinerja petugas 
penyuluh lapangan dapat dilakukan dengan memberikan berbagai motivasi. Sawah penyuluh dapat 
memotivasi petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan kinerja mereka. Olah karena sawah 
penyuluh dapat meningkatkan pendapatan dan pengalaman penyuluh. Dalam hal ini, sawah penyuluh 
merupakan lahan produktif seluas 1 ha, yang dikelola oleh penyuluh di wilayah kerja penyuluh. 
Sawah penyuluh ini dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk tempat praktek calon penyuluh dan 
petugas penyuluh lapangan dapat menguji teknologi terbaru. Sehingga mahasiswa mampu mengetahui 
dinamika permasalahan penyuluhan pertanian dari awal dan menambah pengalaman petugas penyuluh 
lapangan. Hal ini akan menambah kepercayaan diri penyuluh dalam melakukan penyuluhan pertanian, 
sehingga keberhasilan difusi teknologi kepada petani menjadi lebih mudah.  Sawah penyuluh juga 
dapat dijadikan kebun percobaan oleh peneliti, sementara mahasiswa dapat memanfaatkan sawah 
penyuluh guna mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan di kampus. Pendidikan semacam ini 
akan lebih memantapkan mahasiswa memasuki dunia kerja yang nyata serta memberikan wahana 
kreativitas bagi mereka. 
 
Kata Kunci : kinerja penyuluh, sawah penyuluh, pendidikan 
 
Pendahuluan 

Manusia mempunyai tiga kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang dan papan. Pangan 
merupakan kebutuhan paling mendasar di antara ketiganya. Indonesia sebagai negara agraris dan 
berada di iklim sub tropis, mempunyai banyak keanekaragaman pangan. Sagu, tempe, umbi – umbian, 
ketela, dan Jagung merupakan salah satu pangan khas masyarakat Indonesia. Akan tetapi keadaan 
pangan lokal tersebut mulai terpinggirkan. Introduksi beras menjadi sumber makanan pokok membuat 
konsumsi beras menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Mereka yang mampu 
mengkonsumsi beras dinilai lebih sejahtera dari masyarakat yang mengkonsumsi pangan lokal. Hal ini 
berakibat pada peningkatan kebutuhan beras nasional secara signifikan.  
 Peningkatan kebutuhan beras nasional ini tidak diikuti oleh penambahan jumlah luas tanah 
produktif. Bahkan data BPS menyebutkan, setiap tahun terjadi konversi lahan produktif seluas 
100.000 ha. Selain itu, hambatan dalam pencapaian swasembada beras di antaranya adanya 
pelandaian produksi, peningkatan serangan hama dan penyakit yang semakin resisten, kebijakan 
pemerintah yang tidak mendukung pembangunan pertanian, dan kegagalan difusi inovasi teknologi.  
Perubahan iklim ekstrim telah merangsang pertumbuhan dan pertambahan serangan OPT bahkan 
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menjadi lebih resisten. Oleh karena itu, mitigasi, antisipasi dan adaptasi untuk menghadapi tantangan 
tersebut harus segera dilakukan. 
 Berbagai penelitian untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pemenuhan kebutuhan beras 
telah dilakukan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menelurkan banyak varietas baru 
yang tahan hama dan berumur genjah. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program pelatihan 
dan pendampingan seperti Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu, Sekolah 
Lapang Iklim dan memperkenalkan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. 
Walaupun demikian, masih tetap ada kesenjangan antara hasil percobaan peneliti di Laboratorium 
dengan realitas hasil petani di sawah.  

Penyuluhan pertanian sebagai jembatan antara petani dengan perguruan tinggi mempunyai 
peran sentral dalam meminimalkan jumlah kesenjangan hasil percobaan peneliti dengan hasil petani 
di sawah. Sebagai penghubung kedua pihak ini, seorang penyuluh harus mempunyai strategi dan 
keahlian berkomunikasi. Selain itu, seorang penyuluh harus meningkatkan kemampuan dan 
profesionalitasnya. Menurut Margono Slamet (1995) pada umumnya profil populasi petani Indonesia 
telah berubah secara positif. Secara makro populasi petani telah menjadi lebih kecil jumlahnya secara 
persentil tetapi lebih tinggi kualitasnya, yang ditandai oleh lebih baiknya tingkat pendidikan mereka, 
lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan harapan-harapannya meningkat, dan pengetahuan serta 
keterampilan bertaninya juga jauh lebih baik.  
 Untuk mensikapi kualitas petani yang semakin kritis dengan teknologi, penyuluh pertanian 
juga harus meningkatkan sumber daya mereka. Mulai dari persiapan perekrutan penyuluh, 
peningkatan budaya kerja serta pola kinerja penyuluh pertanian. Untuk mengurai benang kusut 
permasalahan penyuluhan pertanian, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran universitas 
berperan dalam mempersiapkan keadaan awal calon penyuluh pertanian. Disini calon penyuluh 
pertanian belajar berbagai teori dan praktek tentang penyuluhan pertanian. 
 
Perkembangan Penyuluhan Pertanian 
 Perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut. Pada masa orde 
lama, pemerintah mempunyai perhatian terhadap penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian mulai 
berjalan untuk mengembangkan pertanian. Pada masa orde baru dengan program inmas, bimas, insus 
dan supra insus, telah berhasil membawa Indonesia beralih dari negara pengimport beras terbesar di 
dunia menjadi negara yang mampu berswasembada beras. Akan tetapi, model penyuluhan pertanian 
pada masa orde lama bertentangan dengan falsafah pendidikan. Sistem pendekatan penyuluhan 
pertanian waktu itu adalah top down. Petani harus mengikuti kebijakan pemerintah. Pada tahun 
1990an, pendekatan partisipatori dalam penyuluhan mulai diterapkan di Indonesia. Salah satu 
program penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani pada program Sekolah Lapang 
Pengendalian Hama Terpadu. 
 Pendekatan segitiga hubungan antar peneliti – penyuluh – petani mempunyai banyak 
kelemahan seperti ketidaksinkronan, bahasa yang berbeda serta kebutuhan masing – masing pihak pun 
berbeda. Petani merupakan pelaku utama dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan pertanian. 
Untuk mengefektifkan peran petani tersebut, perlu didukung oleh penelitian, pendidikan, dan 
pengembangan. Seperti yang dikemukakan dalam konsep Agricultural Knowledge and Information 
System/AKIS (FAO. UN 2000) berikut ini : 
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 Dalam model AKIS, komunikasi interaktif antar keempat komponen tersebut (pendidikan – 
penelitian – pengembangan dengan petani sebagai penentu) perlu digalang secara bersinergi. Pola – 
pola komunikasi profesional, egaliter, setara dan saling memahami satu sama lain menjadi penting 
untuk menjamin keberlanjutan komunikasi inovasi itu sendiri, dengan tujuan tidak lain adalah 
kesejahteraan petani. 
 Kelemahan kebijakan komunikasi pembangunan pertanian tersebut, disamping 
kelemahan pada sistem penghubung, juga disebabkan karena tidak adanya kerjasama antara sistem 
penelitian sebagai penghasil inovasi, sistem penyuluhan sebagai penghubung dalam proses 
diseminasi inovasi, dan petani sebagai sasaran dan pengguna inovasi. Kendala yang dihadapi 
dalam penyatuan penyuluh dan peneliti ke dalam Balai Pengkajian Teknologi Pertanian umumnya 
proses adaptasi di antara keduanya, karena peneliti dan penyuluh mempunyai kebiasaan dan 
mekanisme kerja yang berbeda. Kemudian, koordinasi antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
dengan instansi terkait masih perlu ditingkatkan, dan perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah 
terutama dalam hal penyediaan dana (Budianto, 1998).  

Selain  tersebut di atas, kelemahan perkembangan penyuluhan pertanian terletak pada 
lemahnya kinerja penyuluh pertanian. Hal ini terungkap dalam kesimpulan Tim Pengkajian Jibatani 
setelah melakukan penelitian di delapan Propinsi menunjukkan bahwa kinerja rata-rata penyuluh 
pertanian sangat rendah, yaitu 66% untuk mematuhi jam kerja dan 30% untuk kunjungan ke 
kelompok (Harun, R., 1996). Kesimpulan ini didukung oleh hasil penelitian Osemasan (1994) yang 
menemukan bahwa tingkat pelaksanaan tugas Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Lombok Barat 
belum maksimal, antara lain karena adanya kendala jumlah petani binaan yang terlalu banyak, medan 
yang sulit dijangkau, kurangnya uang bimbingan, dan banyaknya tugas-tugas tambahan Penyuluh 
Pertanian Lapangan (PPL). 

Dua studi berikutnya, yaitu oleh Hasta Cakra (1994) dan Tim Studi Bank Dunia 
menyimpulkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas pengelolaan, penyelenggaraan, serta monitoring 
dan evaluasi penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dinilai telah mengalami degradasi dan seolah 
lumpuh, tidak efektif dan tidak fleksibel (Harun, R., 1996). Hasil temuan Bank Dunia menyebutkan 
antara lain (Harun, R., 1996) : 
1. Perencanaan penyuluhan pertanian di daerah didasarkan atas kegiatan PPL, bukan atas dasar 

kebutuhan usaha petani-nelayan. Dalam sistem desentralisasi,penyelenggaraan 
penyuluhan pertanian seharusnya didasarkan atas kebutuhan lokal. Dalam hubungan ini maka 
maka sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) menjadi kurang efektif karena sistem ini lebih 
banyak didasarkan kepada perencanaan yang top-down. Selain itu, sistem LAKU tidak bisa 
efektif dilaksanakan untuk mengembangkan agribisnis. 

2. Sistem LAKU umumnya tidak tepat lagi untuk wilayah tanaman pangan yang luas dan untuk 
wilayah perikanan. Hal ini karena permasalahan yang dihadapi sebetulnya bukanlah usahatani 
yang berdasarkan komoditas melainkan berdasarkan sistem usahatani (farming system 
based). 

3. Kinerja PPL sangat rendah, hal ini antara lain ditunjukkan oleh : (a) Bekal pengetahuan dan 
keterampilan penyuluh sangat kurang, seringkali tidak cocok dengan kebutuhan petani, (b) PPL 
sangat kurang dipersiapkan dan kurang dilatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 
Bila PPL dilatih. maka kebanyakan latihan-latihan itu tidak relevan dengan tugasnya sebagai PPL 
di wilayah kerjanya, dan (c) Dalam banyak hal, PPL telah ketinggalan dari petaninelayan yang 
dilayaninya. 

4. Banyak kelompok tani yang tidak berfungsi, tidak efektif dalam berorganisasi karena tidak 
memperoleh bimbingan yang cukup dari PPL. Terlalu banyak kelompok yang dibentuk 
berdasarkan keproyekan atau berdasarkan keperluan pelaksanaan program pembangunan. 

5. Para petani sebenarnya telah lama memperoleh dukungan informasi dari sumbersumber bukan 
penyuluh, yaitu antara lain dari pengusaha perkebunan swasta, pedagang, siaran-siaran radio dan 
televisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor usaha swasta lainnya. 



 

296 
 

Kelemahan kebijakan komunikasi pembangunan pertanian tersebut, disamping 
kelemahan pada sistem penghubung, juga disebabkan karena tidak adanya kerjasama antara sistem 
penelitian sebagai penghasil inovasi, sistem penyuluhan sebagai penghubung dalam proses 
desiminasi inovasi, dan petani sebagai sasaran dan pengguna inovasi. Suatu inovasi teknologi dapat 
diterima oleh masyarakat apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu mempunyai keuntungan relatif, 
kesesuaian, tingkat kerumitan rendah (mudah), dapat diamati serta dapat dicoba. Selain itu, unsur 
karekteristik komunikator juga mempunyai peran dalam keberhasilan penyuluhan pertanian. Menurut 
Nurhayati, 2010, unsur karakteristik komunikator yang meliputi : penguasaan materi, pengalaman, 
dan kemampuan berkomunikasi berkorelasi sangat nyata dengan perubahan perilaku komunikan.  
 
Peningkatan Profesionalisme Penyuluh Pertanian 
 Proses profesional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan 
sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional (Peningkatan status). Secara 
teoritis menurut Gilley dan Eggland (1987) pengertian profesional dapat didekati dengan empat 
perspektif pendekatan, yaitu orientasi filosofis, perkembangan bertahap, orientasi karakteristik dan 
orientasi non – t radisional. Dalam pendekatan orientasi karakteristik ada delapan karakteristik 
pengembangan profesionalisasi, dengan yang lain saling terkait, yaitu : 1. Kode etik; 2. Pengetahuan 
yang terorganisir; 3. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus; 4.Tingkat pendidikan minimal; 5. 
Sertifikat Keahlian; 6. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan 
tanggungjawab; 7.Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota; 8. Adanya 
tindakan disiplin dan batasan tertentu jika tidak terjadi malpraktek. 

Profesionalisme penyuluh juga harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus 
dikuasai oleh para penyuluh profesional. Salah satu dari kompetensi tersebut adalah pemilikan 
kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus menerus berkembang sesuai dengan 
kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan 
sertifikat keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasyarat untuk menjadi penyuluh profesional. 
Selain itu, agar profesi penyuluhan dapat berkembang, maka evaluasi dan uji kelayakan profesi harus 
terus menerus dilakukan. Disinilah peran Perguruan Tinggi di bidang penyuluhan dan Ikatan 
Penyuluh (Organisasi Profesi Penyuluhan, seperti PAPPI) sangat penting. Kerjasama antara keduanya 
menjadi sangat diperlukan.  

Untuk mencapai kinerja yang baik, tentu motivasi dalam diri seseorang perlu dipupuk untuk 
dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan. Dalam haryadi, R 2008, 
menyebutkan motivasi kerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja penyuluh 
pertanian. Menurut Agarwal (1982) dalam Umar (2004) teori Motivasi adalah teori Kepuasan, dimana 
dalam teori Kepuasan mencoba menjawab pertanyaan : kebutuhan apa yang dibutuhkan seseorang 
untuk mencapai kepuasan. Motivasi akan meningkat jika kebutuhan seseorang telah terpenuhi. 
Maslow dalam Umar (2004), kebutuhan manusia digolongkan menjadi : 
1. Kebutuhan fisik 
2. Kebutuhan akan rasa aman 
3. Kebutuhan sosial 
4. Kebutuhan penghargaan 
5. Kebutuhan aktualisasi diri 
Motivasi pada penyuluh pertanian dapat dilakukan dengan cara : 
1. Memberi insentif yang layak 
2. Memberi kebutuhan operasional penyuluh 
3. Memberi penghargaan kepada penyuluh berprestasi 
4. Melakukan pembinaan terhadap jenjang karier penyuluh (aktualisasi diri) 
5. Pelatihan dan magang bagi penyuluh 
 
Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi 

Untuk meningkatkan pengetahuan terutama dalam hal pendidikan, peran perguruan tinggi 
menjadi cukup besar. Perguruan tinggi dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dituntut 
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untuk memenuhi kebutuhan informasi pertanian dalam hal jumlah dan spesifikasi yang memenuhi 
kondisi lokasi, komoditas, sosial ekonomi dan budaya masyarakat pengguna. Peran aktif perguruan 
tingi sangat diharapkan karena hal – hal berikut ini : 1) terjadi perkembangan global yang cukup pesat 
yang menuntut peran aktif perguruan tinggi melalui kegiatan tri dharmanya, 2) peran perguruan tinggi 
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 3) bukti peran sentral perguruan 
tinggi dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, dan 4) Kegiatan penelitian dan 
pengembangan merupakan kunci utama pelaksanaan kegiatan/tugas lainnya di perguruan tinggi. 

Dalam hal ini hendaknya perguruan tinggi dapat menyajikan program kurikulum pendidikan 
bagi mahasiswa yang disertai dengan pembinaan pengembangan diri atau life skill serta 
kewirausahaan dehingga lembaga pendidikan tersebut dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai 
yang mempunyai jiwa wira usaha, disamping mampu mencetak sumberdaya atau lulusan yang selain 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta cinta tanah air dmana pun lulusan itu 
bekerja nanti. Sebagai seorang sarjana pandai saja tidak cukup, dia juga harus mempunyai integritas 
keilmuan baik sebagai birokrat maupun wirausahawan. 

Perguruan tinggi harus semakin bersinergi dengan pemerintah dan industri, selain 
menghasilkan sarjana dan ilmuwan juga menghasilkan teknologi terapan langsung yang mendukung 
pengembangan pertanian, ilmu-ilmu yang tetap mempertahankan motivasi, sinergi, bergotong-royong 
dan bekerja sama. 
 
 
Kendala Pelaku Pembangunan Pertanian 

Pemerintah telah merencakan program pembangunan pertanian, baik melalui intensifikasi, 
ekstensifikasi, pelatihan, pelatihan maupun pendampingan kelembagaan. Kegiatan yang dilakukan 
sampai saat ini belum optimal. Kebutuhan pokok masyarakat masih cukup sulit terpenuhi. Pemerintah 
belum berhasil merangkul berbagai stakeholder dan pihak terkait untuk melaksanakan pembangunan 
pertanian. Selain itu, berbagai pelaku pembangunan pertanian masih mempunyai berbagai kelemahan. 
kelemahan tersebut di antaranya : 
1. Penyuluhan pertanian kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga kinerja 

penyuluh pertanian kurang optimal ditambah pengetahuan dan pengalaman yang kurang 
memadai. Salah satu sebab kinerja penyuluh pertanian rendah adalah kurangnya insentif / gaji 
atau fasilitasa operasional yang mendukung pekerjaan mereka. 

2. Dalam menerima inovasi baru, petani akan lebih mempercayai jika mereka telah melihat bukti 
nyata keunggulan inovasi teknologi baru tersebut (prinsip Seeing is believing). 

3. Kepercayaan petani merupakan modal utama bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan 
kegiatannya. Kalau petani mengetahui bahwa seorang penyuluh berpengalaman dalam 
mengembangkan salah satu cabang usaha tani, maka petani akan semakin yakin bahwa 
penyuluh tersebut sebagai tempat belajar yang tepat tentang cabang usaha tani tersebut. 
Disamping itu, hal ini akan dapat meningkatkan rasa percaya penyuluh. Sehingga seorang 
penyuluh harus terjun langsung di dunia praktek pertanian. Misalnya kalau seorang penyuluh 
pertanian ingin memfasilitasi petani belajar tentang padi, seharusnya yang bersangkutan benar 
– benar sudah berpengalaman dalam menanam padi baik dari segi aspek budidaya, sosial 
maupun ekonomi. 

4. Hasil penelitian yang diharapkan adalah inovasi teknologi yang spesifik lokasi. sebagai 
seorang peneliti, dia harus menghasilkan inovasi baru yang memenuhi syarat. Inovasi tersebut 
akan menghasilkan keuntungan yang relatif, sesuai dengan geografis dan budaya masyarakat, 
tingkat kerumitan aplikasi inovasi rendah, inovasi dapat diamati dan dicoba. 

5. Perguruan tinggi mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan tri dharma perguruan 
tinggi. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu 
menyiapkan sumberdaya manusia terdidik  melalui pembelajaran ke lapangan secara 
langsung. Perguruan tinggi juga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 
menghasilkan inovasi teknologi yang berguna bagi masyarakat. 
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Sawah Penyuluh : Sarana Penghubung Penyuluh – Petani – Peneliti – Perguruan Tinggi 
Peningkatan Kinerja Penyuluh 

Kerjasama, integrasi, komunikasi antara pelaku pembangunan pertanian harus selalu dijaga. 
Penyuluh sebagai jembatan komunikasi harus mengetahui kebutuhan petani dan mampu 
menyampaikan inovasi baru dari peneliti. Untuk menghasilkan penelitan yang berguna bagi 
masyarakat, seorang peneliti harus mampu mengetahui kebutuhan teknologi petani. Dalam rangka 
menciptakan sumberdaya manusia yang kompeten dan berpengalaman, perguruan tinggi memerlukan 
wahana untuk praktek lapangan mahasiswa. Pemerintah juga memerlukan kerjasama berbagai pihak 
terutama dalam mengamankan jumlah lahan sawah. Menurut BPS, setiap terjadi konversi lahan seluas 
100.000 ha/thn. 

