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ABSTRAK 

 
Penelitian ini adalah mengenai studi kelembagaan dantatalaksana penyuluhan 

pertanian di kota  mataram. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui struktur 

kelembagaan penyuluhan pertanian di kota mataram setelah berlakunya UU 

No.23/2014; (2) mengetahui tatalaksana atau pelaksanaan penyuluhan pertanian di 

kota mataram setelah berlakunya UU No.23/2014; dan (3) mengetahui dampak dari 

pemberlakuan UU No.23/2014 terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota 

Mataram. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif dengan teknik 

survey. Unit analisis dari penelitian ini adalah penyuluh pertanian di Kota Mataram. 

Penelitian dilakukan di Kota Mataram. Penentuan Kecamatan sampel ditetapkan 

secara “Purposive Sampling”, yaitu dipilih tiga kecamatan dengan pertimbangan 

jumlah penyuluh terbanyak dan jumlah kelurahan atau wilayah cakupan terbanyak, 

yaitu Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, dan Kecamatan Mataram. 

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara “Purposive Sampling” sejumlah 

satu responden di Dinas Pertanian di Kota Mataram, secara “Qouta Sampling” 

sejumlah 10 responden dengan 5 Penyuluh PNS dan 5 penyuluh THL-TB di tiga BPP 

(Kecamatan), dan secara “propotional random sampling” untuk memilih responden 

yang ada di BPP. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitaif artinya setiap 

data yang diperoleh dideskripsikan secara mendalam dalam bentuk uraian-uraian. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: struktur kelembagaan penyuluhan 

pertanian yang ada di tingkat Kota/Kabupaten dilimpahkan ke Dinas Pertanian Kota 

dan menjadi ”Bidang Penyuluhan Pertanian”, sedangkan pada tingkat Kecamatan 

tetap. Tatalaksana atau pelaksanaan penyuluhan pertanian baik tugas dan fungsi di 

atur dalam PERWAL No.55 Tahun 2016 untuk bidang penyuluhan pertanian yang 

ada di Dinas Pertanian Kota Mataram. Sedangkan untuk tugas dan fungsi BPP tetap 

berpedoman pada UU No.16/2006. Berlakunya UU No.23 tahun 2014 tidak begitu 

mempengaruhi atau memberi dampak pada pelaksanaan penyuluhan pertanian di kota 



mataram. Hanya saja mempengaruhi dari jumlah dana dalam penyusunan programa 

penyuluhan pertanian. 

Abstract 
This research is about institutional and management studiesof agricultural 

counseling in Mataram city. This study aims to: (1) determine the institutional 

structure of agricultural counseling in the city of Mataram after the enactment of UU 

No.23 / 2014; (2) knowing the management or implementation of agricultural 

counseling in the city of Mataram after the enactment of UU No.23 / 2014; and (3) 

knowing the impact of the enactment of UU No.23 / 2014 on the implementation of 

agricultural extension in the City of Mataram. 

The research method used is descriptive method along with survey . The unit 

of analysis of this study is agricultural counseling agents in Mataram City. The study 

was conducted in the city of Mataram. Subdistrict area of the sample was determined 

by "Purposive Sampling", which choose three subdistricts based on consideration of 

the highest number of Counseling agents and the highest number of kelurahan/village 

or coverage areas, namely Cakranegara District, Sandubaya Subdistrict and 

Mataram District. Respondents in this study were determined by  "purposive 

sampling" , named a respondent in the Department of Agriculture in Mataram City, 

by  "Qouta Sampling" named 10 respondents with 5 civil servant counseling  agents 

and 5 THL-TB counseling agent in three BPP (sub-districts), and by "proportional 

random sampling "to select respondents in the BPP. The analysis used is qualitative 

data analysis which means that each data obtained is described in depth in the form 

of descriptions. 

The results of the study show that: the institutional structure of agricultural 

counseling at the City/District level is delegated to the City Agriculture Office and 

becomes the "Field of Agricultural Counseling", while at the District level it remains. 

Management or implementation of agricultural Counseling, both tasks and functions 

are regulated in PERWAL No.55 of 2016 for the field of agricultural Counseling in 

the Agriculture Office of Mataram City. Whereas the duties and functions of the BPP 

remain guided by Law No. 16/2006. The enactment of Law No.23 of 2014 does not 

significantly affect to the implementation of agricultural Counseling in the city of 

Mataram. It affects the number of funds in the preparation of agricultural extension 

programs. 

PENDAHULUAN 

Penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan yang penting untuk 

dilakukan dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian di 

Indonesia saat ini.  

Penyuluhan pertanian dirasakan penting karena adanya kondisi-kondisi 

tertentu di dalam masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh Swanson (1996), bahwa 

penyuluhan terjadi karena adanya kebutuhan tentang pentingnya informasi untuk 

disampaikan kepada masyarakat, adanya masalah-masalah yang dihadapi di lapangan 



yang memerlukan pemecahan, dan adanya praktek-praktek baru serta temuan-temuan 

baru hasil penelitian (inovasi), baik dalam bentuk program, metode, maupun 

teknologi baru yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian. 

Dukungan politik dan finansial terhadap kegiatan penyuluhan sangat baik, 

serta administrasi dan kelembagaaan penyuluhan ditata dan dikembangkan dengan 

baik dan sistematis. Seiring dengan perubahan rezim pemerintahan, pengelolaan 

penyuluhan pertanian telah mengalami beberapa perubahan. 

Kelembagaan penyuluhan yang telah diatur dalam UU No.16/2006, kini 

kembali mengalami perubahan. Dengan berlakunya UU No.23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan pengaturan urusan 

pemerintahan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk urusan sub 

bidang penyuluhan. 

Perubahan urusan pemerintahan konkuren ini membawa konsekuensi 

terjadinya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Perubahan pada Satuan Perangkat Derah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 

ini secara tidak langsung akan mempengaruhi proses penyelengaraan penyuluhan 

pertanian baikmempengaruhi struktur dari kelembagaan penyuluhan pertanian, 

tatalaksana atau sistem pelaksanaan penyuluhan itu sendiri, serta berdampak pula 

terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. 

Mengingat peranannya sebagai pemegang kunci keberhasilan, maka 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian terutama di daerah-daerah yang berpotensi 

sebagai penghasil tanaman pangan sangat perlu dilakukan dan harus mendapatkan 

perhatian, khususnya pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan 

suatu perubahan tingkah laku petani menuju ke arah perbaikan usahatani yang 

selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan 

kesejahteraan keluarga petani. 

 Adapun tujuan dair penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui struktur 

kelembagaan penyuluhan pertanian di Kota Matarm setelah berlakunya UU Nomor 

23 Tahun 2014; (2) Untuk mengetahui tatalaksana dan dampak dari pemberlakuan 

UU No.23 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota Mataram. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi manfaat kepada: 

1) Sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan masukan untuk peneliti lain dalam 

mengembangkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama. 

2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan informasi bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan selanjutnya. 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

metode suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual 

mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir,2003). 



Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian di Kota Mataram. 

Penelitian dilakukan di Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di tiga Kecamatan 

yaitu Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya, dan Kecamatan Mataram dari 