Salah satu sarana penghubung dari berbagai pelaku pembangunan pertanian ini adalah sawah 
penyuluh. Sawah penyuluh disini adalah lahan sawah milik pemerintah/perguruan tinggi yang 
dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, dan wahana tukar pengalaman antara petani, penyuluh, 
mahasiswa dan peneliti. Setiap penyuluh diharapkan melakukan usaha tani dengan sawah seluas 1 ha. 
Dengan demikian, setiap kecamatan akan terdapat demplot seluas 1 ha dikalikan jumlah penyuluh 
yang ada. Penyuluh diharapkan melakukan usaha tani di wilayah kerjanya. Dalam melakukan usaha 
tani, penyuluh menerapkan teknologi baru sekaligus mengadakan penelitian bersama petani, peneliti 
dan mahasiswa/Perguruan Tinggi. 

Dengan adanya sawah penyuluh, penyuluh akan mempunyai tambahan hasil. Oleh karena 
penyuluh menggunakan teknologi baru, usaha tani mereka cenderung menghasilkan keuntungan. Hal 
ini berarti penghasilan penyuluh bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan, kinerja penyuluh 
pertanian juga akan meningkat. Oleh karena melakukan usaha tani sendiri, penyuluh juga menjadi 
lebih percaya diri dalam melakukan transfer informasi kepada petani. Selain itu, petani menjadi lebih 
yakin menerima teknologi baru karena yang menyampaikan benar – benar sudah menerapkan 
teknologi dan petani melihat dengan mata kepala sendiri karena pengaplikasian teknologi dilakukan di 
sekitar petani. 

Perguruan tinggi sebagai lembaga penghasil sumberdaya manusia mempunyai salah satu 
peran dalam mempersiapkan generasi – generasi penerus penyuluh pertanian. Untuk menciptakan 
penyuluh pertanian yang berkinerja baik, perlu diperhatikan sumber daya manusia calon penyuluh 
pertanian itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kurikulum yang menunjang tujuan tersebut. Kegiatan 
pendidikan yang berorientasi pada lapangan harus lebih besar dari pendidikan teori di belakang meja. 
Mahasiswa harus lebih intens berhubungan dengan masyarakat sehingga mereka menjadi lebih adaptif 
terhadap kebutuhan masyarakat / petani. Kegiatan praktek, Kuliah Kerja Nyata dapat dilakukan secara 
integratif di sawah penyuluh tadi. Pada pagi hari, mahasiswa belajar teori tentang budidaya, dan pada 
sore hari mahasiswa melakukan usaha tani secara partisipatif dengan petani dan penyuluh pertanian. 
Keberhasilan pembelajaran semacam ini (tercipta mahasiswa yang kompeten) tidak bisa dilakukan 
dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan praktek selama bulanan (minimal satu kali masa 
tanam). Kegiatan praktek seperti itu harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah setempat. 

Dalam pengembangan pembangunan pertanian, penyuluhan pertanian tidak mungkin jalan 
sendirian. Penyuluhan pertanian akan ikut serta dalam pembangunan pertanian jika diintegrasikan 
dengan program pemberdayaan masyarakat yang lain. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat 
adalah memberdayakan individu – induvidu dan kelompok – kelompok orang melalui penguatan 
kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan – keterampilan) yang diperlukan untuk 
mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan denga 
penguatan aspek ekonomi, politik melalui pembentukan kelompok – kelompok sosial besar yang 
bekerja berdasarkan agenda bersama. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang partisipatif dan berkelanjutan; anggota 
masyarakat bekerjasama dalam kelompok – kelompok formal dan informal untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman, serta mencapai tujuan bersama. Dalam proses ini, masyarakat dibantu 
untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan kesempatan hidup; difasilitasi dalam merancang 
solusi – solusi yang tepat; serta dilatih agar memiliki kapasitas agar mampu mengakses sumber – 
sumber yang ada di dalam maupun di luar komunitasnya. 
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Pendidikan Penyuluhan Untuk Pembangunan Masyarakat 
Penyuluhan merupakan pendidikan non formal kepada pelaku utama dan pelaku usaha 

pertanian untuk bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada guna memperbaiki dan meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Penyuluhan pertanian merupakan fasilitator dan 
motivator dalam pembangunan pertanian. Kompetensi penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien 
dalam melaksanakan tugas dapat memperlancar pembangunan pertanian. Kompetensi Penyuluh 
pertanian perlu mendapat perhatian yang serius, karena peningkatan dan penurunannya akan 
berpengaruh langsung terhadap peningkatan dan penurunan kinerja penyuluh. Kompetensi yang tinggi 
akan sangat mendukung kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas rutinnya. Tinggi rendahnya 
tingkat kompetensi akan berpengaruh langsung terhadap sasaran yang dicapai. 

Menurut Dahama dan Bhatnagar (Departemem Pendidikan Nasional: 2006), prinsip-prinsip 
penyuluhan itu adalah: a) minat dan kebutuhan artinya penyuluhan pertanian akan efektif jika selalu 
mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam apa 
yang harus menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap 
masyarakatnya, b) organisasi masyarakat bawah artinya penyuluhan pertanian akan efektif jika 
mampu melibatkan/membentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan, 
c) keragaman budaya artinya penyuluh pertanian harus memperhatikan adanya keragaman budaya. 
Perencanaan penyuluhan pertanian harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang neraga, d) 
perubahan budaya artinya setiap kegiatan penyuluhan pertanian mengakibatkan perubahan budaya 
yang harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan 
kejutan-kejutan budaya. Setiap penyuluh pertanian perlu terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai 
budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain, e) Kerjasama dan partisipatif artinya 
penyuluhan pertanian hanya efektif jika mampu menggerakkan masyarakat untuk selalu kerjasama 
dalam melaksanakan program-program/programa penyuluhan pertanian yang telah dirancang, f) 
demokrasi dalam penerapan ilmu artinya dalam penyuluhan pertanian harus selalu memberikan 
kesempatan kepada petani untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang ingin ditawarkan, g) belajar 
sambil bekerja artinya diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja, h) penggunaan 
metoda yang sesuai artinya penyuluhan pertanian harus dilaksanakan dengan penerapan metode yang 
selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai-nilai sosial 
budaya) sasarannya i) kepemimpinan artinya penyuluh pertanian harus menumbuhkan kepemimpinan 
petani, j) spesialisasi yang terlatih artinya penyuluh pertanian harus benar-benar orang yang telah 
memperoleh latihan khusus tentang penyuluhan, k) segenap keluarga artinya penyuluh pertanian harus 
memperhatikan segenap keluarga, l) kepuasan artinya penyuluh pertanian mampu mewujudkan 
tercapainya kepuasan. 

Pendidikan kemitraan, mencerminkan adanya pengembangan hubungan kerjasama yang saling 
menguntungkan antara penyuluh dan petani setempat, penyuluh dengan lembaga pemerintah maupun 
non pemerintah. Penyuluhan partisipatif, menunjukkan pendidikan dan pelatihan penyuluh dalam 
bentuk non formal khususnya bagi orang dewasa. Pada pendidikan dan pelatihan ini, pelatih 
dipandang kedudukannya sama dengan peserta dan oleh karena itu berfungsi sebagai mitra belajar. 
Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Spesifik Lokal (Departemen Pertanian: 
2006) menyatakan prinsip penyuluhan partisipatif diantaranya: 1) menolong diri sendiri, 2) partisipasi, 
3) kemitrasejajaran, 4) demokrasi, 5) keterbukaan, 6) desentralisasi, 7) kemandirian, 8) akuntabilitas, 
9) menemukan sendiri dan spesifik lokal, 10) membangun pengetahuan, 11) kerjasama dan 
koordinasi. 

 
Penutup 

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar. Setiap waktu, jumlah kebutuhan 
pangan ini meningkat. Penyuluh pertanian diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan 
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kesuksesan Indonesia berswasembada beras berkat 
perhatian pemerintah yang besar kepada penyuluhan pertanian merupakan pelajaran penting bagi 
kemajuan pertanian masa kini. 

Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami perkembangan pasang surut. Pada masa orde 
lama, penyuluhan lebih bersifat top down dan bersifat instruktif. Pada masa orde reformasi, 
penyuluhan bersifat pemberdayaan pada masyarakat tani. Dari segi sumberdaya manusia, penelitian 
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menyebutkan kinerja penyuluh masih belum optimal.  Keterbatasan ini menyangkut kurangnya 
pengetahuan, kinerja serta pengalaman penyuluh. Oleh karena itu, peningkatan profesional penyuluh 
sangat penting untuk segera dilakukan. 

Peran perguruan tinggi sangat strategis guna mempersiapkan tenaga penyuluh yang 
profesional.  Selain pendidikan formal, perguruan tinggi juga diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan praktek lapangan. Walaupun banyak kendala dalam melakukan proses adopsi inovasi 
kepada petani (kepercayaan petani merupakan modal utama bagi penyuluh pertanian dalam 
melaksanakan kegiatannya). Penyuluh pertanian yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 
luas, mereka akan lebih mudah dalam mendapatkan kepercayaan petani. Seorang penyuluh harus 
mengetahui teknologi terbaru. Oleh karena itu perlu kerjasama yang nyata antara penyuluh, petani, 
peneliti dan perguruan tinggi. 

Untuk menjembatani ke empat pelaku pertanian ini, sawah penyuluh cukup strategis. Dalam 
hal ini, sawah penyuluh adalah lahan produktif seluas 1 ha, yang dikelola oleh penyuluh di wilayah 
kerja penyuluh. Perguruan tinggi bekerjasama dengan penyuluh untuk mendidik calon penyuluh masa 
depan praktek di sawah penyuluh. Sehingga mahasiswa mampu mengetahui dinamika permasalahan 
penyuluhan pertanian dari awal. Sawah penyuluh dijadikan kebun percobaan oleh peneliti, sementara 
mahasiswa dapat memanfaatkan sawah penyuluh guna mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan 
di kampus. Pendidikan semacam ini akan lebih memantapkan mahasiswa memasuki dunia kerja yang 
nyata serta memberikan wahana kreativitas bagi mereka. 

Manfaat sawah bagi Petugas Penyuluh Lapangan sangat banyak. Penyuluh akan mendapatkan 
tambahan penghasilan. Dengan mengadakan usaha tani bekerjasama dengan mahasiswa, peneliti serta 
masyarakat sekitar, keuntungan akan lebih besar dalam berusaha taninya. Dan yang terpenting adalah 
meningkatnya pengalaman serta pengetahuan penyuluh yang berujung pada semakin besarnya rasa 
kepercayaan diri penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Peningkatan kepercayaan diri ini akan 
membuat proses adopsi difusi teknologi kepada petani akan semakin mudah. Oleh karena petani akan 
lebih percaya kepada penyuluh yang telah melakukan sendiri teknologi yang diperkenalkannya. 
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Abstrak 
Wanita tani memegang peranan yang tidak kecil dan menentukan dalam keberhasilan usahatani dalam 
keluarga, khususnya pada kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk mengetahui peranan 
kelompok wanita tani pengolah hasil pertanian, khususnya dalam pola pengambilan keputusan dan 
strategi pemberdayaan gender, maka dikumpulkan data dan  informasi melalui kegiatan survei pada 
Kelompok Wanita Tani (KWT) di Gapoktan Mesra Jaya, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan 
Ratu Agung, Kota Bengkulu. Tujuan penelitian yaitu: (1) mengetahui peranan wanita dalam 
pengambilan keputusan pada kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, (2) mengetahui aktivitas 
produktif wanita tani dalam rumah tangga, dan (3) merumuskan rekomendasi strategi pemberdayaan 
gender pada KWT. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan 28 orang responden 
anggota KWT dan diskusi kelompok dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Data tersebut 
meliputi penentuan jenis usaha, penyediaan modal, pembelian sarana produksi, kegiatan pengolahan, 
pengemasan, pemasaran hasil olahan, dan aktivitas produktif wanita tani dalam keluarga, serta 
identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis dalam pengembangan KWT. Data dianalisis dengan 
menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menunjukkan besarnya peran wanita dalam 
pengambilan keputusan pada usaha pengolahan hasil pertanian, analisis deskriptif untuk mengetahui 
aktivitas produktif wanita tani dalam rumah tangga, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi 
pengembangan KWT serta QSPM untuk menentukan strategi terpilih yang dijadikan prioritas utama 
dalam pengembangan KWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran wanita dalam 
pengambilan keputusan dalam usaha pengolahan hasil cukup dominan (66,2%); (2) wanita tani yang 
memiliki aktivitas produktif dalam rumah tangga sebesar 82,14% sedangkan yang tidak memiliki 
kegiatan produktif sebanyak 17,86%; (3) prioritas utama strategi pemberdayaan KWT pengolah hasil 
pertanian di Kota Bengkulu adalah membuat outlet pemasaran produk kelompok. 
 
Kata kunci: pengambilan keputusan, kelompok wanita tani, strategi  
 
Pendahuluan 

 Peranan wanita tani sebagai pelaku utama pada kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian 
tersebut telah mendapatkan perhatian Pemerintah melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis 
Perdesaan (PUAP). Pada tahun 2008 telah dialokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 
sejumlah 2,6 milyar rupiah kepada 26 gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kota Bengkulu, 
diantaranya 1 miliar rupiah diperuntukkan kepada 10 gapoktan yang didominasi oleh Kelompok 
Wanita Tani (KWT) pada 10 kelurahan di Kota Bengkulu untuk pengembangan usaha pengolahan 
hasil pertanian, termasuk 100 juta rupiah kepada Gapoktan Mesra Jaya yang terdiri atas 3 KWT, di 
Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu (BPTP Bengkulu, 2008). 
 Menurut Sudaryanto (2010), penggunaan anggaran pembangunan pertanian yang responsif 
gender ini akan lebih baik dalam mengakomodir keinginan semua golongan, sehingga efektifitas 
pelaksanaan pembangunan lebih baik dan pendapatan petani meningkat. Perhatian terhadap aspek 
gender tidak hanya untuk memberikan suasana yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan 
melainkan juga bagi semua golongan pelaku usaha agribisnis. 

 Munculnya perhatian terhadap isu gender sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan 
dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan 
(prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih 
demokratis dan terbuka (Sudarta, 2010). 
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 Hasil‐hasil penelitian tentang peran wanita dalam pertanian selama dua dasawarsa terakhir 
menunjukkan bahwa wanita adalah juga petani, dan kontribusinya terhadap produksi pertanian dan 
rumah tangga adalah signifikan (Mehra and Esim, 1998 dalam Sudirja, 2007). Dengan demikian, 
wanita tani di perdesaan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekonomi, baik 
melalui kegiatan produktif usahatani maupun sebagai tenaga kerja tidak dibayar (unpaid worker) 
melalui investasi non material yang dilakukannya di dalam rumah tangga seperti dalam pengasuhan 
anak dan urusan rumah tangga lainnya. 

 Hasil kajian Suhaeti dan Suharni (2010) menyimpulkan bahwa usaha agribisnis dan 
pengembangan ekonomi pertanian rakyat akan berhasil apabila segala bentuk diskriminatif untuk 
pemberdayaan pelaku usaha dihilangkan dan keadilan dalam mekanisme pasar dapat ditegakkan. 
Wanita tani perlu mendapat ketrampilan pengolahan hasil pertanian dalam pemberdayaan pelaku 
usaha agribisnis. 

 Untuk mengetahui peranan KWT pengolah hasil pertanian khususnya dalam pola 
pengambilan keputusan dan strategi pemberdayaan gender, maka dikumpulkan data dan informasi 
melalui kegiatan survei. Kajian ini difokuskan pada peranan wanita dalam kegiatan usaha pengolahan 
dan pemasaran hasil yang dilakukan di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui 
peranan wanita dalam pengambilan keputusan pada kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, (2) 
mengetahui aktivitas produktif wanita tani dalam rumah tangga, dan (3) merumuskan rekomendasi 
strategi pemberdayaan gender pada KWT. 
 
Metode Penelitian 

 Survei dilakukan di Gapoktan Mesra Jaya, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu 
Agung, Kota Bengkulu pada bulan Agustus 2011. Responden dipilih secara acak sebanyak 28 orang 
wanita petani yang mengusahakan pengolahan hasil. 

 Data primer meliputi karakteristik petani, aktifitas harian wanita tani, pola pengambilan 
keputusan dan curahan tenaga kerja dalam usaha pengolahan hasil, serta identifikasi kekuatan 
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) (SWOT) 
Gapoktan Mesra Jaya. Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara individu menggunakan daftar 
pertanyaan serta diskusi kelompok dengan metode FGD (focus group disccussion). Data sekunder 
dikumpulkan dengan penelusuran pustaka, laporan, dan browsing internet. 

 Data dianalisis dengan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) untuk mengetahui pola 
pengambilan keputusan. Gambaran aktivitas wanita tani dalam keluarga dianalisis secara deskriptif, 
sedangkan strategi pemberdayaan gender dirumuskan dengan analisis SWOT serta QSPM 
(Quantitative  Strategic Planning Matrix) untuk menentukan strategi terpilih yang dijadikan prioritas 
utama dalam pengembangan gapoktan. 
 
Hasil Dan Pembahasan 
 
Deskripsi Responden 

 Jumlah responden survei sebanyak 28 orang anggota gapoktan, seluruhnya wanita yang 
tergabung dalam Gapoktan Mesra Jaya yang telah berbadan hokum koperasi. Sebanyak 19 orang 
responden merupakan wanita tani pengolah hasil pertanian (renggining, catering, kerupuk, kue tart, 
tempe, rempeyek, kopi bubuk, dan keripik pisang). Umur responden antara 30-58 tahun, tingkat 
pendidikan antara 3-16 tahun. 11 orang responden memiliki kegiatan produktif di luar bidang 
pertanian sebagai pedagang, penjahit, dan tukang urut. Umumnya responden melakukan usaha 
pengolahan hasil secara berkelompok, setiap 2 hari sekali, atau tergantung pesanan. Untuk usaha 
catering, pemilik modal memberikan upah kepada wanita tani antara Rp. 600.000 s/d Rp. 850.000 per 
bulan. 

 Dalam usaha pengolahan hasil, responden terlibat aktif sejak tahapan penyediaan bahan baku, 
proses produksi, pengepakan, dan pemasaran. Permodalan tidak menjadi hambatan utama, karena 
gapoktan memiliki dana untuk usaha yang dibantu Departemen Pertanian melalui BLM-PUAP pada 
tahun 2008 sebanyak 100 juta rupiah. Selain itu gapoktan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dari 
BRI Cabang Bengkulu sebanyak 50 juta rupiah. Sampai saat akhir Juli 2011, total modal gapoktan 
telah mencapai 188 juta rupiah. 
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Peran Wanita Tani dalam Pengambilan Keputusan 

 Perbandingan tingkat peranan pria dan wanita dalam pengambilan keputusan disajikan pada 
Tabel 1. Dari sini jelas bahwa wanita tani berperan dominan pada hampir seluruh kegiatan usahatani 
sejak penentuan jenis usaha pengolahan sampai dengan pemasaran hasil. Kaum pria hanya berperan 
lebih besar pada penyediaan modal usaha (59,4%). 

 
Tabel 1. Peranan Pria dan Wanita dalam Usaha Pengolahan Hasil di KWT Mesra Jaya.  

No Uraian Persentase peranan (%) Consistensi
Ratio   Pria Wanita Pria dan Wanita 

1 Penentuan jenis usaha 10,0 80,0 10,0 0,00 
2 Penyediaan modal 59,4 24,9 15,7 0,05 
3 Pembelian sarana produksi 36,7 49,8 13,5 0,09 
4 Kegiatan produksi 13,4 74,7 11,9 0,01 
5 Kegiatan pengepakan 13,8 73,2 13,0 0,00 
6 Pemasaran hasil 22,2 66,7 11,1 0,00 

Sumber: Analisis data primer, 2011. 
 
 Penilaian dengan AHP atas hirarki yang disusun pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam 

usaha pengolahan hasil KWT di Gapoktan Mesra Jaya, peranan wanita tani secara keseluruhan dalam 
memutuskan usahanya dominan yaitu sebesar 66,2%. Persentase keputusan pria sebesar 22,0%, 
sedangkan keputusan yang diambil berdasarkan hasil kesepakatan wanita dan pria 11,8%.  

 Bila ditinjau dari kegiatan usahatani sejak penyediaan modal sampai dengan pemasaran hasil, 
penyediaan modal dan kegiatan produksi dinilai lebih penting daripada kegiatan lainnya dengan nilai 
masing-masing 22,9%. Selanjutnya adalah kegiatan pemasaran (19,5%), dan pembelian saprodi serta 
pengepakan (masing-masing 17,3%).  
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Gambar 1.  Hasil penilaian pengambil keputusan dengan AHP. 

 
Aktivitas Usaha Produktif Wanita Tani 

 Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani 
dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman 
maupun tahunan (Departemen Pertanian, 2008).  Hasil analisis secara diskriptif terhadap peran wanita 
tani dalam kegiatan usaha produktif di KWT Mesra Jaya menunjukkan bahwa wanita tani melakukan 
aktifitas pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan waktu luang pada pagi dan sore hari 
setelah mengurus keperluan rumah tangganya, seperti menyiapkan makanan, mengurusi anak, dan 
membersihkan rumah.  

 Umumnya kegiatan produktif dilakukan pada pagi hari antara pukul 09.00 s/d 12.00 dan 
dilanjutkan pada sore hari antara pukul 14.00 s/d 16.00 apabila belum selesai. Pekerjaan dilakukan 
secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Usaha pengolahan hasil secara berkelompok dilakukan 2 hari 
sekali. Jumlah produksi disesuaikan dengan pesanan atau melihat kondisi pasar. Produk olahan 
dititipkan pada pedagang langganan atau dipasarkan sesuai pesanan. Keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan, setelah dikeluarkan modal usaha.  

 Secara rata-rata lamanya kegiatan per hari untuk kegiatan produktif adalah sekitar 7,71 jam, 
kegiatan sosial 6,5 jam, dan kegiatan non produktif 9,79 jam (Tabel 2). Kegiatan sosial seperti 
mengurus keperluan rumah tangga, anak sekolah, dan perhimpunan kemasyarakatan/ keagamaan. 
Sedangkan kegiatan non produktif seperti waktu tidur, santai, dan nonton TV.  

 
Tabel 2. Aktivitas Wanita Anggota KWT Mesra Jaya Kota Bengkulu. 

No 
Lama kegiatan (jam) Kegiatan produktif 
Produktif Sosial Non produktif Responden % 

1 0 12 12 5 17,86 

2 6 
8 10 3 

17,86 
10 8 2 

  4 12 2  
3 8 6 10 1 14,29 
  8 8 1  
4 10 4 10 7 25,00 
5 12 4 8 7 25,00 
Jumlah 216 182 274 28 100,00 
Rata-rata 7,71 6,5 9,79 - -
Jumlah wanita tani yang memiliki kegiatan produktif 23 82,14 
Jumlah wanita tani yang tidak memiliki kegiatan produktif 5 17,86 

Sumber: Analisis data primer, 2011. 

Peranan wanita dalam usaha pengolahan hasil 

Penentuan Jenis Usahatani (0,500) Kegiatan Usahatani (0,500) 

Penyedian 
modal 
(0,229) 

Pembelian 
saprodi 
(0,173)

Produksi 
(0,229)

Pengepakan 
(0,173)

Pemasaran hasil 
(0,195) 

Pria 
(0,220) 

Pria dan wanita  
(0,118) 

Wanita 
(0,662) 
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 Pada Tabel 2 tampak bahwa 23 orang wanita tani (82,14%) melakukan kegiatan produktif 
setiap hari, dengan lamanya waktu kerja yaitu 17,86% responden selama 6 jam per hari, 14,29% 
responden selama 8 jam, serta 25,00% responden masing-masing selama 10 dan 12 jam per hari. 
Sedangkan yang tidak memiliki kegiatan produktif sebanyak 17,86%. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat kesibukan wanita tani di KWT Mesra Jaya dalam kegiatan produktif secara umum sudah 
cukup tinggi. 
 
Strategi Pemberdayaan Gender pada KWT Mesra Jaya 

 Strategi pemberdayaan gender dirumuskan menggunakan analisis SWOT. Matrik SWOT 
menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan 
dan kelemahan yang dimiliki, sehingga menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis. 
Selanjutnya untuk menentukan strategi prioritas dilakukan analisis dengan QSPM (Rangkuti, 2008). 
 
Tabel 3. Matrik SWOT strategi pengembangan KWT Mesra Jaya. 

FAKTOR INTERNAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKTOR EKSTERNAL 

Kekuatan (Strengths): 
1. Modal KWT tersedia (+ 188 juta) 
2. Jumlah pengolah hasil pada KWT 

cukup banyak  
3. Produk hasil pengolahan beragam 
4. Kelompok aktif melakukan pertemuan 

setiap bulan 
5. Usaha pengolahan dilakukan kontinyu 
6. KWT sudah berbadan hukum koperasi 

Kelemahan (Weaknesses): 
1. Keterbatasan kemampuan teknis dan 

manajerial pengurus KWT 
2. Pengemasan produk masih sederhana dan 

kurang menarik 
3. Pemasaran produk masih terbatas 
4. Pembuatan produk masih manual 
5. Belum memiliki lokasi outlet pemasaran 

kelompok  

Peluang (Opportunities): 
1. Bahan baku pengolahan tersedia 
2. Peluang pasar produk pengolahan 

hasil pertanian masih terbuka 
3. Dukungan Pemerintah terhadap 

pemberdayaan KWT cukup tinggi 

Strategi S-O: 
Memanfaatkan kekuatan KWT untuk 
memperluas pasar produk pengolahan hasil 
pertanian (S1, S2, S3, S4, S5, O2) 

Strategi W-O: 
a. Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk 

perbaikan pengemasan dan penyimpanan 
produk melalui pelatihan dan bantuan 
alsintan (W2, O3) 

b.  Memperluas jaringan pemasaran dengan 
pembuatan outlet pemasaran kelompok 
(W5, O2) 

Ancaman (Threats): 
1. Banyaknya pesaing dalam usaha 

pengolahan hasil pertanian di Kota 
Bengkulu 

2. Produk cepat rusak bila disimpan 
dalam waktu lama 
 

Strategi S-T: 
Meningkatkan jumlah produksi hasil 
pengolahan yang spesifik (tidak banyak 
diproduksi oleh pesaing) untuk 
menghindari persaingan pasar (S3, T1) 
 

Strategi W-T: 
a.  Memperbaiki kemasan produk untuk 

memperlama waktu simpan (W2, T2) 
b. Membuat lokasi outlet pemasaran kelompok 

untuk meningkatkan daya saing (W5, T1) 

 
 Berdasarkan analisis matrik SWOT pada Tabel 3 diperoleh enam arahan strategi 
pengembangan KWT Mesra Jaya. Jika lebih disederhanakan lagi, maka keenam strategi tersebut 
mengarah pada dua strategi utama yaitu (1) membuat outlet pemasaran produk kelompok dan (2) 
memperbaiki kemasan untuk daya tarik produk. Untuk menentukan pilihan strategi tersebut, 
selanjutnya dilakukan analisis dengan QSPM yang terlihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Analisis QSPM untuk pemilihan alternatif strategi. 

Uraian Alternatif strategi 
(1)  

Membuat outlet pemasaran 
produk kelompok 

(2) 
Memperbaiki kemasan untuk 

daya tarik produk 
Bobot Rating Skor Bobot Rating Skor 

Faktor Internal (SW)       
Kekuatan (S):       
S1. Modal KWT tersedia (+ 188 juta) 0,15 4 0,60 0,15 3 0,45 
S2. Jumlah pengolah hasil pada KWT cukup banyak 0,05 4 0,20 0,05 3 0,15 
S3. Produk hasil pengolahan beragam 0,05 2 0,20 0,05 4 0,20 
S4. Kelompok aktif melakukan pertemuan setiap bulan 0,05 - - 0,05 - - 
S5. Usaha pengolahan dilakukan kontinyu 0,20 4 0,80 0,20 3 0,6 
S6. KWT sudah berbadan hukum koperasi 0,03 - - 0,03 - - 
Kelemahan (W):       
W1. Keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial 

pengurus KWT 
0,05 - - 0,05 - - 

W2. Pengemasan produk masih sederhana dan kurang 
menarik 

0,15 1 0,15 0,15 4 0,6 

W3.  Pemasaran produk masih terbatas 0,10 4 0,40 0,10 1 0,10 
W4.  Pembuatan produk masih manual 0,07 - - 0,07 - - 
W5.  Belum memiliki lokasi outlet pemasaran kelompok 0,10 4 0,40 0,10 1 0,10 

Jumlah Faktor Internal 1,000  2,65 1,000  2,20 
Faktor Eksternal       
Peluang (O):       
O1.  Bahan baku pengolahan tersedia 0,20 - - 0,20 - - 
O2. Peluang pasar produk pengolahan hasil pertanian 

masih terbuka 
0,30 4 1,20 0,30 3 0,90 

O3. Dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KWT 
cukup tinggi 

0,1 3 0,30 0,1 4 0,40 

Ancaman (T):       
T1.  Banyaknya pesaing dalam usaha pengolahan hasil di 

Kota Bengkulu 
0,20 4 0,80 0,20 3 0,60 

T2.  Produk cepat rusak bila disimpan dalam waktu lama 0,20 2 0,40 0,20 4 0,80 
Jumlah Faktor Eksternal 1,000  2,70 1,000  2,70 

Jumlah Skor Total   5,35   4,90 

Keterangan: Nilai rating (1=tidak menarik, 2=kurang menarik; 3=menarik; 4=sangat menarik) 
 

 Analisis QSPM pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa strategi (1): membuat outlet pemasaran 
produk kelompok merupakan arahan strategi yang lebih diprioritaskan untuk diimplementasikan 
dalam pengembangan KWT di Gapoktan Mesra Jaya dengan nilai skor ketertarikan (attractive score) 
5,35 daripada strategi (2): memperbaiki kemasan dan daya tarik produk (4,90). 

 
Kesimpulan Dan Implikasi Kebijakan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wanita dalam pengambilan keputusan pada usaha 
pengolahan hasil pertanian pada KWT di Gapoktan Mesra Jaya Kota Bengkulu cukup tinggi (66,2%). 
Disamping itu kegiatan usaha produktif wanita dalam rumah tangga juga dominan karena sebanyak 
82,14% wanita memiliki kegiatan produktif. Pilihan strategi untuk pengembangan KWT di Gapoktan 
Mesra Jaya ke depan sebagai masukan bagi kelompok adalah membuat outlet pemasaran produk 
kelompok. 
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Pendahuluan 

 Petani saat ini selalu menjadi objek bukan subjek dalam mengelola lahannya. Fenomena 
seperti ini sangatlah ironis padahal disisi lain banyak sekali ahli-ahli pertanian.   Pertanian bisa 
menjadi landasan ekonomi suatu  negara sehebat apapun negara tersebut, Misalnya Jepang yang saat 
ini menjadi kiblat petani muda Indonesia, tetap saja memberikan dukungan dan proteksi di bidang 
pertanian.  Di Indonesia yang terjadi  malah dunia pertanian tidak diminati oleh generasi muda, 
mengapa  ? Karena pertanian dibenak generasi muda tidak prospektif, kuno dan tidak branded. 
Padahal sebenarnya pertanian sangat prosfektif apabila dikelola dengan kesungguhan dan tidak instan 
hasilnya.  Pertanian terbukti survive pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998.  
 Adanya satu kekhawatiran mau kemana pertanian kita ? disatu sisi banyak sekali impor 
produk pertanian mulai dari beras, sayuran, buah-buahan bahkan garam.  Sebagai contoh kasus impor 
kentang, menyebabkan membanjirnya kentang di pasar  tradisional dengan harga murah.  Petani 
kentang Jawa Barat yang tersebar di Lembang, Ciwidey dan Pengalengan dirugikan dengan adanya 
impor ini, karena harga kentang lokal lebih tinggi daripada kentang impor karena biaya produksinya 
tinggi.  Akibatnya ada permaninan  yang dilakukan oleh sebagian  pelaku pasar yang membeli 
kentang impor ini dengan harga murah, tapi menyebutkan bahwa kentangnya dari petani lokal seperti, 
dan menjualnya dengan harga mahal.  Padahal pedagang ini tidak membeli dari petani lokal, sehingga 
kentang di petani lokal tidak terjual dan akhirnya membusuk.  Petani – petani tertentu saja yang bisa 
mengakses pasar moder, industri dan ekspor, dan sebagian besar petani masih berorientasi pasar 
tradisional.   
 Untuk bisa memahami fenomena di lapangan sangat diperlukan sosiologi.  Sebenarnya petani 
juga rasional dalam menjalankan usahanya, hanya keterbatasan keterampilan, pengetahuan, modal dan 
informasi sehingga kelihatannya petani tidak rasional. Dengan mempelajari sosiologi dan memetakan 
masalah di lapangan,  kita paham sekali mengapa petani bertindak seperti itu, faktor-faktor apa yang 
menyebabkan sikap petani tidak rasional dan bagaimana peubahan sosial bisa menyebabkan 
perubahan  perilaku ? .  Salah satu fenomena menarik adalah petani sudah mengenal hand phone, 
sehingga uang untuk membeli sarana produksi pertanian habis dibelikan pulsa hanya untuk bereforia 
bahwa dengan memiliki hand phone berarti sudah termasuk katagori petani maju, padahal tidaklah 
demikan kenyatannya.  Fenomena-fenomena sosial di lapangan menarik sekali untuk dikaji dengan 
sosiologi, sehingga sosiologi sangatlah penting dalam kemajuan pertanuan.  Demikian pula halnya 
dengan penyuluhan atau komunikasi pertanian sangatlah diperlukan karena harapannya komunikasi 
bisa mengedukai petani dan masyarakat luas dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak.   

  

Peran Sosiologi dalam Agribisnis  

 Seperti kita ketahui agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan 
komoditi pertanian dari mulai pemilihan input, produksi, pengolahan, pemasaran dan peran 
kelembagaan pertanian dalam menunjang agribisnis tersebut. Kelima sub sistem agribisnis yaitu : 

1.  Subsistem  agribisnis hulu (upstream agribusiness – off farm)   yaitu kegiatan  ekonomi yang 
menyediakan sarana produksi bagi pertanian    

2. Subsistem agribisnis produksi (on farm agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi yang 
menggunakan input produksi untuk menghasilkan produk pertanian primer 
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3. Subsistem pengolahan  (down- stream agribusiness – off farm) yaitu kegiatan ekonomi yang 
mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan 

4. Subsistem pemasaram (down- stream agribusiness – off farm) yaitu kegiatan ekonomi untuk 
memasarkan produk pertanian baik fresh maupun olahan (industri) 

5. Subsistem kelembagaan (off farm)  atau biasa disebut subsistem lembaga penunjang yaitu 
kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti lembaga keuangan, pendidikan dan 
lembaga pemerintah.  Lembaga penunjang ini untuk menunjang lancarnya agribisnis secara 
keseluruhan mulai dari petani sampai dengan konsumen akhir 

Dalam membeli input produksi, petani dihadapkan pada banyaknya pilihan dari berbagai merk 
input produksi pertanian yang diproduksi oleh industri  benih, pupuk, pestisida, herbisida dan lainnya.  
Keputusan petani dalam memilih salah satu merk input produksi tentunya membutuhkan pengalaman 
dan informasi yang cukup. Petani mendapatkan informasi  karena berinteraksi dengan petani lainnya, 
pedagang, atau informasi pasar.  Demikian pula halnya dengan industri input memerlukan informasi 
siapa saja yang menjadi pesaingnya, strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai target yang 
diinginkan, dan lainnya.  Semua aktivitas ini memerlukan interaksi  antar pelakunya.  Semakin baik 
interaksinya, maka semakin baik komunikasinya.   

Dalam produksi, petani tentunya hafal dengan pola tanam,  kebiasaan waktu tanam dan panen.  
Walaupun demikian, petani tetap saja memerlukan informasi dalam memelihara tanaman, membasmi 
hama penyakit dan lainnya, sehingga petanipun melakukan interaksi dalam komunitasnya. Interaksi 
terjadi karena adanya kontak, juga interaksi terjadi karena adanya komunikasi.  Salah satu bentuk 
interaksi sosial antara lain kerjasama atau aplikasi di lapangannya kemitraan.  Petani, pedagang 
maupun industri seringkali melakukan kemitraan dengan suppliernya untuk melanggengkan usahanya.  
Kemitraan itu akan terus berjalan apabila keduabelah pihak saling menguntungkan, dengan 
memperhatikan peran, nilai dan norma dari kedua belah pihak sehingga satu sama lain memberikan 
kontribusi, dan tidak ada yg bersikap “free rider”. Semua peran, nilai dan norma dari  kemitraan ini 
erat kaitannya dengan  sosiologi. 

Pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dengan inovasi teknologi nilai 
tambah ini menjadi lebih besar.  Teknologi dan informasi yang up to date dapat tersampaikan dengan 
baik karena adanya interaksi antar pelaku.   Semakin sering interaksi antar pelaku yang terlibat, 
maka semakin  cepat teknologi baru tersampaikan.  Pengolahan hasil pertanian pun banyak sekali 
ragamnya, keragaman ini menggambarkan kebiasaan dan kebudayaan di suatu tempat.   

Pemasaran  sering menjadi kendala dalam produksi pertanian, karena seringkali petani 
mendapatkan farmer share yang rendah, keuntungan banyak dinikmati oleh pedagang yang berperan 
dalam mendistribusikan hasil pertanian.  Petani, pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul 
kecamatan, pedagang besar, pengecer dan konsumen berinteraksi satu sama lain sehingga tercapai 
kesepakatan.  Interaksi ini menjadi penting dalam penyampaian pesan yang diinginkan dengan 
harapan semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan.   

 Subsistem kelembagaan  berperan dalam menunjang kelancaran aktivitas agribisnis, mulai dari 
petani sampai dengan konsumen akhir.  Sebagai contoh misalnya jasa perbankan, dapat memudahkan 
dalam bertransaksi sehingga semua transaksi berjalan lancar. Semua kegiatan kelembagaan 
memerlukan interaksi antar pelakunya. Interaksi sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial dan 
hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak 
yang terlibat dalam interaksi tersebut.  Hubungan yang terjalin antara petani dan pelaku pasar lainnya 
ialah model hubungan antara agen dengan principal (the principal agen relation), hubungan ini terjadi 
karena adanya unsur informasi yang asimetris.  Suatu kelembagaan akan dipilih oleh pelaku pasar jika 
didalamnya terkandung unsur-unsur  efisiensi (efficiency), keadilan/pemerataan (equity), 
keberlanjutan (sustainability)  dan adanya pengambilan keputusan yang interaktif (interactive 
decisions making).    