Kota Mataram. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara “Purposive 

Sampling” dengan pertimbangan jumlah penyuluh terbanyak dan jumlah kelurahan 

atau wilayah cakupan terbanyak. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan 

secara “Purposive Sampling” sejumlah satu responden di Dinas Pertanian di Kota 

Mataram, secara “Qouta Sampling” sejumlah 10 responden dengan 5 Penyuluh PNS 

dan 5 penyuluh THL-TB di tiga BPP (Kecamatan), dan secara “propotional random 

sampling” untuk memilih responden yang ada di BPP yaitu 4 responden di 

Kecamatan Cakranegara, 3 responden di Kecamatan Sandubaya, dan 3 responden di 

Kecamatan Mataram. 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan metode 

sensus pada individu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipeersiapkan sebelumnya (Nazir,2003) seperti karakteristik responden (umur, 

pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan lama kerja), struktur Kelembagaan 

penyuluhan pertanian mulai dari tingkat Kota/Kabupaten sampai pada Kecamatan, 

dampak perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota 

Mataram. Data sekunder adalah data yang sudah terdokumentasikan, yang diperoleh 

dari hasil penelitian terdahulu, instansi atau lembaga terkait maupun berupa 

dokumen-dokumen yang relevan dengan data yang dibutuhkan seperti berupa struktur 

kelembagaan yang diatur oleh pihak pemeritah atau pusat, berupa programa 

penyuluhan, surat tugas dan petunjuk teknis, dan penyuluh dan THL-PP. Teknik 

pengumpulan data yang digunkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam yaitu tanya jawab secara lisan dengan penyuluh yang 

berpedoman pada daftar pertanyaan dan Content Analysis/metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari 

sebuah buku atau dokumen. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitaif artinya setiap 

data yang diperoleh dideskripsikan secara mendalam dalam bentuk uraian-uraian. 

Untuk mengetahui struktur penyuluhan pertanian di Kota Mataram, peneliti 

mengumpulkan jawaban dari penyuluh koordinator tentang struktur kelembagaan 

penyuluhan pertanian di Kota Mataram 

Untuk mengetahui tatalaksana atau proses pelaksanaan penyuluhan pertanian 

berdasarkan tugas yang sudah diatur di Dinas Pertanian dan BPP yang ada di Kota 

Mataram. Dan untuk mengetahui dampak pemberlakuan UU No.23 Tahun 2014 

terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kota Mataram, peneliti 

mengumpulkan jawaban-jawaban dari penyuluh  terhadap pelaksanaan penyuluhan 

pertanian. 

HASIL DAN PEMBAHASAAN  

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan dan 

pekerjaan atau jabatan responden. Aspek tersebut secara tidak langsung berpengaruh 



terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Rincian ditunjukkan pada tabel 

1, tabel 2, dan tabel 3. 

Tabel 1. Umur Penyuluh di Kota Mataram Dirinci Perjabatan Tahun 2018 

No Jabatan Umur 

1 Koordinator bidang penyuluhan 57 

1 Kepala BPP Sandubaya 58 

2 Kepala BPP Cakranegara 52 

3 Kepala BPP Mataram 48 

Rata-rata 53 

1 Penyuluhan PNS Sandubaya 46 

2 Penyuluh PNS Mataram 38 

Rata-rata 42 

1 Penyuluh THL-TB Sandubaya 46 

2 Penyuluh THL-TB Cakranegara 55 

3 Penyuluh THL-TB Cakranegara 30 

4 Penyuluh THL-TB Cakranegara 30 

5 Penyuluh THL-TB Mataram 34 

Rata-rata 39 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa, umur Koordinator bidang penyuluhan di 

Dinas Pertanian adalah 57 tahun. Sedangkan rata-rata umur kepala BPP responden 53 

tahun dengan kisaran antara 48-58 tahun. Selanjutnya rata-rata umur penyuluh PNS 

responden 42 tahun dengan kisaran umur 38 dan 46 tahun, sedangkan umur penyuluh 

THL-TB responden 39 tahun dengan kisaran 30-55 tahun.Umur tesebut termasuk 

umur produktif dan memenuhi syarat sebagai pegawai negeri. Hal ini didukung oleh 

pendapat Simanjuntak (1995) dalam Astuty AS (2008) mengatakan bahwa, penduduk 

yang termasuk usia produktif adalah dengan kisaran umur 15-64 tahun. 