Kelima sub sistem agribisnis dalam menjalankan fungsinya selalu melibatkan interaksi sosial 
antar pelakunya, peran, nilai dan norma yang berlaku, juga kaitannya dengan kebiasaan, adat, budaya, 
agama dan kepercayaan diantara masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian kelima subsistem 
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dalam menunjang keberhasilan agribisnis tentunya banyak melibatkan interaksi antar manusia, 
sehingga peran sosiologi sangatlah penting.  
 

Peran  Sosiologi dalam Pemasaran Pertanian 

 Saat ini dengan adanya persaingan global maka bagaimana caranya melibatkan petani kecil  
dalam persaingan global.  Hal inipun tentunya sangat membutuhkan informasi, dan informasi juga 
melibatkan interaksi antar manusia, dan tentu saja sosiologi sangat penting peranannya dalam 
pemasaran pertanian.  Kedekatan hubungan antar pelaku pasar bisa dilihat dari berkualitas tidaknya 
Interaksi antar pelaku pasar tersebut. Kaitannya dengan biaya transaksi (terdiri dari biaya informasi, 
biaya negosiasi dan biaya monitoring) yang sebagian besar orang mengabaikannya, padahal kalau 
dihitung jumlahnya besar. Hasil penelitian Deliana (2004) tentang pemasaran jagung di Jawa Timur 
mengungkapkan bahwa biaya transaksi  kebutuhan jagung untuk pakan ternak saja pata tahun 2002 
(956 000 ton) mencapai 9,5 Milyar rupiah.  Apabila biaya transaksinya nol maka biaya transaksi yang 
9,5 Milyar rupiah tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah di Jawa Timur.  
Pertanyaannya adalah  mengapa biaya transaksi demikian besar ?, Faktor-faktor apa yang 
menyebabkan biaya transaksi besar ?, Siapa saja yang terlibat dalam transaksi ini sehingga biaya 
transaksi menjadi besar ?   
 Peran sosiologi dalam pemasaran pertanian antara lain bisa mengaitkan masalah-masalah 
sosial yang terjadi pada saat terjadinya transaksi dengan perilaku manusia yang terlibat didalamnya. 
Sebagai contoh kaitan antara biaya transaksi dengan moral hazard.   Paradigma biaya transaksi 
didasarkan pada dua perilaku manusia yaitu rasionaitas terbatas (bounded rationality) dan 
oportunisme (opportunism).  Bounded rationality mengandung arti bahwa kemampuan manusia untuk 
merumuskan dan menyelesaikan masalah yang rumit ialah terbatas.  Dalam hal ini tidaklah berarti 
bahwa petani,  pedagang dan pelaku pasar lainnya tidak ingin bertindak rasional, melainkan 
kemampuannya untuk bertindak rasionallah yang terbatas.  Asumsi bounded rationality juga 
mengandung arti bahwa kapasitas manusia berbeda satu sama lain, yang disebabkan perbedaan 
lingkungan, pendidikan formal dan informal, seringnya berinteraksi,  pengalaman, kecerdasan dan 
usia.  Keterbatasan individu dalam memperoleh informasi yang ada dalam keadaan ketidakpastian 
cenderung membuat individu itu mengarah pada perilaku yang bersifat oportunistik (oportunistic 
behaviour).   
 Masalah oportunisme semakin besar bila transaksi semakin kompleks dan diliputi oleh 
ketidakpastian yang semakin tinggi karena sifar bounded rationality membuat pelaku ekonomi tidak 
dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi.  Oleh karena itu, sifat bounded rationality dan 
oportunisme saling menguatkan dalam menimbulkan biaya transaksi.  Hal ini pulalah yang 
menimbulkan munculnya masalah adverse selection atau masalah buruknya moral hazard (Douma 
dan Scheuder, 1991).  Moral hazard ini menyebabkan yang kuat menekan yang lemah.  Perbedaan 
kemampuan rasional selanjutnya akan menimbulkan masalah informasi asemetri (asymetry 
information) yang juga disebabkan struktur  pasar yang terjadi.   
Perilaku manusia itu memang asalnya bersifar rasional, tetapi untuk melakukannya menghadapi 
keterbatasan terutama kemampuan memperoleh informasi.  Sifat oportunistik adalah mencari 
kesempatan untuk menguntungkan dirinya, walaupun merugikan orang lain.  Masalah oportunisme 
inilah yang membuat para pelaku transaksi sering melanggar kesepakatan yang telah disepakati, dan 
hal ini termasuk ke dalam moral hazard.    
 Sosiologi banyak kaitannya dengan perilaku konsumen dalam membeli produk. Perilaku 
konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari,  membeli, menggunakan, 
mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 
mereka (Shiffman dan Kanuk, 2004).  Sedangkan Bhaskaran dan Hardley, 2002) mengatakan bahwa 
perilaku konsumen merupakan pengkajian dari perilaku manusia sehari-hari, dengan demikian erat 
kaitannya dengan supply dan demand.  Dengan adanya perubahan perilaku konsumen, secara tidak 
langsung berdampak pula pada petani sebagai produsen.  Sebagai contoh : saat ini konsumen berubah 
perilakunya,  dari mengkonsumsi produk an organik ke produk organik, sehingga petani dituntut 
untuk memenuhi keinginan konsumen.Hanya petani yang berorientasi maju yang bisa memenuhi 
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keinginan konsumen, sehingga walaupun harus diusahakan dengan budidaya yang kompleks akan 
tetapi petani tetap mengusahakannya. Hal ini dilakukan petani karena petani paham produk yang 
dihasilkannya akan dihargai mahal oleh konsumen, sehingga keuntungannya lebih besar.  Akan tetapi 
ada juga petani yang curang dengan mengatakan bahwa produknya organik padahal memang sengaja 
sayurannya digigit ulat sehingga menjadi bolong-bolong yang menjadi ciri khas sayuan organik.     

Untuk mengusahakan benar–benar organik memang lingkungannya harus bebas dari zat-zat 
kimia, pestisida, herbisida dan pencemarannya lainya selama 15 tahun, sehingga di Indonesia baru 
dikatakan semi organik.  Masalah-masalah seperti ini erat kaitannya dengan sosiologi, mengapa petani 
berperilaku membohongi konsumennya ?.  Faktor-faktor apa yang memicu produsen berperilaku 
demikiian ?, Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari fenomena ini ? Bagaimana kebijakan 
pemerintah dalam menanggulangi masalah ini ?  Dari sisi konsumen, konsumen  juga bisa dibohongi  
petani karena memang konsumennya juga kurang paham dengan pertanian organik. Konsumen hanya 
paham bahwa yang dinamakan produk organik itu sudah ada labelnya di plastik bahwa itu sayuran 
organik, penampilan yang bolong-bolong, warna kurang cerah dan harganya mahal.  Apabila 
karakteristik produknya demikian, maka konsumen langsung menyimpulkan bahwa itu produk 
organik, padahal bukan produk organik.  Oleh sebab itu harus adanya sertifikasi untuk produk oganik 
ini, sehingga konsumen tidak dibohongi dan tidak ada produsen yang curang. Dalam hal ini peranan 
pemerintah diperlukan  dalam mewujudkan lembaga sertifikasi di Indonesia.  Konsumen, petani dan 
pelaku-pelaku pasar lainnya harus diedukasi sehingga konsumen tidak dibohongi dan tidak ada pihak 
yang membohongi. Proses edukasi kepada masyarakat tentunya tidak instant, tapi memerlukan tehnik 
dan metode tersendiri yang banyak dipelajari  di penyuluhan pertanian atau komunikasi bisnis.  
Dengan demikian  peranan sosiologi dan penyuluhan pertanian sangatlah penting dalam 
memberdayakan masyakat.  
 Sosilologi juga ada kaitannya dengan pemasaran sosial (social marketing) yang intinya adalah 
“menjual” gagasan untuk  mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat secara efisien dan 
tepat.  Pemasaran sosial mengantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam proses perubahan 
sosial.  Pemasaran sosial berperan dalam mengarahkan perubahan melalui perencanaan (planned 
social change).  Memasarkan ide sosial tidak semudah memasarkan produk.  Perubahan sosial sebagai 
suatu proses yang terkait dengan dinamika sosial yang menghasilkan dampak positif dan negatif 
dalam masyarakat.  Dinamika perubahan struktur sosial dapat terkait dengan jumlah penduduk, status 
sosial, kelompok acuan, institusi sosial dan masih banyak lagi yang  erat kaitannya dengan sosiologi.  
Dengan sosiologi maka perubahan yang terjadi antar satu kelompok  dengan kelompok lain dapat 
diurai secara jelas dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat tersebut.   
 Tujuan pemasaran tidak akan tercapai tanpa manajemen pemasaran yang terdiri dari analisa, 
perencanaan, implementasi dan pengawasan. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi 
sedemikian cepat, maka pemasaran pun tidak lagi dilakukan secara konvensional dimana pembeli dan 
penjual berinteraksi di dunia nyata, sekarang sudah bergerser ke transaksi di dunia maya, umumnya 
isu sosial berkembang seiring dengan proses perubahan sosial.  
Untuk memahami perubahan sosial, maka dimulai dengan analisis situasi keterkaitan antar pelaku 
pasar.  Analisis situasi ini apabila dilihat dari kaca mata sosiologi maka akan tajam analisisnya, 
sehingga harapanya dapat mengubah perilaku  individu, kelompok bahkan masyarakat luas.  Sebagai 
contoh misalnya melihat perubahan sosial bagaimana petani kecil dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen yang sudah bergeser perilakunya dari mengkonsumsi produk anorganik ke produk organik. 
Petani berubah pola tanam dan budidayanya  dari konvensional  ke organik  tidak semudah 
membalikkan tangan, akan tetapi melalui proses yang panjang. Petani harus yakin bahwa pertanian 
organik memiliki prospek yang bagus dan menguntungkan, memelihara lingkungan  dan isu climate 
change.  Tentunya meyakinkan petani dengan bahasa dan pola pikir yang mudah dipahami petani.  
Dalam hal ini penyuluhan atau komunikasi bisnis sangat berperan untuk meyakinkan dan 
mengedukasi petani bahwa  hal tersebut penting.  

Pada umumnya strategi pemasaran yang sering dilakukan  hanya 4 P yaitu price, promotion, 
product dan place (Kotler, 2003), walaupun ada penambahan lainnya seperti  policy, public, probe, 
promise, people.  Dalam pemasaran sosial  dikenal 4 F yaitu Fans, Friends, Follower dan Family, 
sehingga untuk merubah perilaku masyarakat harus memperhatikan 4 F tersebut.  Hermawan 
Kertajaya (2004) mengatakan bahwa penerapan social marketing merupakan salah satu bagian dari 
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sebuah framework yang disebut “doing great by doing good” yaitu cause promotion, cause related 
marketing, social marketing, corporate philantropy, community voluntering dan Social Responsibility 
business practices. Cause promotion adalah upaya menyediakan dana dalam bentuk kontribusi atau 
sumber lainnya untuk meningkatkan kesadaran atau kepedulian terhadap masalah sosial; cause related 
marketing yaitu komitmen untuk menyumbangkan dari penjualan produk; social marketing adalah 
upaya untuk mendukung implementasi atau merubah perilaku masyarakat; corporate philantropy 
adalah contoh membuat kontribusi langsung dalam menyumbangkan sejumlah dana untuk 
kemanusiaan; community voluntering adalah upaya perusahaan dalam mendukung kegiatan karyawan 
dalam kegiatan sukarela; Social Responsibility business practices ialah aktivitas perusahaan dengan 
melibatkan langsung komunitas masyarakat, misalnya dengan cara membeli langsung bahan baku dari 
penduduk setempat yang membudidayakan tanaman tersebut, atau kepedulian perusahaan terhadap 
ramah lingkungan sehingga produknya ramah ingkungan.  Dengan demikian pemasaran sosial sangat 
penting dalam merubah perilaku masyarakat ke arah positif, dan tentunya peranan sosiologi sangat 
penting dalam pembangunan.  Seorang marketer kadang lupa hanya berorientasi pada ekonomi dan 
tidak memasukkan  nilai-nilai sosial, demikian pula pelaku di dunia sosial lupa untuk bersikap 
profesional. Masalahnya bukan hanya konsumen tapi juga produsen, sehingga perilaku keduanya 
perlu dipahami secara baik dalam merespon perubahan sosial.   

Situasi ini juga terjadi di kalangan akademisi, dimana kadang- kadang seorang ekonom lupa 
memasukkan nilai-nilai sosial dalam kajiannya demikian pula sebaiknya seorang sosiolog lupa untuk 
mengkaji secara ekonomi.  Dengan demikian kedua kubu ini harus ada kolaborasi baik dalam 
pengajaran, pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian, selama ini berdiri sendiri-sendiri 
setiap bahasan dalam setiap mata kuliah.  Sebagai contoh dengan membandingkan Satuan Acara 
Perkuliahan antara Pemasaran Agribisnis, Sosilologi dan Komunikasi sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Ringkasan Satuan Acara Perkuliahan Pemasaran Agribisnis, Sosiologi dan 

Komunikasi 
 

Pertemuan Bahan Kajian Pemasaran 
Agribisnis 

Bahan Kajian Sosiologi 
Pertanian 

Bahan Kajian Komunikasi 

1 Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan 
2 Peranan Pemasaran dalam 

Sistem Agribisnis 
Peranan Sosiologi dalam 
Pembangunan Pertanian 

Praktikum, Sosiologi, 
Antropologi dan Psikologi 

3 SCP (Struktur, Conduct 
dan Performance)  

Masyarakat dan Kebudayaan 
Pertanian 

Teori-Teori Komunikasi  

4 Peran Pemasaran dalam 
Organisasi Perilaku 
Agribisnis 

Struktur dan Proses Sosial 
Masyarakat Pertanian 
(Pelaku Agribisnis) 

Komunikasi 
Interpersonal 

5 Permintaan Karakteristik Petani 
(Pelaku Agribisnis) 

Definisi Komunikasi 
Kelompok, Organisasi, 
Aplikasi KKO dalam 
Agribisnis, Kelebihan dan 
Kelemahan KKO 

6 Penawaran Stratifikasi Sosial 
Masyarakat Petani 

Definisi Komunikasi 
Massa 

7 Permintaan dan 
Penawaran 

Kelembagaan Pertanian 
Group dan Organisasi 

Definisi Komunikasi 
Searah 

8 UTS UTS UTS 
9 Sistem Pemasaran 

Pertanian 
Kesejahteraan dan 
Kemiskinan 

Komunikasi langsung 
dan bermedia 

10 Analisis Pasar Perubahan Sosial dan 
Lingkungan 

Multimedia Komunikasi 

11 Product Modernisasi dan 
Transformasi Pertanian 

Definisi Etika Komunikasi 
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12 Price Perencanaan Perubahan 
Sosial 

Definisi KAB, Analisis 
Aplikasi KAB dalam 
Agribisnism Kelebihan 
dan Kelemahan KAB, 
Studi Kasus KAB 

13 Place Metode Pendekatan 
Pembangunan Pertanian 

Presentasi, Wawancara, 
Negosiasi, Konsultasi 

14 Promotion Lanjutan Komunikasi Promosi 
15 Marketing Plan  Aplikasi Jaringan 

Komunikasi 
Audit Komunikasi 

16 UAS UAS UAS 
 

 
 
Dari Tabel 1.terlihat ada beberapa kajian yang dibahas pada dua mata kuliah, yaitu pada saat 
membahas peran pemasaran dalam organisasi perilaku agribisnis, analisis pasar,dan promotion untuk 
mata kuliah pemasaran agribisnis  yang juga dibahas di matakuliah Sosiologi Pertanian dan 
Komunikasi 
 
  
Peranan Pemasaran dalam Organisasi Perilaku Agribisnis : 
Bahasan  kuliah ke 4 di mata kuliah Pemasaran Agribisnis tentang peran pemasaran dalam organisasi 
perilaku agribisnis disinggung juga di kuliah ke 7  di mata kuliah Sosiologi Pertanian tentang 
kelembagaan pertanian group dan organisasi.   
Analisis Pasar  
Bahasan  kuliah ke 10 di mata kuliah Pemasaran Agribisnis tentang analisis pasar disinggung juga di 
kuliah ke 5  di mata kuliah Sosiologi Pertanian tentang karakteristik petani (pelaku agribisnis) dan 
kuliah ke 10 tentang perubahan sosial dan lingkungan.   
Promotion 
Bahasan  kuliah ke 14 di mata kuliah Pemasaran Agribisnis tentang promotion disinggung juga di 
kuliah ke 3, ke 4 dan ke 9  di kuliah komunikasi tentang teori-teori komunikasi, komunikasi 
interpersonal, dan  komunikasi langsung  

Topik bahasan  yang sama, sebaiknya tidak tumpang tindah, apakah diperdalam di satu 
matakuliah, sedangkan aplikasinya bisa mengambil dari mata kuliah lain.  Dengan demikian 
pembahasanya bisa diperdalam di mata kuliah Sosiologi dengan mengambil contoh kasus pemasaran 
atau diperdalam di Pemasaran pertanian dengan memasukkan nilai-nilai sosial.   Proposi ini fleksibel 
tergantung dari current issue  yang berkembang, hanya sepertinya harus ada koordinasi antara dosen 
matakuliah pemasaran agribisnis dengan dosen sosiologi dalam membuat kasus dan solusinya.  
Dengan Metode SCL mahasiswa diharapkan aktif dalam menyelesiakan masalah dan belajar mandiri  
dalam mencari literatur-literatur yang diperlukan.   

Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) sudah lebih baik pelaksanaannya karena PKM ini 
harus melibatkan perbedaan kompetensi dari dosen yang akan melakukan PKM.  Untuk penelitian,  
walaupun harus melibatkan kompetensi dosen yang berbeda, akan tetapi warna penelitiannya masih 
dikaji dari satu bidang kompetensi.  Diharapkan adanya kolaborasi penelitian antara bidang sosiologi 
dan pemasaran sehingga output peneliiannya menjadi lebih komprehensif, selain itu dosen yang 
terlibat dalam penelitian memiliki wawasan dan pengetahuan baru diluar bidangnya.  
 
Kesimpulan 
 
1. Sosiologi dan penyuluhan pertanian memiliki kontribusi penting dalam agribisnis pertanian, 

menghubungkan interiaksi sosial, komunikasi antar pelaku yang terlibat di lima subsistem.  
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2. Sosiologi dan penyuluhan pertanian sangat penting dalam pemasaran pertanian, memahami 
interaksi sosial  antar pelaku pasar yang terlibat dengan memperhatikan peran, nilai, norma, 
kebiasaan, adat, kebudayaan dan kepercayaan.   Dengan mempelajari sosiologi dan penyuluhan 
pertanian lebih memahami perilaku konsumen  sehingga produsen yakin dengan target pasarnya.  
Selain itu pemasaran sosial untuk mempromosikan pesan pesan sosial sehingga lebih dapat 
diterima masyarakat 

3. Topik bahasan di satu matakuliah seringkali tumpang tindah dengan mata kuliah lain, sehingga 
tidak efektif dan efisien  

 
Saran 
 
1. Perlu adanya lokakarya antar laboratorium di Jurusan Sosial Ekonomi sehingga bahan ajar 

menjadi lebih focus, bahasan yang sama tidak diulang di dua mata kuliah.   
2. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, 

maka perlu adanya simulasi di dalam kelas yang melibatkan mahasiswa, dengan memberikan 
masalah  yang up to date atau fenomena saat ini di masyarakat, sehingga terlihat dengan jelas 
peran, nilai, norma, kebiasaan, adat, kebudayaan dan kepercayaan yang dilakukan masyarakat dan 
lingkungannya.  Hal ini dilakukan agar mahasiswa terbiasa dengan masalah- masalah sosial di 
masyarakat dan mencoba memberikan solusi pada permasalahan tersebut 

3. Perlu adanya media atau jurnal sosiologi yang bisa mewadahi pemikiran-pemikiran baru dari dosen, 
peneliti muda maupun ahli-ahli sosiologi. Harapannya jurnal tersebut juga bisa  memuat fenomena 
sosial yang dibahas ilmu lainnya 

4. Diharapkan adanya pertemuan rutin atau Symposium Internasional Sosiologi yang diadakan satu 
tahun satu kali 
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Abstrak 

Pengakajian ini bertolak dari program pendampingan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu 
SL-PTT untuk berbagai komoditas pangan yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) di Sumatrera Selatan. PTT adalah suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya 
meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara 
partisipatif bersama petani. SL-PTT adalah bentuk sekolah yang seluruh proses belajar –mengajarnya 
di lakukan di lapangan dan  di tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan belajar, tidak terikat 
ruang kelas. Sekolah lapang (SL) menjadi tempat pendidikan nonformal bagi petani untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan utamanya dalam mengenali potensi, penyusunan 
rencana usahatani, mengatasi permasalahan. Menggunakan metode pembelajaran orang dewasa 
(POD) dan dilakukan secara partisipatif dengan metode ceramah 30 persen sisanya adalah simulasi, 
praktek, diskusi kelompok di lokasi demplot atau laboraturium lapang. Penyuluhan Pertanian melalui 
SL-PTT diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya 
tanaman pangan yang terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan produksi usahatani melalui pendekatan 
SL-PTT menjadi salah satu strategi yang diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata dan lebih 
besar terhadap produksi pangan nasional. Pendekatan ini akan berhasil meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani manakala 
didukung oleh semua pihak, termasuk dimasukkannya model SLPTT dalam kurikulum sosiologi dan 
penyuluhan pertanian di perguruan tinggi. 

Kata kunci: Pertanian, Penyuluhan, SL-PTT. 
 
 
Pendahuluan 

Kebutuhan bahan pangan terutama beras akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan 
jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi perkapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain 
pihak upaya peningkatan produksi beras saat ini terganjal oleh berbagai kendala, seperti konversi 
lahan sawah subur yang masih terus berjalan, penyimpangan iklim (anomali iklim), gejala kelelahan 
teknologi (technology fatique), penurunan kualitas sumberdaya lahan (soil sickness) yang berdampak 
terhadap penurunan dan atau pelandaian produktivitas. Sistem produksi padi saat ini juga sangat 
rentan terhadap penyimpangan iklim (La-nina maupun El-nino) sehingga produksi turun dan harga 
beras perlahan melambung tinggi seperti yang kita rasakan saat ini. Penanganan masalah secara 
parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang kompleks dan 
juga tidak efisien.  

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat perlu diupayakan 
untuk mencari terobosan teknologi budidaya yang mampu memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan efisiensi usaha. Optimasi produktivitas padi di lahan sawah merupakan salah satu 
peluang peningkatan produksi gabah nasional. Hal ini sangat dimungkinkan bila dikaitkan dengan 
hasil padi pada agroekosistem ini masih beragam antar lokasi dan belum optimal. Rata-rata hasil 4,7 
ton/ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 6 – 7 ton/ha. Belum optimalnya produktivitas padi di 
lahan sawah, antara lain disebabkan oleh; a) rendahnya efisiensi pemupukan; b)belum efektifnya 
pengendalian hama penyakit; c) penggunaan benih kurang bermutu dan varietas yang dipilih kurang 
adaptif; d) kurang hara K dan unsur mikro lainnya; e) sifat fisik tanah tidak optimal; f) pengendalian 
gulma kurang optimal (Makarim et al. 2000). 
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 Produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berasal dari lahan sawah mencapai 
2.891.263 ton (BPS Sumsel, 2009). Untuk lahan sawah irigasi seluas 90,8 ribu ha yang tersebar di 7 
kabupaten dan sekitar 33 ribu ha berupa sawah irigasi teknis. Agroekosistem sawah irigasi teknis 
sangat potensial untuk peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan pendapatan petani. upaya 
perbaikan agribisnis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi adalah melalui pendekatan 
sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu ( SL-PTT), suatu pendekatan potensi secara terpadu, 
sinergi dan partisipatif dalam upaya meningkatkan produksi padi sehingga pendapatan petani 
meningkat (Thamrin dkk, 2009). Pelaksanaan SL-PTT diharuskan partisipasi petani aktif yang 
didalamnya terjadi proses pembelajaran petani yang komperhensif dan berkesinambungan dari 
penyiapan benih, pengolahan lahan sampai penanganan pasca panen. Penulisan ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang penyuluhan pertanian melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu pembudidayaan komoditas pangan. 
 
Pengertian dan Prinsip PTT 

PTT adalah suatu pendekatan inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan 
pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani. 
Menyangkut partisipasi masyarakat, (Soetomo,2010) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai 
keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan 
kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Dari sudut pandang lain yang lain, partisipasi 
masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal telah terjadi proses belajar sosial 
yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara baik dalam 
aktivitas selanjutnya. Dengan demikian pendekatan PTT  ini diharapkan selain produksi padi naik, 
biaya produksi optimal, produknya berdaya saing dan lingkungan tetap terpelihara sehingga bisa 
berkelanjutan. Penerapan PTT diawali dengan pemahaman masalah dan peluang sumberdaya 
setempat dengan tujuan: (1) Mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah, kendala dan 
peluang usahatani, (2) mengembangkan peluang dalam upaya meningkatkan produksi, (3) 
mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat. Pada proses pemahaman 
masalah dan peluang, narasumber (peneliti/penyuluh) membantu kelompok tani dalam memantau 
diskusi untuk mencari solusi pemecahan masalah.  PTT dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip 
utama, yaitu: 
(1) Partisipatif. Petani berperan aktif dalam penentuan teknologi sesuai kondisi setempat serta 

meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran di laboratorium lapangan. 
(2) Spesifik lokasi. Memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan sosial budaya, dan 

ekonomi petani setempat. 
(3) Terpadu. Sumberdaya tanaman, tanah dan air dikelola dengan baik secara terpadu 
(4) Sinergis atau serasi. Pemanfaatan teknologi terbaik memperhatikan keterkaitan antar komponen 

teknologi yang saling mendukung. 
(5) Dinamis. Penerapan teknologi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan Iptek 

serta kondisi sosial ekonomi setempat. 
 
Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi 
Teknologi Dasar: Yaitu, teknologi yang sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi padi 
sawah. Teknologi ini terdiri dari:  
1) Varietas unggul baru, inbrida atau hibrida 
2) Benih bermutu dan berlabel 
3) Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos. 
4) Pengaturan populasi tanaman secara optimum 
5) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah 
6) Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT (Pengendalian 

Hama Terpadu). 
Teknologi Pilihan: Yaitu teknologi yang disesuaikan dengan kondisi, kemauan dan kemampuan 
petani setempat. Teknologi ini terdiri atas: 
(1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam  
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(2) Penggunaan bibit muda (< 21 hari) 
(3) Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun 
(4) Pengairan secara efektif dan efisien 
(5) Penyiangan dengan landak atau gasrok 
(6) Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok. 
 
Komponen Teknologi Unggulan PTT Jagung 
Teknologi Dasar: Yaitu, teknologi yang sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi . 
Teknologi ini terdiri dari:  
(1) Varietas unggul baru, hibrida atau komposit 
(2) Benih bermutu dan berlabel 
(3) Populasi 66.000-75.000 tanaman/ha. 
(4) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah 
 
Teknologi Pilihan: Yaitu teknologi yang disesuaikan dengan kondisi, kemauan dan kemampuan 
petani setempat. Teknologi ini terdiri atas: 
(1) Pennyiapan lahan 
(2) Pembuatan saluran drainase di lahan kering pada musim hujan, atau saluran irigasi di lahan 

sawah pada musim kemarau 
(3) Pemberian bahan organik 
(4) Pembubunan 
(5) Pengendalian gulma secara mekanis atau dengan herbisida kontak 
(6) Pengendalian hama penyakit 
(7) Panen tepat waktu dan pengeringan segera  
 
Komponen Teknologi Unggulan PTT Kedelai 
Teknologi Dasar: Yaitu, teknologi yang sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi . 
Teknologi ini terdiri dari:  
(1) Varietas unggul baru, hibrida atau komposit 
(2) Benih bermutu dan berlabel 
(3) Pembuatan saluran darinase 
(4) Pengaturan populasi tanaman 
(5) Pengendalian OPT secara terpadu 
Teknologi Pilihan: Yaitu teknologi yang disesuaikan dengan kondisi, kemauan dan kemampuan 
petani setempat. Teknologi ini terdiri atas: 
(1) Penyiapan lahan 
(2) Pemupukan sesuai kebutuhan tanaman 
(3) Pemberian pupuk organik 
(4) Amelioran pada lahan kering masam 
(5) Pengairan pada periode kritis 
(6) Panen dan pasca panen 
 
Penyelenggaraan   SL-PTT 

SL-PTT adalah bentuk sekolah yang seluruh proses belajar –mengajarnya di lakukan di 
lapangan dan  di tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan belajar, tidak terikat ruang kelas. 
Sekolah Lapang (SL) menjadi tempat pendidikan nonformal bagi petani untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan utamanya dalam mengenali potensi, penyusunan rencana usahatani, 
mengatasi permasalahan. Melalui SL petani akan mampu mengambil keputusan untuk menerapkan 
teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan 
lingkungan. Dengan demikian usahataninya lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. 
Pendekatan SL-PTT berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok 
tani, sekaligus tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen 
kelompok serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya.  
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Penciri SL-PTT: 
1) Satu unit SL-PTT luasnya 10-25 hektar, dan di dalam SL-PTT terdapat laboratorium lapang (LL) 

seluas satu hektar. LL adalah kawasan atau area dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi sebagai 
percontohan, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan 
diaplikasikan bersama kelompok tani/petani. Komponen teknologi yang diterapkan berdasarkan 
hasil kajian kebutuhan dan peluang (KKP) oleh petani. 

2) Didukung Pemandu Lapang (PL) yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme 
Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan. 
Pemandu sebagai fasilitator memberikan bimbingan. Peserta dan pemandu saling memberi dan 
menghargai 

3) Menggunakan sarana kelompok tani yang sudah terbentuk dan masih aktif, berbasis domisili atau 
hamparan dimana lokasi lahan usahataninya masih dalam satu hamparan. Perencanaan 
pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani 

4) Materi pelatihan, praktek dan sarana belajar ada di lapangan dan memiliki program kegiatan 
untuk satu musim tanam.  

5) Terdapat Pos Simpul Koordinasi (POSKO) I – V yaitu sebagai tempat melaksanakan koordinasi 
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan SL-PTT. POSKO yang telah ada antara lain 
POSKO P2BN. 

6) Penyelenggaraan SL-PTT berlandaskan pada beberapa azas sebagai berikut. 
 Sawah sebagai sarana belajar 
 Belajar lewat pengalaman dan penemuan petani sendiri 
 Pengkajian agroekosistem sawah 
 Metode belajar praktis 
 Programa berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan. 

7) Pendidikan yang dikembangkan dalam SL-PTT meliputi tiga aspek, yaitu: 
 Aspek teknologi: keterampilan dan pengetahuan 
 Aspek hubungan antar petani: interaksi dan komunikasi 
 Aspek pengelolaan:manajer di lahan usaha 

SLPTT terbukti berhasil dalam meningkatkan hasil pertanian dan membuat pertanian 
berkelanjutan sehingga Kementrian Pertanian Republik Indonesia (RI) sekarang menerapkan 
pendekatan serupa pada komoditas pangan dan pada berbagai masalah lain. Sejalan dengan hal 
tersebut (Van den Ban, 1999) menyatakan bahwa penerapan teori ke praktek seringkali sulit dilakukan 
dalam proses belajar. Oleh sebab itu, gagasan baru dari penyuluh harus ditampilkan, sedapat munkin 
bersama-sama dengan percobaan yang dilakukan petani, kunjungan ke petani-petani yang pernah 
mencoba SLPTT ini dan didiskusikan antar petani yang bertujuan bertukar informasi berkenan dengan 
penerapan komponen-komponen teknologi. Mendidik petani seringkali lebih penting daripada sekedar 
alih teknologi, dan SLPTT di Indonesia merupakan contoh yang baik dalam pendekatan penyuluhan 
ini.  
 
SL PTT Bagi Kurikulum Sosilogi Dan Penyuluhan Pertanian 

Dalam rangka mengupayakan penyerapan komponen-komponen teknologi SL PTT oleh 
petani, kelompok tani  maupun Gabungan kelompok tani, Mahasiswa sebagai agen perubahan 
melakukan deseminasi atau trasfer komponen teknologi dengan harapan dapat meningkatkan produksi 
dan meningkatkan pendapatan petani. Di sinilah model SL PTT perlu dimasukkan dalam kurikulum 
Sosiologi dan penyuluhan pertanian di perguruan tinggi. Dalam SL PTT tersebut ada komponen-
komponen teknologi yang merupakan inovasi atau gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru 
bagi petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Walaupun dalam ide inovatif tidak harus 
selalu baru sama sekali, suatu inovasi mungkin telah lama diketahui seseorang, beberapa waktu 
sebelumnya tetapi belum dikembangkan sikap suka atau tidak suka, menerima atau menolak.  

Ahli-ahli deseminasi telah lama mengetahui bahwa keputusan seseorang untuk menerima atau 
menolak inovasi bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan lebih menyerupai sesuatu proses keputusan 
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inovasi yang disebut proses adopsi sebagimana dikemukakan oleh ahli-ahli sosiologi pedesaan tahun 
1955 ada lima tahap (Sajogyo,1983) 
1) Tahap kesadaran, dimulai saat seseorang mengetahi adanya ide-ide baru tetapi kekurangan 

informasi mengenai hal itu. 
2) Tahap menaruh minat, orang tersebut selanjutnya mulai menaruh minat atau perhatian  terhadap 

inovasi. 
3) Tahap penilaian, seseorang akan mengadakan penilaian terhadap ide baru tersebut dan 

dihubungkan dengan situasi dirinya sendiri saat ini dan masa datang, selajutnya menentukan 
mau mencoba atau tidak. 

4) Tahap percobaan, dimulai dengan menerapkan ide-ide baru tersebut dalkam sekala kecil untuk 
kegunaannya, apakah sesuai dengan situasi dirinya. 

5) Tahap penerimaan (adposi), adalah saatnya seseorang melaksanakan ide baru tersebut secara 
tetap dan skala luas. 

 Dalam penyuluhan pertanian melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu SL PTT 
ada banyak komponen-komponen teknologi yang telah disebutkan di atas. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi perubahan masyarakat, salah satunya adalah faktor teknologi yaitu banyak penemuan-
penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan perubahan sosial. Sebagai contoh 
penggunaan pesawat televisi merubah hubungan-hubungan sosial dalam keluarga, prilaku konsumsi. 
Contoh dalam SL PTT penerapan teknologi jajar legowo dapat meningkatakan populasi tanaman 
sehingga produksi meningkat dan pendapatan petani meningkat, selera petani sebagi konsumen 
berubah. Diharapkan penyuluhan pertanian melalui SL PTT berdampak positif dalam proses 
perubahan sosial. 
 
Kesimpulan 
1) Penyuluhan pertanian melalui SL-PTT diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan petani dalam budidaya tanaman pangan yang terpadu dan berkelanjutan.  
2) Peningkatan produksi usahatani melalui pendekatan SL-PTT menjadi salah satu strategi yang 

diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata dan lebih besar terhadap produksi pangan 
nasional 

3) Pendekatan ini akan berhasil meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga 
mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani manakala didukung oleh semua pihak, 
termasuk dimasukkannya model SLPTT dalam kurikulum sosiologi dan penyuluhan pertanian 
di perguruan tinggi. 
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Pendahuluan 
 Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi andalan dan primadona dalam mendongkrak 
perekonomian di Indonesia, dengan kontribusi terhadap pendapatan nasional masih cukup besar, yaitu 
mencapai 14,7% (BPS,2010) dari pendapatan nasional. Selain itu  sector pertanian memiliki hubungan 
yang sangat erat dengan masalah kehidupan manusia, sehingga Malthus,  menghubungkan 
pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan, dimana pertumbuhan penduduk mengikuti deret 
ukur, dan persediaan pangan mengikuti deret hitung, bahkan Boeke,1910 dalam Amri Marzali,2003 
menghubungkan tekanan penduduk dengan kemiskinan, dan Hayami dan Kikuchi , 1981/1987 dalam 
Moeljadi Banoewidjojo,1979  menghubungkan tekanan penduduk yang berkesinambungan dengan 
ketimpangan penguasaan lahan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, 
memberikan konsekwensi pada penyediaan pangan, yang pada gilirannya menimbulkan kemiskinan, 
sehingga diperlukan adanya rekayasa disektor pertanian. 
 Berkenaan dengan hal tersebut sector pertanian terus ditumbuh kembangkan , mulai dari 
pertanian menetap sampai kepada perkembangan pertanian yang berbasis agribisnis. Perkembangan 
model usahatani ini pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semenjak 
system pertanian ini dilakukan secara menetap, di Indonesia banyak terobosan yang dilakukan dalam 
rangka mendongkrak perekonomian yang mengalami krisis dimasa orde lama. Terobosan yang 
dilakukan pada masa orde baru yaitu Revolusi Hijau, yang mulai mencuat dipermukaan yaitu dengan 
diberlakukannya program Bimas, pada Tahun 1966, dengan tujuan meningkatnya produksi pangan.  
Melalui penerapan panca usahatani, sapta usahatani dan dikembangkan dengan sepuluh jurus 
teknologi yang didukung oleh inpra struktur pedesaan seperti pembangunan dan perbaikan jaringan 
irigadi, penumbuhkembangkan lembaga kredit , koperasi penyedia sarana produksi pengolah dan 
memasarkan hasil produksi. Sungguh sangat menggembirakan swasembada pangan tercapai pada 
tahun 1984 (Syamsuddin Abbas, 1997). Namun sayang peningkatan produksi ini tidak terus 
menunjukkan peningkatan, bahkan baik produksi maupun produktivitas mengalami penurunan, 
sedangkan disisi lain ketergantungan petani terhadap teknologi berbasis kimia terus meningkat, 
sekaligus ketergantungan terhadap pemerintah semakin tinggi. 
 Upaya mendongkrak sektor pertanian sebagai sector unggulan, yang memberikan kontribusi 
nyata terhadap pendapatan nasional yaitu munculnya industrialisasi pertanian yang padat modal. Para 
pengusaha besar mengubah uang mereka bahkan dilipat gandakan sebagai modal, untuk kemudian 
dalam proses produksi kapitalis mereka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda pula. Akumulasi 
modal ini merupakan proses awal berkembangnya kapitalisme, yang ditandai dengan (1) kekayaan 
alam diubah menjadi modal dalam ekonomi produksi kapitalis; (2) kaum petani diubah menjadi buruh 
upahan ,(Noer Fauzi,1999). Aktivitas ini secara ekonomi telah memperlihatkan ketangguhannya 
seperti pada saat terjadinya krisis ekonomi. Namun dilain fihak karena secara ekonomi lebih 
mengutamakan keuntungan , maka sering kali mengabaikan bahkan mengkoyak-koyak tatanan 
normative yang terkait dengan masalah lahan sebagai factor produksi usahatani di masyarakat.  
Sebagai contoh kasus perampasan lahan di Sumatra, Kalimantan dan lain-lain, dan system persewaan 
lahan sawah di daerah pantura) 
 Belum selesai mendongkrak perekonomian melalui pertanian secara mantaf, kita sudah 
dihadapkan lagi kepada kebijakan dunia dengan peradagangan bebas yaitu Asean Free Trade Area 
(AFTA) . Kejadian –kejadian ini telah memberikan konsekwensi social terhadap kehidupan 
masyarakat,khususnya petani . dengan perkataan lain semakin cepat pertumbuhan ekonomi sebagai 
akibat dari pembangunan, maka semakin cepat pula terjadinya perubahan social dan struktur social 
pada masyarakat, (Moeljadi Banoewidjojo,1979). 
 Sungguh banyak persoalan social seperti kesejahteraan dan keadilan  yang dihadapi dalam 
meningkatkan perekonomian dari sector pertanian ini, terlebih dengan dibukanya perdagangan bebas. 
Untuk itu perlu dikembangkannya tenaga pertanian yang berorientasi kedepan dan memiliki kepekaan 
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terhadap kondisi social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pendidikan pertanian , sebagai lembaga 
yang mampu menjawab persoalan tersebut (sebagai factor pelancar dalam pembangunan pertanian ) 
selain syarat pokok, sangat diperlukan ( A T Mosher,1965). 
 Oleh karena itu Fakultas pertanian unpad sebagai lembaga pendidikan pertanian, mensyikapi 
perubahan  kondisi tersebut dengan mengubah program studi menjadi agribisnis dan agriteknologi, 
bahkan fenomena yang mengemuka dalam pembangunan pertanian dijadikan sebagai inspirasi dalam 
pengembangan kurikulum, dimana pada gilirannya peserta didik diharapkan memiliki kopetensi baik  
sebagai pelaku utama , pelaku usaha, peneliti/agen pembaharu, akademisi maupun sebagai birokrasi. 
 Dalam kurikulum yang diberikan supaya mahasiswa sebagai peserta didik, memiliki jiwa 
skeptis, kritis dan analitis tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan budidaya 
pertanian, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan social ekonomi pertanian. 
Pengetahuan social yang diberikan untuk mendukung kopetensi yang dimiliki mahasiswa diantaranya 
adalah sosiologi dan penyuluhan. Pertanyaannya materi apa yang diperlukan dari sosiologi untuk 
menunjang kopetensi itu. Untuk menjawabnya akan disajikan dalam kedudukan sosiologi dalam 
pendidikan pertanian. 