Tabel 2. Tingkat Pendidikan, Jabatan dan Jumlah Penyuluh di Kota Mataram 

Tahun 2018 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Responden Jumlah 

Koordinator 

Penyuluh 

Kepala BPP Penyuluh 

Orang % 
PNS THL-

TB 

PNS THL-

TB 

PNS THL-

TB 

1 TS - - - - - - - - 

2 SD - - - - - - - - 

3 SLTP - - - - - - - - 

4 SLTA - - 1 - - 2 3 27.27% 

5 Diploma 

(D3) 

- - - - - - - - 

6 Perguruan 

Tinggi (S1) 

1 - 2 - 5 - 8 72.73% 



Jumlah 1 3 7 11 100 
Sumber: Data Primer Diolah,  2018 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa tingkat pendidikan Koordinator 

Penyuluhan Pertanian yang berada di Dinas Pertanian Kota Mataram tergolong 

tinggi, yaitu Tamat Perguruan Tinggi (S1). Pendidikan yang tinggi merupakan salah 

satu syarat menjabat Sebagai Koordinator penyuluhan Pertanian. Sedangkan tingkat 

pendidikan penyuluh yang ada di BPP minimal SLTA, hal ini merupakan salah satu 

syarat untuk menjadi penyuluh PNS. Untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan penyuluh dan berlakunya peraturan yang mengharuskan penyuluh 

memiliki pendidikan Diploma, sehingga sebagian besar penyuluh melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 8 dari 11 

responden merupakan tamatan PT (Perguruan Tinggi). Dengan tingginya tingkat 

pendidikan penyuluh, maka akselerasi pengetahuan dan keterampilan akan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

Tabel 3. Pekerjaan Penyuluh Pertanian di Kota Mataram Tahun 2018 

No Pekerjaan 

Jumlah Responden Jumlah 

Koordinator 

Penyuluh 

Kepala BPP Penyuluh 
Orang % 

PNS THL-

TB 

PNS THL-

TB 

PNS THL-

TB 
  

1 Koordinator 

Penyuluhan 

1  - -  - 1 9.09% 

2 Kepala BPP -  3 -  - 3 27.27% 

3 Penyuluh -  - - 2 5 7 63.64% 

Jumlah 1  3  7 11 100 
Sumber: data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa koordinator Penyuluhan tidak memiliki 

pekerjan sampingan. Artinya bahwa dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, 

pendapatan koordinator sepenuhnya berasal dari gaji jabatannya sebagai seorang 

koordinator dan dianggap cukup memadai karena memperoleh berbagai fasilitas 

Dinas dan tunjangan jabatan. Selanjutnya Kepala BPP dan semua penyuluh baik PNS 

ataupun  THL-TB tidak memiliki pekerjaan sampingan juga, sama halnya dengan 

Koordinator penyuluhan, mereka hanya berfokus pada pekerjaan sebagai penyuluh 

pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Struktur Kelembagaan Penyuluhan Pertanian  

Struktur kelembagaan penyuluhan pertanian sebelum pemberlakuan UU No.23/2014 

telah diatur dengan jelas dan sistematis dalam UU No.16/2006 dari tingkat Nasional 

sampai tingkat kecamatan. Di tingkat Nasional berbentuk badan yang menagani 

penyuluhan yang disebut dengan Bakornas P3K (Badan Koordinasi Nasional 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, di tingkat Daerah Provinsi dibentuk kelembagaan 

penyuluhan Bakorluh P2K (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 



Kehutanan) yang diketuai oleh Gubernur, di tingkat Daerah Kabupaen/Kota dibentuk 

Bapeluh P2K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) 

yang dipimpin oleh Bupati/Walikota, dan di tingkat Kecamatan dibentuk kelembagan 

penyuluhan BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) yang 

dipimpin oleh penyuluh senior. 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa terjadi perubahan 

kelembaga penyuluhan pertanian, yaitu berasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Satuan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram 

Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Mataram. Dalam pasal 3 PERDA Kota Mataram bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang pertanian dilakukan oleh Dinas Pertanian. Hal ini menunjukkan 

bahwa terjadinya perubahan lembaga yang mengurus atau menangani penyuluhan 

pertanian yang sebelumnya ditangani oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

(BAPELUH) ditingkat Kabupaten/Kota dan sekarang dilimpahkan ke Dinas Pertanian 

Kota. 