 
Kedudukan Sosiologi Dalam Pendidikan Pertanian. 
 Mata Kuliah sosiologi di Fakultas Petanian Unpad dipelajari bukan untuk menghasilkan para 
sosiolog, akan tetapi para lulusan atau sarjana pertanian yang nantinya akan berkiprah baik sebagai 
pelaku utama, pelaku usaha, peneliti ,birokrat atau akademisi memiliki kempuan berpikir kritis secara 
sosiologis. Atau dengan perkataan lain mampu menempatkan fenomena yang terkait dalam bidang 
pertanian kedalam kerangka berpikir sosiologis. Seiring berubahnya paradigm pembangunan 
pertanian kearah agribisnis, maka posisi sosiologis dalam paradigma  tersebut harus ditempatkan 
disetiap aktivitas dari system agribisnis. 
 Lembaga Informasi Nasional, Tahun 2001 membagi system agribisnis ini kedalam empat 
subsistem yaitu (1) Sub-Sistem Agribisnis Hulu; (2) Sub-Sistem Usahatani, (3) Sub-Sistem 
Pengolahan; dan (4) Sub-sistem Pemasaran. Dalam pemahaman sub-sistem agrisnis hulu yang sering 
orang menggunakan sub-sistem agroinput, disitu akan terlihat bagaimana dinamika upaya pengadaan 
berbagai sumberdaya. Artinya kalau sumberdaya yang diperlukan untuk subsistem usahatani ini 
adalah Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), Sumberdaya Ekonomi (SDE) dan 
Teknologi. Secara sosiologis ,  bagaimana interaksi yang dibangun untuk menghasilakn sumberdaya 
tersebut, dan nilai-nilai apa (value) yang dijadikan landasan untuk membangun usaha sehingga 
berkesinambungan.  
 Pemahaman tentang jarring-jaring komunikasi dan interaksi dalam kegiatan agribisnis, baik 
antar pelaku utama, maupun antara pelaku utama dengan pelaku usaha, bahkan dengan lembaga 
penunjang/pelayanan ini sangat penting. Karena hal ini akan mendorong terungkapnya peta kekuatan 
yang menunjuk kepade posisi dan penan yang dimainkan oleh setiap pelaku, sedemikian rupa 
sehingga role of the game apa yang digunakan. Untuk memetakannya  digunakan metode-metode 
pendekatan sosiologis seperti “sosiometri”. Tergambarkannya peta social pada pelaku utama akan 
memudahkan bagi lembaga pelayanan salah satunya dalam transfer of knowledge. 
 Dalam kegiatan agribisnis mulai dari  sub-sistem agro input sampai dengan subsitem 
pemasaran terdapat  berapa lembaga yang mendukung baik yang bersifat cultural yaitu role of The 
game, ataupun yang bersifat structural seperti asosiasi. Secara konseftual lembaga ini sangat 
diperlukan dalam kegiatan agribisnis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia agar harmoni dalam 
pencapaian tujuannya, atau interaksi berjalan baik. Seperti lembaga yang mengatur pemenuhan 
kebutuhan sumberdaya alam (lahan, air dan sebagainya), sumberdaya manusia (tenaga kerja), 
sumberdaya ekonomi (lumbung, koperasi, pasar dan lain sebagainya) . 
 Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan berkembangnya agribisnis akan 
menimbulkan terjadinya perubahan social pada masyarakat, atau pada saat bergesrnya pertanian 
konvensional ke agribisnis akan terjadi transpormasi social dan  mendorong pula terjadinya perubahan 
social pada masyarakat. 
  Harus pula di sadari bahwa kegiatan agribisnis ini tidak hanya dilakukan diperdesaan, tetapi 
juga di kota dan di daerah pinggiran kota.bahkan di pegunungan, diperbukitan, dataran dan daerah 
pantai. Secara agroekosistem kondisi ini akan menentukan komoditas apa yang bisa dikembangkan, 
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yang pada ahirnya terkait dengan perilaku masyarakat.   Terkait dengan prilaku masyarakat tersebut,  
maka dalam pengembangan agribisnis ini memerlukan suatu perencanaan perubahan yang selalu 
mengacu kepada cara dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. 
 Oleh karena itu Herman Soewardi,1995 mengatakan sosiologi merupakan pengisi dari ilmu 
pertanian, sehingga ilmu pertanian menjadi bulat, seperti yang dikatakan W.J Timmer, dalam Herman 
Soewardi,1995 “ Sociaal wenselijk, economisch verantwoord, en technisch mogelijk” (secara social 
diharapkan, secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan, dan secara teknis mungkin). 
 Di Fakultas Pertanian Mata Kuliah Sosiologi ini terbagi dalam dua bahasan yaitu Sosiologi 
Pertanian 2sks (1-1) dan Sosiologi Pedesaan 3 SKS (2-1). Kalau memperhatikan fenomena yang 
muncul dari pembangunan pertanian, masalah social disemua aktivitas masih sangat dominan, 
sehingga sayang sekali terutama dalam sosiologi pertanian hanya 2 sks, padahal ini diikuti oleh dua 
program studi yaitu agribisnis dan agroteknologi. Sehingga mata kuliah ini (sosiologi pertanian) lebih 
banyak diberikan berupa pemahaman konsep, sedikit sekali dalam bentuk analisis. Terlebih di 
Agroteknologi yang lebih banyak pada tataran sub system hulu dan sub system usahatani dimana 
masalah sosialnya sangat banyak tetapi pemahaman sosiologinya sangat terbatas, berbeda dengan di 
diagribisnis, selain sosiologi pertanian , mahasiswa masih diwajibkan belajar sosiologi pedesaan dan 
metode pemberdayaan, serta penyuluhan. Dalam mempelajari sosiologi pedesaan mahasiswa dituntut 
kritis dan analitis terhadap fenomena social di masyarakat  . isi perkuliahan secara rinci sebagai 
berikut : Isi Materi Sosiologi Pertanian 
1. Pengetahuan Dasar : Nilai (value), Kepercayaan,falsafah hidup, status-peran, norma-

sanksi,pola tingkah laku, kelompok, stratifikasi, masyarakat (Gemeinschaft/ Gesselschsft, 
solidaritas mekanik/organic, Pattern variable), kebudayaan. (semua terkait dengan system 
agribisnis) 

2. Metode-metode dalam sosiologi: sosiometri 
3. Proses social  : dibahas mengenai interaksi social baik antara pelaku utama, maupun antara 

pelaku utama dengan pelaku usaha, dan atau dengan lembaga pelayanan. Wujud dari interaksi 
kerjasama, persaingan , konflik dan akomodasi, semua dipelajari dan dilakukan analisis pada 
kegiatan agribisnis. 

4. Lembaga dan asosiasi: lembaga atau pranata tumbuh sebagai wujud pemenuhan kebutuhan 
manusia. Dimasyarakat lembaga ini selalu dikaitkan dengan wujud konkrit. Dalam sosiologi 
kumpulan norma-norma yang sejenis  yang mengatur perilaku, dalam interaksi dan hubungan 
untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan disebut instistusi social, atau 
lembaga social sifatnya abstrak. Sedangkan wujud konkritnya dinamakan asosiasi.  
Berdasarkan kebutuhan pokok kehidupan seperti (1) kebutuhan akan kekerabatan , lebaganya 
adalah lembaga keluarga, asosiasinya contoh keluarga Hadibrata; (2) kebutuhan pencaharian 
nafkah, lembaganya adalah lembaga perekonomian, didalamnya ada lembaga 
pertanian/agribisnis, didalamnya ada lembaga pertanahan, pengairan, persewaan, bagi hasi, 
pemasaran hasil dan lain sebagainya.  Asosiasinya contoh koperasi ampere, mitra cai munggul 
pawenang; (3) kebutuhan akan pendidikan (lembaga pendidikan) dan lain sebagainya. 

5. Perubahan social , dibahas modernisasi dan transpormasi dibidang pertanian. 
 Berbedadengan sosiologi pertanian yang hanya membahas konsep-konsep sosiologi, dalam 
sosiologi pedesaan kita mengajak mahasiswa berpikir secara sosiologi dalam menghadapi masalah-
masalah social, berlandaskan pada konsep-konsep, membentuk jalinan konsep dalam rangka 
pengembangan agribisnis/ pembangunan pertanian dipedesaan. Yang dibahas dalam 
sosiologipedesaan yaitu : 
1. Pendahuluan  : konsep dan jalinan konsep –konsep dalam pembangunan dipedesaan termasuk 

pembangunan pertanian. 
2. Ruang pedesaan yang akan menunjuk kepada aktivitas masyarakat 
3. Lembaga dan Kelembagaan desa 
4. Dualisme ekonomi desa 
5. Transformasi pertanian – industry dipedesaan (dinamika agraria dipedesaan) 
6. Modernisasi dan industrialisasi dipedesaan 
7. Program pembangunan (pertanian dan Non pertanian ) diperdesaan, termasuk metoda 

pendekatan pembangunan pedesaan 
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8. Glogalisasi dan erosi kebudayaan 
9. Kemiskinan dan keluarga kecil sejahtera. 

 Buku-buku yang dianjurkan Martindale, Durkhem,Merton,  Parson,Astrid Susanto 
Sayogyo,Selo Soemarjan, dan Kuntjaraningrat. 

 
Penutup 

Mata kuliah sosiologi gi fakultas pertanian merupakan matakuliah wajib yang harus di ambil 
leh semua mahasiswa baik program studi agribisnis maupun agroteknologi. Materi kuliah sosiologi 
yang diberikan lebih kepada pemahaman konsep, dan jalinan konsep-konsep yang terkait dengan 
kegiatan agribisnis dan aktivitas diperdesaan. Matakuliah ini diberikan pada mahasiswa bukan untuk 
menjadi seorang sosiolog, akan tetapi diharapkan mahasiswa memiliki kepekaan terhadap persoalan/ 
masalah social diperdesaan termasuk dibidang pertanian/ agribisnis, sehingga mampu 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah social dalam agribisnis atau dipedesaan; mampu 
merumuskan strategi, penggunaan metode dan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakatdalam menghadapi tantangan dalam pengembangan agribisnis kedepan. 
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 Begitu pula halnya dengan minat dan kemampuan berfikir kritis dari setiap mahasiswa yang 
tercermin di dalam karya tulis ilmiahnya. Fenomena yang terjadi pada mahasiswa di institusi kami 
adalah penelitian yang bertopik sosiologi pedesaan masih kurang dilakukan, sementara topik 
penelitian yang dipilih oleh mahasiswa ilmu penyuluhan dan komunikasi cenderung bersifat monoton, 
dengan penggunaan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang sifatnya 
deduktif saja. Kemudian, para mahasiswa di institusi kami juga cenderung akan memilih topik-topik 
penelitian yang telah diteliti oleh mahasiswa sebelumnya. Skripsi sebagai karya tulis ilmiah terkadang 
hanya dimaknai sebagai kewajiban yang dijadikan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 
satu atau sarjana. Sehingga pada akhirnya hal ini akan sangat berperan di dalam kualitas lulusan yang 
dicetak oleh institusi kami, dan juga akan mempengaruhi bentuk sumbangsih lulusan program studi 
penyuluhan terhadap pembangunan pertanian, khususnya di Sulawesi Tenggara. Menurut Salam 
(2005 : 65). meskipun bagi program strata satu, penulisan karya ilmiah pada akhir masa studi secara 
substansial tidak lebih sebagai academic exercise, dan karya-karya mahasiswa pada tingkatan ini 
belum banyak diharapkan bisa melahirkan dan atau memberi kontribusi pada existing knowledge, 
namun tidak berarti bahwa apa yang dihasilkan oleh para mahasiswa tingkat sarjana ini jelek. Karena 
tidak sedikit karya-karya ilmiah bermutu lahir dari penelitian-penelitian skripsi. 
 Maka berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya-upaya yang mampu 
meningkatkan minat dan kritisasi mahasiswa dalam menelaah fenomena-fenomena pembangunan 
pertanian, dan nasib petani, salah satunya adalah dengan mengajak mahasiswa untuk mengenal lebih 
mendalam mengenai penelitian kualitatif, dan menggunakan strategi penelitian tersebut di dalam 
penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan pendalaman realitas pembangunan pertanian. 
 
Metode Penulisan 
 Tulisan ini merupakan studi pustaka yang memusatkan perhatian pada “bagaimana penerapan 
metodologi penelitian kualitatif (khususnya di institusi kami) untuk meningkatkan minat dan kritisasi 
mahasiswa terhadap isu-isu pembangunan pertanian?”. Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang 
bahwa metode kualitatif banyak disalahartikan secara beragam, seperti ”gampangan” atau cerita 
rekaan semata, rumit karena tidak ada kerangka yang “baku” seperti kuantitatif, bahkan dianggap 
inferior dan marginal dibandingkan lawannya metode kuantitatif, yang dipersepsikan banyak orang 
lebih valid dan reliabel. Salah satu penyebab mendasar dari hal ini adalah pengenalan yang belum 
menyentuh pemahaman mahasiswa secara hakiki, sehingga belum ada minat mahasiswa, dan para 
peneliti kualitatif gagal memahami dan menerapkan prinsip-prinsip metode ini secara benar.  
 Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka kami melakukan penelusuran pustaka 
yang akan dituangkan dalam beberapa pembahasan yang ringkas. Antara lain mengenai paparan isu-
isu pembangunan pertanian yang sangat tepat untuk dikritisi melalui metode penelitian kualitatif. 
Kemudian pada bagian selanjutnya adalah diskusi mengenai perbedaan, serta kekuatan dan kelemahan 
metode kualitatif dan kuantitatif agar kita dapat melihat secara jelas kesetaraan metodologi. Kemudian 
pada bagian akhir pembahasan merupakan refleksi dari kondisi institusi kami mengenai tantangan 
penerapan metode penelitian kualitatif, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal tersebut.  
  
Pembahasan 
Isu-isu yang Berkembang pada Pembangunan Pertanian 
 Permasalahan pertanian saat ini tidak hanya menyangkut sejauhmana keberhasilan petani 
menerima difusi inovasi dari program pembangunan pertanian. Namun, bagaimana realitas sosial 
pedesaan saat ini, antara lain : (1) masalah agrarian misalnya konflik lahan antara petani kecil yang 
tunakisma dengan perusahaan perkebunan, dan pemegang kuasa pertambangan (KP), (2) perubahan 
pola nafkah akibat berubahnya fungsi lahan pertanian, kepada fungsi industri, (3) perubahan 
kelembagaan desa seperti “nyumbang” akibat infiltrasi nilai-nilai komersialisasi masuk di pedesaan, 
(4) Bentuk partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pemberdayaan, (5) fenomena migrasi dan remitan 
social, (6) dinamika modal social kelompok petani, (7) Bentuk pemaknaan petani terhadap program 
pembangunan pertanian, (8) bentuk adaptasi petani terhadap perubahan perubahan iklim, dan 
perubahan kebijakan pemerintah, (9) analisa perubahan akses dan kontrol laki-laki dan perempuan di 
dalam pengelolaan pertanian, (10) peran kelompok tani dan GAPOKTAN sebagai public sphare 
petani, (11) cyber extension sebagai sarana akumulasi modal social petani atas dan elit desa, (12) 
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peran kebijakan pembangunan pertanian terhadap terbentuknya polarisasi masyarakat pedesaan, (13) 
homofili petani dan penyuluh serta peranannya terhadap terbentuk jaringan social, (14) 
sejauhmanakah program land reform dapat memperbaiki ketimpangan akses atas tanah, dan 
menciptakan kesejahteraan pada masyarakat pedesaan, dan di saat yang sama menciptakan 
pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan?, dan sebagainya bisa dimaknai, dipahami 
secara mendalam oleh mahasiswa sebagai seorang peneliti sosial.  
 Masalah social sesungguhnya harus dipahami secara holistik. Menurut Allen (1978) dalam 
Salam (2005) masalah sosial sendiri tidak dapat direduksi menjadi komponen yang terpisah. 
Sebenarnya, komponen suatu sistem adalah bukan sesuatu yang dapat dipisahkan dan tidak dapat 
diukur atau dievaluasi secara terpisah dari sistem dimana ia berasal. Singkatnya keseluruhan (the 
whole system) lebih besar dari penjumlahan dari komponen-komponen penyusunnya. Allen memberi 
contoh, mengenai masalah energi, penyebab kemiskinan, atau kekumuhan perkotaan tidak dapat 
direduksi menjadi beberapa penyebab secara sederhana, karena komponen-komponen penyebabnya 
berakar dari pada sistem-sistem lain seperti ekonomi, budaya, ras, pendidikan dan hukum.  
 Oleh sebab itu, untuk memahami secara kritis dan mendalam mengenai beberapa isu-isu 
pertanian kontemporer seperti yang diuraikan sebelumnya maka metode penelitian kualitatif yang 
berfokus pada “makna” dan subjek penelitian, intim dengan seting social penelitian, sehingga dapat 
memperoleh data penelitian yang rinci, cakupannya yang luas, dan kompleks, cenderung bisa 
memahami kondisi perubahan kondisi ekologi dan social secara lebih mendalam dan kritis, khususnya 
di pedesaan dalam hubungannya dengan pembangunan pertanian.  
 
Pendekatan Penelitian Kualitatif untuk Meningkatkan Kritisasi Mahasiswa  
 Sebelum membahas mengenai pendekatan penelitian kualitatif, perlu ditekankan tulisan ini 
memahami bahwa tidak ada metode penelitian baik metode penelitian secara kuantitatif dan kualitatif 
tidak ada yang “pasti benar” atau “lebih unggul”, karena masing-masing metode penelitian memiliki 
kelemahan dan kelebihan. Metode penelitian dipahami di dalam tulisan ini merupakan suatu alat 
untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Sehingga pilihan metode penelitian akan sangat 
bergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Somatri (2005) kedua metode 
penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif  mempunyai paradigma teoritik, gaya, dan asumsi 
paradigmatik penelitian yang berbeda. Masing-masing memuat kekuataan dan keterbatasan, 
mempunyai topik dan isu penelitian sendiri, serta menggunakan cara pandang berbeda untuk melihat 
realitas sosial. 
 Metodologi secara umum didefinisikan sebagai ”a body of methods and rules followed in 
science or discipline”. Sedangkan metode sendiri adalah ”a regular systematic plan for or way of 
doing something”. Kata metode berasal dari istilah Yunani methodos (meta dan bodos) yang artinya 
cara. Jadi, metode penelitian sosial adalah cara sistematik yang digunakan peneliti dalam 
pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang 
tengah ditelisiknya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian yaitu 
kuantitatif dan kualitatif (Somantri, 2005: 58). 
 Tulisan ini sesungguhnya ingin menawarkan suatu paradigma penelitian yang bisa digunakan 
oleh mahasiswa untuk memahami lebih mendalam mengenai realitas sosial di pedesaan sebagai suatu 
realitas yang dikonstruksi oleh subyek penelitian, dan fenomena sosial kritis dengan topik yang 
berkenaan dengan sosiologi pedesaan, komunikasi pembangunan pertanian, maupun topik penelitian 
penyuluhan pertanian, khususnya di institusi kami. Masih kurangnya tenaga pengajar yang memahami 
benar mengenai metode penelitian kualitatif di institusi kami juga menjadi faktor mengapa metode 
penelitian kualitatif tidak diajarkan sebagai satu mata kuliah tersendiri. Strategi penelitian kualitatif 
sendiri, bukannya belum diperkenalkan di institusi perguruan tinggi, khususnya di institusi kami. 
Paradigma penelitian kualitatif sendiri merupakan sub topik dalam mata kuliah metode penelitian 
sosial. Hanya saja perlu suatu pendalaman melalui mata ajaran tersendiri, agar paradigma penelitian 
ini bisa dipahami dengan lebih mendalam, dan digunakan oleh mahasiswa dengan sebaik-baiknya, 
agar mahasiswa tidak “salah arah”, dan menjamin kualitas penelitian. Menurut Somantri (2005) 
metode kualitatif banyak disalahartikan secara aneka ragam, seperti ”gampangan”, rumit, bahkan 
dianggap inferior dan marginal dibandingkan saudara tirinya, metode kuantitatif. Salah satu penyebab 
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mendasar dari hal ini adalah para peneliti kualitatif gagal memahami dan menerapkan prinsip-prinsip 
metode ini secara benar. 
  Merujuk pada rumusan N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (1994) dalam Sitorus (1998: 3-4) 
Istilah kualitatif menunjuk pada suatu penekanan pada proses-proses dan makna-makna yang tidak 
diuji, atau diukur (jika sepenuhnya diukur) secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, ataupun 
frekuensi. Peneliti-peneliti kualitatif memberi penekanan pada sifat bentukan realitas, hubungan akrab 
antara peneliti dan apa yang dikajinya, dan kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. 
Para peneliti itu juga memberi penekanan pada sifat bentukan sosial realitas, hubungan akrab antara 
peneliti dan apa yang dikajinya, dan kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. Para 
peneliti itu juga memberi penekanan pada sifat sarat nilai dari penelitian. Mereka mencari jawaban 
atas pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna. Kontras 
dengan itu, studi kuantitatif menekankan pengukuran dan analisa hubungan kausal antara sejumlah 
peubah, bukan proses-proses. Penelitian diklaim berada dalam suatu kerangka yang bebas nilai. 
 Metode kuantitatif berakar pada paradigma tradisional, positivistik, eksperimental atau 
empiricist. Metode ini berkembang dari tradisi pemikiran empiris Comte, Mill, Durkeim, Newton dan 
John Locke. “Gaya” penelitian kuantitatif biasanya mengukur fakta objektif melalui konsep yang 
diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan 
aspek reliabilitas. Penelitian kuantitatif bersifat bebas nilai dan konteks, mempunyai banyak “kasus” 
dan subjek yang diteliti, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik yang berarti. Hal 
penting untuk dicatat di sini adalah, peneliti “terpisah” dari subjek yang ditelitinya. Sementara metode 
kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik 
kelompok teori kritis serta post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan 
Derrida (Cresswell, 1994 dalam Somantri, 2005 : 58). 
 Sementara “Gaya” penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami 
maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan 
otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi 
yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum 
dilakukan ia berkutat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi 
dengan realitas yang ditelitinya.  Menurut Sitorus (1998 ; 8) sebagai pendekatan induktif maka 
orientasi utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori berdasarkan data (falsifikasi), 
dengan cara mengembangkan pemahaman (verstehen) atas realitas yang kompleks. Sementara 
orientasi utama penelitian kuantitatif yang merupakan pendekatan deduktif adalah menguji teori 
terdahulu (verifikasi) dengan menunjukkan hubungan antar peubah (Gambar 2). 
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Sumber :Schlegel (1984) dalam Sitorus (1998 : 9)  

 
 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 
 
  
 Kemudian, beberapa dimensi asumsi paradigmatik yang membedakan penelitian kuantitatif 
dengan kualitatif antara lain mencakup ontologis, epistemologis, axiologis, retorik, serta pendekatan 
metodologis. Secara ontologis, peneliti kuantitatif memandang realitas sebagai “objektif” dan dalam 
kacamata “out there”, serta independen dari dirinya. Sementara itu, peneiliti kualitatif memandang 
realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Secara 
epistemologis, peneliti kuantitatif bersikap independen dan menjaga jarak (detachment) dengan 
realitas yang diteliti. Sementara peneliti kualitatif, menjalin interaksi secara intens dengan realitas 
yang ditelitinya. Secara retoris atau penggunaan bahasa, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan 
bahasa-bahasa penelitian yang bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data-data statistic 
(Cresswell, 1994 dalam Somantri, 2005 : 58). 
  Matriks berikut, akan diilustrasikan bagaimana perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan 
penelitian kualitatif berdasarkan karakteristik yang terlekati di dua pendekatan penelitian tersebut : 
 
Matriks 1. Karakteristik Penelitian Kualitatif dalam Perbandingan dengan Penelitian Kuantitatif 

Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif 
Induktif Deduktif 

naturalistik Manipulatif 

Subyektif (Mengkonstruksikan realitas dan makna 
kultural)  Obyektif 

Holistik Reduktif 

Humanistik Mekanistik 

Aposteriori (peneliti terlibat) Apriori (peneliti terpisah) 

Fleksibel Baku 

Validitas Reliabilitas 

Sedikit kasus dan subyek Banyak kasus dan obyek 

Analisa tematik Analisa Statistik 
Sifat rancangan retrospektif : menemukan wujudnya di 

lapangan  Proyektif : dipastikan sebelum ke lapangan 
Format rancangan luwes: boleh berubah di lapang, tidak 

rinci, langkah-langkahnya tidak pasti 
Format rancangan baku : tidak boleh berubah rinci, 

langkah-langkahnya pasti 

Hipotesa pengarah Hipotesa uji 
Sampel penelitian diambil secara puposif : jumlah kecil, 

menyumbang pemahaman masalah penelitian 
Sampel penelitian diambil secara acak : dengan 

jumlah besar, mewakili populasi  

Instrumen utama penelitian adalah peneliti dengan Instrumen utama penelitian adalah kuesioner 

Penelitian 

Kuantitatif 

Teori : Konsep‐konsep 

dan hipotesa‐hipotesa 

yang logis dan 

terdahulu 

Data
Hasil‐hasil : Teori diperkuat, 

ditolak atau diubah 

Penelitian 

Kualitatif  Data 

Teori yang 

menerangkan 

data 

Uraian berdasarkan data : 

Analisa menjadi konsep dan 

hipotesa  berdasarkan data 
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pedoman wawancara dan observasi 

Sumber : Disarikan dari tulisan Sitorus (1998), hal : 8 dan 13, dan W. Lawrence Neuman, Social 
Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,(Needham Heights, MA: Allyn & 
Bacon, 1997) dalam Soemantri (2005 : 59).  
 
 Metode kualitatif sebagaimana metode-metode penelitian lainnya, dipagari dengan etika 
penelitian yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti. Setiap penelitian, baik dengan menggunakan 
metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif seorang peneliti dihadapkan pada dua sikap 
profesional yang harus melekat. Sikap pertama adalah pengetahuan yang mencukupi untuk 
memahami teknik-teknik penelitian. Sikap kedua adalah sensitivitas pada aspek etika dalam 
melakukan penelitian (Neuman, 1997: 443-444) dalam Somatri (2005 :61). Etika penelitian memiliki 
akar tradisi yang kuat dalam ilmu sosial sebagaimana terungkap dalam sifat bebas nilai dari 
eksperimetalisme, netralitas dari tradisi Weberian hingga etika utilitarian (Christians, “Ethics and 
Politics in Qualitative Research”, dalam Denzin et.al.,(eds), 2000: 133-152) dalam Somantri (2005 : 
61). 
 
Tantangan di Dalam Penerapan Metode Penelitian Kualitatif di Dalam Riset Sosiologi dan 
Penyuluhan Pertanian  
 Memperkenalkan, dan menerapkan tradisi penelitian kualitatif ke dalam riset sosiologi, 
komunikasi pertanian dan penyuluhan bukan lah hal yang mudah, apalagi jika selama ini mahasiswa, 
maupun tenaga pengajar telah sangat terbiasa dengan positivistic methodology (penelitian kuantitatif). 
Beberapa tantangan mengenai penerapan metode penelitian kualitatif (sebagai refleksi dari kondisi di 
institusi kami) antara lain : 
1. Sebagian besar tenaga pengajar, khususnya di program studi penyuluhan dan komunikasi 

pertanian diinstitusi kami berlatar belakang riset dengan metode penelitian kuantitatif, sehingga 
riset-riset mahasiswa juga diarahkan kepada penggunaan metode penelitian kuantitatif. 
Seringkali hasil-hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dianggap oleh sebagian orang 
yang berparadigma positivist memiliki tingkat validitas82 dan reliabilitas83 yang sangat rendah, 
sehingga bagi mereka karya-karya penelitian kualitatif dianggap bukan merupakan suatu karya 
ilmiah. Terlebih lagi karya penelitian kualitatif dianggap sebagai karya rekaan yang gampang 
dibuat-buat. Begitu pula halnya mengenai keraguan terhadap penelitian kualitatif yang 
dianggap tidak obyektif dan tidak dapat digeneralisasi. 

2. Minat baca yang rendah dikalangan mahasiswa, dan tidak dipungkiri juga kurang minat 
membaca juga dialami oleh staf pengajar, menyebabkan sebagian mahasiswa cenderung 
memilih metode penelitian yang lebih banyak dipakai oleh rekan-rekannya, mudah dilakukan 
karena pernah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Sementara metode kualitatif 
(sesungguhnya juga berlaku pada metode penelitian kuantitatif) sangat membutuhkan 

                                                            
82  Validitas adalah terminology statistic yang diadopsi oleh para ilmuwan social. Dalam studi-studi social kuantitatif istilah 

ini berhubungan dengan tingkat penggunaan suatu prosedur tertentu untuk melakukan transformasi suatu konsep menjadi 
suatu variable yang betul-betul menjelaskan konsep yang dimaksud (Corbetta, 2003 dalam Salam 2005 : 28) atau apakah 
instrument (metode, variable, kategori, konsep, dll) yang digunakan mengukur apa yang seharusnya diukur (Theodorson 
dan Theodorson, 1963 dalam Salam 2005 : 28). Validitas penelitian dibagi atas empat jenis (Bryman, 2004) antara lain : 
(1)Validitas pengukuran, validitas yang selalu merujuk pada validitas konstruk. Contohnya apakah tes intelegensia 
benar-benar mengukur variasi intelegensia?. Yang harus menjadi perhatian juga bahwa, validitas pengukuran 
berhubungan dengan reliabilitas : Jika suatu pengukuran konsep tidak tetap/tidak stabil, atau fluktuatif maka tidak 
reliabel artinya bukan alat ukur yang valid untuk konsep di dalam pertanyaan penelitian ; (2) Validitas internal, bentuk 
validitas ini berhubungan erat dengan isu sebab akibat. Validitas ini menekankan perhatiannya pada pertanyaan atau 
kesimpulan yang menggabungkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel ; (3) Validitas eksternal, 
menekankan pada pertanyaan atau hasil dari penelitian apakah dapat digeneralisasikan melewati konteks khusus dari 
penelitian tersebut; (4) Validitas menekankan pada pertanyaan atau penemuan ilmiah sosial lainnya yang sesuai pada 
kegiatan manusia sehari-hari dan seting sosial yang sesungguhnya.  

83  Istilah reliabilitas adalah salah satu istilah yang digunakan dalam studi-studi social kuantitatif. Istilah ini berhubungan 
dengan tingkat konsistensi suatu pengukuran : apakah instrument yang digunakan oleh seorang peneliti yang sama akan 
menghasilkan hasil yang sama di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama bagi peneliti yang berbeda (lihat 
Silverman, 2000 ; Theodorson dan Theodorson, 1963 ; Corbetta, 2003 dalam Salam 2005 : 28) 
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pemahaman yang sangat mendalam mengenai teori-teori yang akan dikonseptualisasikan di 
dalam suatu penelitian kualitatif. Pemahaman akan teori tersebut terlahir melalui frekuensi 
membaca literature-literatur yang terkait dengan hal yang akan diteliti, dan kemudian 
mendiskusikannya kepada pembimbing karya ilmiahnya. Literatur digunakan untuk formulasi 
masalah pada bagian pendahuluan studi kualitatif, kemudian literatur disajikan pada bagian 
tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran, dan literatur digunakan pada bagian pembahasan, 
dan kesimpulan. Kajian literatur digunakan sebagai bahan perbandingan atas hasil-hasil temuan 
dari studi kualitatif. 

3. Akibat masih familiarnya dengan metode penelitian survey maka terkadang mahasiswa masih 
salah menafsirkan cara memperoleh data. Data kualitatif sendiri merupakan tangkapan atas 
perkataan subyek penelitian, atas konstruksi mana dan bahasa mereka sendiri, sehingga proses 
untuk menggali realitas social dari subyek penelitian bersifat terbuka (open-ended), 
memerlukan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan empati yang tinggi dari peneliti, 
kesabaran, dan kemampuan untuk mendekati subyek peneliti. Sementara penelitian kuantitatif, 
tidak diwajibkan untuk lebih “intim” dengan obyek penelitian, pengumpulan data oleh 
penelitian kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan instrument yang memiliki kerangka 
kerja baku. Dengan kerangka tersebut yang berwujud kuesioner. Dengan adanya kuesioner 
maka pengumpulan data kuantitatif telah dibatasi pada kategori respon atau analisa yang telah 
ditetapkan. Sehingga untuk memperkenalkan metode penelitian kualitatif selain kuliah, 
mahasiswa juga harus mendapatkan pemahaman mengenai metode kualitatif melalui praktikum 
yang didampingi penuh oleh dosen mata kuliah. Di dalam praktikum tersebut perlunya 
penekanan pada praktek mahasiswa untuk lebih memahami pembuatan catatan harian sebagai 
alat untuk pengumpulan data, teknik untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari subyek 
penelitian, praktek langsung mengenai cara melakukan wawancara mendalam dan pengamatan 
berperan serta, dan kemudian melakukan pelaporan hasil pengumpulan data langsung di 
lapangan. Kelemahan utama lainnya dari mahasiswa di dalam mempelajari penelitian kualitatif 
adalah masalah catatan harian. Kedisiplinan peneliti dalam mendokumentasikan data penelitian, 
kedalaman data dan kerincian data harus menjadi point penilaian. Dalam kerja pengumpulan 
data kualitatif di lapangan menurut Lofland dalam Sitorus (1998 : 39) mengingatkan peneliti 
bahwa : (1) peneliti kualitatif harus cukup dekat dengan orang-orang dan situasi yang diteliti, 
sehingga dimungkinkan pemahaman mendalam dan rinci tentang apa yang sedang berlangsung 
; (2) peneliti kualitatif harus berupaya menangkap apa yang secara actual terjadi dan dikatakan 
subyek peneliti ; (3) data kualitatif terdiri dari sekumpulan besar uraian murni mengenai 
berbagai orang, kegiatan, dan interaksi sosial ; (3) data kualitatif terdiri dari kutipan langsung 
dari berbagai orang, yaitu dari apa yang mereka katakana dan tulis. 

4. Sesungguhnya yang lebih berbahaya adalah mahasiswa memilih penelitian kualitatif karena 
“takut” menggunakan uji-uji statistic di dalam risetnya, dan ditambah lagi  pemahaman yang 
“dangkal” terhadap penelitian kualitatif sehingga mahasiswa melakukan penelitian dengan 
“asal-asalan”,  dan pada akhirnya penelitian tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa. 
Bukan berarti juga penelitian kualitatif tidak menampilkan sajian data numerik berupa angka-
angka. Penelitian kualitatif tidak mengharamkan penggunaan data numerik namun sejauh 
penggunaan data tersebut disajikan untuk deskripsi mengenai konsep tertentu dan disajikan 
dengan menggunakan table frekuensi, namun tidak untuk diuji selayaknya penelitian 
kuantitatif. Misalnya konsep mengenai strategi nafkah ganda rumahtangga petani, data numerik 
berupa data pendapatan anggota rumahtangga yang disajikan melalui tabulasi silang dianggap 
“sah-sah” saja. Kemudian untuk mempersiapkan pemahaman mahasiswa sebelum memperoleh 
mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, maka para mahasiswa diwajibkan telah 
menyelesaikan beberapa mata kuliah prasyarat seperti sosiologi pedesaan, metode penelitian 
social, dan teori-teori sosiologi. Ini dimaksudkan agar mahasiswa mudah melakukan 
pendalaman mengenai metode penelitian kualitatif ini  

5. Permasalahan yang paling penting dan tidak bisa dilupakan adalah masalah originalitas, dan 
dalam hal ini kaitannya dengan plagiarism. Bobot dari setiap penelitian selain validitas, dan 
reliabilitas data, adalah sejauhmana kemampuan peneliti memaparkan hasil temuan 
lapangannya di dalam suatu tulisan ilmiah. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang cenderung 
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lebih menafsirkan data-data statistik baik hasil dari data frekuensi maupun uji statistik. Namun, 
kelebihan seorang peneliti kualitatif adalah dengan konsisten mampu membedakan kutipan dari 
pustaka, dan hasil pemikirannya yang dituangkan di dalam tulisan, dan mampu menuangkan 
ide-ide segar dan original mengenai hasil penelitiannya. Maka untuk menciptakan kemampuan 
untuk terampil menulis diperlukan latihan, dan pengawasan yang cermat oleh setiap dosen 
pembimbing khususnya yang menggunakan metode penelitian kualitatif agar kasus plagiarisme 
tidak terjadi pada karya tulis mahasiswa. Output dari mata kuliah metodologi penelitian adalah 
diharapkan setiap mahasiswa dengan topic pilihan penelitiannya, mampu merampungkan 
proposal penelitiannya dengan pendekatan penelitian kualitatif, beserta instrument penelitian 
yang akan digunakan.  