Tatalaksana atau pelaksanaan penyuluhan pertanian 

Mengenai Tugas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dapat dilihat rinciannya pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Tugas-Tugas Bidang Penyuluhan dan Tugas BPP Tahun 2018 
Tugas Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian 

(tingkat Kabupaten/Kota) Berdasarkan 

PERWAL Nomor 55 Tahun 2016 

Tugas BPP (tingkat Kecamatan) 

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2006 

1. memimpin pelaksanaan seluruh 

kegiatan pelayanan dan administrasi 

dibidang penyuluhan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

1. menyusun programa penyuluhan pada 

tingkat kecamatan sejalan dengan 

programa penyuluhan kabupaten/kota; 

2. melaksanakan penyuluhan berdasarkan 

programa penyuluhan;   

3. menyediakan dan menyebarkan 

informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan, dan pasar;  

4. memfasilitasi pengembangan 

kelembagaan dan kemitraan pelaku 

utama dan pelaku usaha;   

5. memfasilitasi peningkatan kapasitas 

penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan 

penyuluh swasta melalui proses 

pembelajaran secara berkelanjutan; dan  

6. melaksanakan proses pembelajaran 

melalui percontohan dan pengembangan 

model usaha tani bagi pelaku utama dan 

pelaku usaha.  

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan tugas para penyuluh yang 

ada ditingkat Kabupaten/Kota atau di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan 

berdasarkan PERWAL Nomor 55 tahun 2016. Sedangkan dalam menjalankan tugas 



BPP walaupun terjadi perubahan struktur lembaga yang ada di Kabupaten dan UU 

yang berlaku, BPP tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 

2006. 

Dalam menjalankan tugas penyuluhan, penyuluh melaksankannya sudah 

sesuai dengan  yang dijelaskan dalam PERWAL No.23 Tahun 2014, seperti yang 

tertera dalam tabel 4. 

Mengenai Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Fungsi Bidang Penyuluhan dan Tugas BPP Tahun 2018 
Fungsi Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian 

(tingkat Kabupaten/Kota) Berdasarkan 

PERWAL Nomor 55 Tahun 2016 

Fungsi BPP (tingkat Kecamatan) 

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2006 

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan 

penetapan kinerja sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

2. Penyusunan perencanaan di bidang 

penyuluhan; 

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di 

bidang kelembagaan, ketenagaan dan 

penyelenggaraan;  

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan, ketenagaan dan 

penyelenggaraan; 

5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di 

bidang kelembagaan, ketenagaan dan 

penyelenggaraan;  

6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, 

ketenagaan dan penyelenggaraan;  

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang kelembagaan, ketenagaan dan 

penyelenggaraan;  

8. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  

(RKA/DPA)  dan Program Kerja Seksi  

dibawahnya;  

9. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan 

sinkronisasi dengan  Perangkat Daerah dan 

Instansi terkait dalam rangka keterpaduan  

dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai 

dengan bidang tugasnya;  

10. Pengkoordinasian, pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan program sesuai 

dengan bidang tugasnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

11. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan 

dan analisa data sesuai dengan bidang 

tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, 

dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;  

1. menyusun programa penyuluhan pada 

tingkat kecamatan sejalan dengan 

programa penyuluhan kabupaten/kota;  

2. melaksanakan penyuluhan berdasarkan 

programa penyuluhan;   

3. menyediakan dan menyebarkan informasi 

teknologi, sarana produksi, pembiayaan, 

dan pasar;  

4. memfasilitasi pengembangan kelembagaan 

dan kemitraan pelaku utama dan pelaku 

usaha;   

5. memfasilitasi peningkatan kapasitas 

penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan 

penyuluh swasta melalui proses 

pembelajaran secara berkelanjutan; dan  

6. melaksanakan proses pembelajaran melalui 

percontohan dan pengembangan model 

usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha.  

 



12. Pengkajian dan pemberian pertimbangan 

teknis terhadap permasalahan sesuai dengan 

bidang tugasnya; m. pelaksanaan pembinaan 

dan bimbingan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan peraturan 

perundangundangan;  

13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan  

14. Pelaksanaan tugas-tugas  lain yang 

dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan 

bidang  tugasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan fungsi Dinas Pertanian 

melaksankannya sesuai dengan fungsi lembaga yang sudah dijelaskan dalam 

PERWAL Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Mataram. Sedangkan fungsi 

lembaga di tingkat Kecamatan tidak mengalami perubahan tetap berdasarkan UU No. 

16 Tahun 2006. 

Dalam menjalankan fungsi penyuluhan, penyuluh melaksankannya sudah 

sesuai dengan  yang dijelaskan dalam PERWAL No.23 Tahun 2014, seperti yang 

tertera dalam tabel 5. 

Mekanisme Kerja Penyuluhan Pertanian 

Tata Hubungan Keja Penyuluh Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan undang-undang dan perubahan 

kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempengaruhi Hubungan Kerja yang 

terjalin antara Penyuluh yang berada di Dinas Pertanian dengan penyuluh yang ada di 

BPP atau sebaliknya, tetap terjalin secara horizontal. Sedangkan hubungan yang 

terjadi antara penyuluh dengan petani atau sebaliknya, terjalin secara homogen, serta 

hubungan yang terjalin antara sesama penyuluh sekota Mataram adalah homogen atau 

tidak ada perbedaan diantara penyuluh yang satu dengan yang lain. 

Perencanaan Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak memberi pengaruh 

pada proses perencanaan penyuluhan pertanian. Baik sebelum ataupun sesudah 

berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, penyuluh pertanian sudah mengetahui tentang 

kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, penyusunan programa dan penyusunan 

rencana kerja penyuluhan pertanian. 

Dalam mempersiapkan penyuluhan pertanian penyuluh melakukan persiapan 

akan bahan ajar yang akan disampaikan kepada sasaran penyuluhan pertanian. Selain 

bahan ajar, penyuluh juga harus mengerti dan memahami karakteristik sasaran 

penyuluhan sehingga proses penyuluhan petanian dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

penyuluhan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pelaksanaan 

penyuluhan pertanian, penyuluh sudah menyiapkan materi yang relevan dengan 

tujuan penyuluhan dan dilakukan dengan bahasa yang disesuaikan dengan 



karakteristik sasaran penyuluhan pertanian, serta metode penyuluhan yang dipilih 

sesuai dengan keadaan sasaran penyuluhan pertanian yang biasanya menggunakan 

metode ceramah, diskusi dan demlplot serta disesuaikan dengan perkembangan 

keadaan dilapangan. 

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyuluh dalam mengevaluasi 

dilakukan berdasarkan pada pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian 

Kota. Evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh ada dua jenis, yaitu evaluasi 

pelaksanaan dan evaluasi dampak. Dalam evaluasi pelaksanaan, Penyuluh 

mengevaluasi semua kegiatan penyuluhan dan disesuaikan SKP yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sedangkan evaluasi dampak dilakukan dengan cara memberikan soal 

setelah materi atau informasi diberikan kepada sasaran penyuluhan pertanian. 

Dalam melaporkan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian, penyuluh terlibat 

langsung dalam membuatnya. Penyuluh membuat laporan dalam bentuk buku atau 

makalah baik laporan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Laporan harian 

didapatkan penyuluh dengan dilakukannya pemantaun ke Kolompok Tani. Laporan 

mingguan dan bulan didapatkan penyuluh melalui BOP, laporan triwulan dilakukan 

oleh penyuluh di tingkat kecamatan, dan laporan tahunan tersebut biasanya berupa 

laporan program pertanian atau tergantung dari kebutuhannya. 