 
Kesimpulan 
 Isu-isu pembangunan pertanian sebagai fenomena dan  realitas sosial selayaknya dikritisi oleh 
para cendekia-cendekia muda. Namun, di tengah jatuh bangunnya dunia pertanian, minat terjun ke 
dalam dunia pertanian mulai menunjukkan kecenderungan yang menurun, dan penelitian sosiologi 
dan penyuluhan (khususnya di institusi kami) cenderung pula menggunakan metode penelitian yang 
seragam, dengan kurangnya kritisasi dan ketajam analisa tentang “makna” dibalik realitas sosial yang 
terjadi. Metode penelitian kualitatif sendiri seperti yang telah dibahas sebelumnya mampu membuka 
ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila ia difahami secara 
mendalam dan “tepat”. Namun, beragam tantangan harus dihadapi dan dicermati di dalam pengenalan 
dan penerapan metode penelitian ini di dalam riset sosiologi dan penyuluhan pertanian, antara lain 
sudah ter”caplok”nya paradigm kuantitatif yang dimaknai sebagai metode penelitian yang lebih 
empiris dibandingkan penelitian kualitatif di benak mahasiswa, maupun staf pengajar, minat 
mahasiswa akan budaya membaca yang rendah, belum terampilnya mahasiswa akan proses penemuan 
data khususnya dengan metode penelitian kualitatif, dan masalah originalitas suatu tulisan sehingga 
tidak terjadi plagiarism. Dengan strategi penelitian kualitatif diharapkan ilmu sosial di bidang 
pertanian seperti sosiologi pedesaan, ilmu penyuluhan, dan komunikasi pertanian (yang menuntun 
ilmu social di bidang kajian pertanian dan pedesaan)  mampu membedah dan mengurai kenyataan 
sosial dengan menggunakan teori dan metode yang relevan dengan konteks social (sphere of life) kita 
sendiri. 
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PENGEMBANGAN LAB MULTIMEDIA  UNTUK OPTIMALISASI PENGAJARAN 
SOSIOLOGI DAN PENYULUHAN PERTANIAN: SEBUAH SUMBANGAN PEMIKIRAN 

 
 Sri Fatimah 

Jurusan Sosial Ekonomi FAPERTA UNPAD 
 

Abstrak 

Saat ini laboratorium merupakan salah satu prasarana pendidikan perguruan tinggi yang menjadi 
kebutuhan dan penunjang keberhasilan penyampaian dan pemahaman materi perkuliahan.  Untuk itu 
mata kuliah social di sosek perlu memanfaatkan laboratorium yang selama ini banyak dimanfaatkan 
jurusan eksaksa.  Kualitas perkuliahan sosiologi, penyuluhan pertanian dan komunikasi pertanian di 
jurusan Sosek diupayakan ditingkatkan dengan difasilitasi lab multimedia.  Paper ini bertujuan untuk 
memberikan perspektif pengelolaan labor terutama dari segi pemanfaatan sehingga keberlanjutan 
labor dapat terjaga dan memberikan manfaat yang soptimal mungkin di setiap waktu baik bagi 
layanan perkuliahan maupun penelitian dan pengabdian masyarakat. Sumberdaya pembiayaan 
merupakan persoalan krusial terutama karena keterbatasan sumberdana dari universitas. Oleh karena 
itu di samping sumberdaya konvensional dari anggaran universitas, labor dapat menjadikan system 
cost recovery sesuai mekanisme yang berlaku sehingga paling tidak beberapa pengeluaran pokok 
dapat dibiayai dari hasil atau produk dari lab.  Dalam konteks mata kuliah yang terkait dengan 
pendirian lab di Jurusan Sosek Faperta, berbagai kasus kajian, maupun praktek yang dilakukan di lab 
lapangan, dapat menjadi produk layanan yang dapat dijual dan hasilnya untuk menutup biaya 
produksi dan diupayakan menjadi ‘production house’ untuk memproduksi CD, banner , spanduk, 
video dan film documenter,  lain produk lainnya menyediakan paket pelatihan dsb.  Keluaran nya 
berupa peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa. Labor multimedia menjadi penting dalam 
rangka melengkapi upaya pengayaan perkuliahan. Dengan management yang jelas serta 
pengorganisasian  penggunaan lab med diharapkan pemanfaatan lab med dapat digunakan secara 
optimal. Lab multimedia jurusan sosek didirikan berdasarkan atas dasar: tuntutan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran kedua mata kuliah. Mahasiswa lebih mudah menyerap materi yang disajikan 
melalui video dan film pendek. Oleh itu pengajaran berbasis multimedia diyakini dapat menyajikan 
visualisasi kasus dan fenomena sosiologi, penyuluhan dan komunikasi pertanian secara lebih atraktif 
kehadapan mahasiswa dan diharapkan transfer knowledge akan lebih mudah diterima mahasiswa. 
Apalagi Penguasaan media digital sudah menjadi kebutuhan. Labor dapat menjadi salah satu sarana 
implementasi ‘triple helix’ peran perguruan tinggi berfungsi memadukan kepentingan tiga pihak yaitu 
perguruan tinggi, pemerintah,  bisnis dan masyarakat. Kerjasama empat actor ini tentu memerlukan 
media di mana labor di PT dapat memegang peran penting. Selanjutnya pihak lab med dapat berperan 
secara optimal mengembangkan mk sosiologi dan penyuluhan di masa depan dengan fungsinya 
memfasilitasi kegiatan yang mencerminkan tri darma PT yang diturunkan dari perkuliahan ini.  
 
Kata kunci: labor multimedia  
 
Pendahuluan 
 Salah satu prasarana pendidikan perguruan tinggi yang menjadi satu titik keberhasilan 
penyampaian dan pemahaman materi perkuliahan adalah laboratorium. Jika selama ini laboratorium 
lebih banyak dikonotasikan dengan keperluan bidang ilmu tertentu terutama eksakta yang 
memerlukan ruang khusus praktek dan terisolasi, maka pada ilmu-ilmu social pengertian laboratorium 
dapat diartikan dalam pengertian luas maupun sempit. Masalahnya belum banyak program-program 
social  universitas di Indonesia yang secara terstruktur memiliki lab baik lab lapangan maupun lab 
dalam artian sebenarnya. 
 Jurusan Sosek Faperta Unpad, merupakan Jurusan yang selama ini sudah sangat intensif 
memiliki jaringan dan koneksi dengan berbagai stakeholders pertanian yang dapat menjadi 
laboratorium lapangan. Namun demikian akan lebih lengkap jika laboratorium fisik juga dapat 
dikembangkan sehingga semua hasil kajian di lab lapangan dapat diolah maupun dianalisis di labor 
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fisik. Kuliah di jurusan Sosek yang saat ini ingin mengembangkan labor fisik adalah sosiologi, 
penyuluhan dan komunikasi.  Paper ini bertujuan untuk memberikan perspektif pengelolaan labor 
terutama dari segi pemanfaatan sehingga keberlanjutan labor dapat terjaga dan memberikan manfaat 
yang soptimal mungkin di setiap waktu baik bagi layanan perkuliahan maupun penelitian dan 
pengabdian masyarakat. 
 Era globalisasi mewujudkan transfer informasi begitu cepat termasuk importasi budaya barat 
yang diadopsi secara bangga oleh generasi muda perlu mendapat pertimbangan dan perhatian serius 
agar generasi muda tidak kehilangan jatidiri mereka. Film documenter tentang tata kehidupan, cara 
pergaulan generasi muda kampong yang mengaplikasikan nilai nilai islam, serta pola interaksi yang 
santun dengan orang tua, peranan orang tua juga terlihat dominan dalam menentukan pasangan hidup 
serta pemilihan jenis pekerjaan cukup penting di ketahui dan menarik untuk dikaji dengan watak-
watak yang khas Indonesia  ramah, suka menolong, akan membawa pesan dan penanaman nilai luhur 
yang diperlukan oleh generasi muda dan harus ditumbuhkan rasa bangga menjadi bangsa indonesia.
  
 Ohmae (1995), menyatakan bahwa proses globalisasi  di kalangan generasi muda di jepang 
mengakibatkan convergence of consumer taste, hal ini terbukti dari kecenderungan mereka 
menggunakan barang-barang bermerk luar, mulai dari pakaian, sepatu, tas, hingga makanan juga lebih 
senang yang berbau amerika, makanya KFC, pizza hut selalu dipadati anak muda. Media berperanan  
penting  untuk lebih menyiarkan informasi   
 
Lab Dan Pendidikan Di Perguruan Tinggi 
 Laboratorium atau Labor merupakan perangkat pendidikan yang bersifat prasarana di 
samping prasarana lain seperti kelas maupun gedung dan peralatan lain.  Namun dalam pengertian 
yang lebih luas, sebagaian menyatakan pula bahwa lapangan pun dapat dinamakan laboratorium, atau 
ada yang mengatakan laboratorium hidup, misalnya sebuah desa yang menjadi lokasi penelitian 
social, maupun kelompok masyarakat tertentu dapat menjadi laboratorium hidup. Jurusan-jurusan 
social pada umumnya lebihmembutuhkan laboratorium hidup ini karena obyek penelitian adalah 
manusia, yang membedakan dengan kajian ilmu eksakta di mana kebutuhan labor dalam bentuk ruang 
dan gedung lebih kentara sesuai dengan sifat kajian keilmuannya.  
 Meskipun kajian ilmu social lebih terbuka dan obyeknya adlaah manusia, bukan berarti ilmu-
ilmu social tidak memerlukan labor gedung/ruang karena dalam banyak hal labor di sini diperlukan 
dalam rangka menjembatani antara kajian kelas dan lapangan. Lab gedung juga dapat menjadi tempat 
perumusan perencanaan maupun evaluasi terhadap program baik yang disampaikan di kelas maupun 
implementasi di lapangan.  
 Labor Gedung pada kajian ilmu social juga dapat menjadi tempat diproduksinya media bagi 
efektivitas penyampaian materi baik untuk keperluan perkuliahan maupun untuk keperluan 
penyuluhan maupun untuk penerangan, kampanye, dan sosialisasi suatu pesan. Di era digitas dan 
elektronika seperti saat ini, produk-produk film, animasi, maupun produk audio visual lainnya telah 
menjadi media yang pokok dan efektif terutama ketika tenaga penyuluh semakin berkurang.   
 Labor semestinya open untuk stakeholders maupun pihak terkait dengan disiplin keilmuan 
yang dilayaninya, Kerjasama dengan berbagai pihak akan memajukan labor terutama karena sinergi 
dari masing-masing pihak sehingga dapat saling mengisi dan memberikan manfaat yang mutualistis. 
Labor dapat menjadi salah satu sarana implementasi triple helix peran perguruan tinggi dimana 
perguruan tinggi berfungsi memadukan kepentingan tiga pihak yaitu perguruan tinggi, pemerintah dan 
bisnis. Bahkan ada yang menambahkan satu actor lagi yaitu masyarakat. Kerjasama empat actor ini 
tentu memerlukan media di mana labor di PT dapat memegang peran penting.    
Kebutuhan lab utuk Jurusan Sosek 
 Jurusan Sosek Faperta Unpad saat ini memilki bebrapa mata kuliah yang secara konvensioanl 
telah memiliki jaringan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan 
(stakeholders) sehingga kit amenyebutnya laboratorium lapangan. Mata kuliah seperti Sosiologi, 
Penyuluhan dan komunikasi  maupun yang lain merasakan perlunya sebuah labor fisik yang dapat 
memberikan wahana sintesis maupun tempat perancangan dan pembuatan media pengajaran 
penunjang.  Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyiapan program pengadaan dan sekaligus 
implementasinya jika labor sudah ada.  Salah satu isu yang penting untuk diantisipasi adalah masalah 
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keberlanjutan yang saat ini masih merupakan persoalan di berbagai bidang termasuk dalam hal 
pengelolaan kampus dan khususnya prasarana kampus seperti labor.  
 Labor untuk Jurusan Sosek sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga teknologi 
sudah semestinya bersifat multimedia dalam arti akan terdiri dari berbagai media yang tersedia dan 
mungkin untuk disiapkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mewarnai dunia 
interaksi antar manusia, sehingga mau tidak mau labor ini juga harus mampu mengikuti 
perkembangan tersebut. Perkembangan TIK justru seharusnya menjadi pemicu untuk semakin 
optimalnya upaya interaksi khususnya dalam bidang penyuluhan dan sosialisasi dan kampanye 
lainnya.   
 Pada intinya kembali pada fungsi dan kegiatan insan perguruan tinggi khususnya para dosen 
adalah melaksanakan tri darma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Sudah barang tentu lab adalah salah satu media untuk melakukan tiga kegiatan tersebut. 
Dari segi pengajaran, lab dapat menjadi wahana untuk penyampaian maupun tempat praktek 
mahasiswa melakukan perkuliahan maupun pengerjaan tugas kuliah. Lab diharapakan menunjang 
penelitian khususnya oleh para dosen dengan layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. 
Dalam pengabdian masyarakat sudah pasti hal-hal yang dilakukan di lapangan dapat dipersiapkan 
maupun dibuat di labor sebelum diimplementasikan di lapangan. 
 
Pengelolaan Lab Jurusan Dan Keberlanjutannya  
 Lab multimedia jurusan sosek didirikan berdasarkan atas dasar: tuntutan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran kedua mata kuliah. Sepanjang pengamatan, tingkat pemahaman dan minat 
mahasiswa lebih mudah menyerap materi yang disajikan melalui video dan film pendek. Oleh itu 
dapat disimpulkan bahwa pengajaran berbasis multimedia sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan 
zaman yang serba digital.  Severin dkk (1998),  pernah menyatakan bahwa penyuluhan pertanian (saat 
ini komunikasi pertanian), tidak terkecuali sosiologi,  merupakan salah satu ilmu yang merangkumi  
aspek praktikal dan teorikal. Mereke juga menjelaskan bahwa ilmu ini merupakan bagian dari sains, 
seni, dan keahlian (communication is part of art, skill and science).  Artinya materi meliputi teori-
teori proporsinya lebih mendominasi dibanding aspek praktis. Selama ini praktikum dilakukan sekali 
di akhir kuliah dengan mengunjungi daerah tertentu misalnya ke daerah atau lokasi tertentu. 
 Namun dengan adanya lab multi media ini nantinya mahasiswa akan dapat belajar secara 
langsung bagaimana menggunakan peralatan kamera digital, handy cam untuk merekam, teknik 
mengedit, sesuai dengan teknik atau kaedah komunikasi dalam rangka untuk menghasilkan pesan 
lebih efektif diterima oleh sasaran.   Baik secara teknis dan prakteknya mahasiswa telah mendapatkan 
materi ini secara gambling di mata kuliah media komunikasi, bahkan untuk praktikumnnya 
mengundang praktisi professional di bidangnya seperti fotograper, dosen perfileman. Hal ini disadari 
keberadaan lab multimedia ini selangkah lebih maju karna selama ini kuliah yang umum dilakukan 
adalah dengan metoda Teaching Center Learning  (TCL) yaitu dosen menyampaikan materi, 
mahasiswa memperhatikan dan mencatatnya. Namun dengan adanya lab multi media ini nantinya 
perkuliahan diyakini akan lebih hidup karena menghadirkan film documenter maupun foto slide 
tentang isu-isu terkini maupun fenomena berkaitan masalah  climate change yang merugikan petani 
misalnya dibahas dan dianalisis menurut teori sosiologi  dan penyuluhan bahwa mata kuliah sosiologi 
dan penyuluhan. Setelah menyaksikan film documenter mahasiswa memahami bahwa manfaat 
fasilitasi informasi membantu petani untuk merencanakan komoditas yang akan ditanam sekaligus 
menghindarkan petani dari kemungkinan kerugian di kemudian hari.  
 Lab ini berperanan menghasilkan lulusan yang memiliki kepakaran dan keahlian untuk 
memenuhi tuntutan  lapangan pekerjaan di dunia penyuluhan siber, pertelevisian, surat kabar, 
periklanan dan public relation. Yang tumbuh menjadi industry konglomerasi media termasuk social 
media seperti internet berimbas pada tuntutan lebih pada perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan 
memenuhi kualifikasi tersebut diatas. 
 Sebagai sebuah sarana, aspek manajemen akan sangat menentukan  kinerja sarana tersebut 
apakah dapat memenuhi kebutuhan, dapat secara ajeg memberikan layanan yang dibutuhkan sesuai 
standart dan keberlangsungan  maupun keberlanjutannya. Sumberdaya manusia merupakan salah satu 
kunci untuk dapat memanfaatkan labor secara optimal, baik itu sdm teknis maupun mereka yang 
memiliki komitmen untuk mengembangkan lab melalui aktivitas akademik (Bharata, 1999).  
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 Sumberdaya pembiayaan merupakan persoalan krusial terutama karena keterbatasan 
sumberdana dari universitas. Oleh karena itu di samping sumberdaya konvensional dari anggaran 
universitas, labor dapat menjadikan system cost recovery sesuai mekanisme yang berlaku sehingga 
palign tidak beberapa pengeluaran pokok dapat dibiayai dari hasil atau produk dari lab.  Dalam 
konteks mata kuliah yang terkait dengan pendirian lab di Jurusan Sosek Faperta, berbagai kasus 
kajian, maupun praktek yang dilakukan di lab lapangan, dapat menjadi produk layanan yang dapat 
dijual dan hasilnya untuk menutup biaya produksi. Tidak menutup kemungkinan lab multimedia dapat 
menjadi semacam production house yang dapat menjadi tempat produksi aneka media penyuluhan 
khususnya media digital semacam video penyuluhan, film documenter, dan lain-lain. 
 Tata kelola lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengaturan dan penjadwalan maupun 
prosedur serta ketertiban sehingga sarana dan prasarana termasuk peralatan dapat terjaga kinerjanya 
karena perawatan dan tingkat pemanfaatan yang terjaga.  Salah satu persoalan yang umum terjadi di 
Indonesia adalah kurangnya atau kecilnya porsi anggaran untuk pemeliharaan. 
 Pada sisi investasi peralatan, alat-alat labor biasanya mengalami pengurangan nilai dalam dua 
hal. Pertama depresiasi nilai yang biasa dihitung secara akuntansi, dan kedua pengurangan nilai 
karena obsolete (ketinggalan jaman). Tingkat obsolete palign cepat terutama ada pada produk-produk 
elektronik dangadget karean perkembangan teknologi elektronika yang begitu cepat. Oleh karena itu 
manajemen harus memperhitungan secara cermat kapan harus investasi peralatan baru. Jika anggaran 
universitas lambat atau kurang, sudah saatnya pendanaan mandiri maupun sumber lain, semacam 
donasi dari alumni dapat dimobilisasi sehingga labor tetap pada kondisi prima dan mutakhir.  
 
Penutup 
 Labor multimedia merupakan media penting dalam melengkapi upaya pengayaan 
perkuliahan. Dengan management yang jelas serta pengorganisasian  penggunaan lab med diharapkan 
pemanfaatan lab med dapat digunakan secara optimal.  Kualitas pembelajaran ilmu sosiologi dan 
penyuluhan dapat ditingkatkan, serta manfaat dapat secara langsung dirasakan mahasiswa. Di lain 
pihak lab med dapat berperan secara optimal mengembangkan mk sosiologi dan penyuluhan di masa 
depan dengan fungsinya memfasilitasi kegiatan yang mencerminkan tri darma PT yang diturunkan 
dari perkuliahan ini.  
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