Fasilitas Pendukunng Penyuluhan Pertanian 

a. Sarana Penyuluhan Pertanian 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sarana penyuluhan yang digunakan di Kota 

Mataram masih tergolong terbatas dan tradisional/sederhana. 

b. Prasarana Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelembaga yang menangani 

penyuluhan pertanian sudah memiliki gedung, kantor/gedung BPP untuk di 

tingkat Kecamatan, sedangkan untuk tingkat Kota/Kabupaten kantor/gedung 

harus bergabung dengan Bidang lain yang ada di dalam Dinas Pertanian 

Kota/Kabupaten.  

c. Pendanaan  

Berdasarkan hasil penelitian perubahan UU dan kelembaga penyuluhan pertanian 

mempengaruhi anggaran penyuluhan. Anggaran penyuluhan dirasakan kurang 

atau tidak cukup oleh penyuluh untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan 

penyuluhan pertanian, sehingga dalam melaksankan/melakukan kegiatan 

penyuluhan mereka menyesuaikan dengan dana yang ada dan bahkan penyuluh 

melakukan proses bermitra agar penyuluhan pertanian dapat berjalan sesuai 

dengan program penyuluhan pertanian yang sudah tercantum dalam programa 

penyuluhan pertanian yang menjadi kebutuhan petani. 

Dana BOP yang secara rutin diterima oleh penyuluh dalam tiga bulan sekali. 

Dana BOP bersumber pada APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan 

dengan program penyuluhan 

  



d. Dukungan Pemerintah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bentuk dukungan pemerintah dalam 

kegiatan usahatani dan proses penyuluhan pertanian. Seperti; setiap minggu pihak 

Dinas Pertanian selalu memberikan informasi tentang harga kepada para penyuluh 

WKPP, menjalin kerjasama dengan Buloq, pemerintah memberikan kebebasan 

kepada para petani untuk memasarkan hasil bumi sesuai dengan keinginan 

mereka (pasar yang tersedia adalah pasar bebas), memfasilitasi menjalin 

kemitraan dengan produsen pupuk atau distributornya, dan regulasi yang tersedia 

atau ada di setiap BPP ataupun instansi lain yang berhubungan dengan pertanian. 

Dampak Perubahan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan Penyuluhan 

Pertanian Kota Mataram (Berlakunya UU No.23 Tahun 2014) 

Struktur Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 

Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 memberikan dampak terhadap struktur 

kelembagaan penyuluhan pertanian Kota Mataram. Di dalam UU No.23 Tahun 2014 

tidak dijelas secara jelas dan rinci tentang struktur kelembagaan penyuluhan pertanian 

melainkan urusan tersebut diserahkan pada semua level secara konkurensi. 

Pemberlakuan UU No.23 Tahun 2014 memisahkan urusan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan seperti yang tercantum dalam lampiran UU No23 Tahun 2014. 

Tatalaksana Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 

tentang Satuan Perangkat Daerah juga mempengaruhi tatalaksana atau pelaksanaan 

penyuluhan pertanianyang awalnya dijelas secara dirinci di dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2006. Namun, sekarang dijelaskan dalam PERWAL Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Pertanian Kota Mataram. Sedangkan pada tingkat Kecamatan tidak 

mengalami perubahan tetap berpedoman pada UU No. 16 Tahun 2006 untuk 

pelaksanaan penyuluhan pertanian. 

Mekanisme Kerja Penyuluh Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tidak mempengaruhi Mekanisme Kerja Penyuluh Penyuluhan Pertanian. 

Mekanisme kerja penyuluh penyuluhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tata hubungan kerja penyuluh pertanian, perencanaan penyuluhan pertanian, 

pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, dan fasilitas 

pendukung penyuluhan pertanian. 
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