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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peran BPP dalam pemberdayaan kelompok tani di 

Kecamatan Benai dan faktor penghambat peran BPP dalam pemberdayaan 

kelompok tani. Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Perkebunan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriftif 

kaulitatif. Informen penelitian ini adalah Koordinator BPP, KTU, 

Suvervisor, Penyuluh PNS dan THL-TBPP masing-masing 2 orang dan 

Ketua Kelompok Tani 5 orang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Peran 

BPP dalam Pemberdayaan Kelompok Tani sudah terlaksana dengan cukup 

baik, dari keseluruhan indikator yang ada yaitu : Menyusun programa 

penyuluhan kecamatan sesuai dengan programa penyuluhan kabupaten, 

melaksankan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan, 

menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan dan pasar, memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, 

memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta 

melalui pembelajaran secara berkelanjutan, melaksanakan proses 

pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani. 

Dari keseluruhan indikator tersebut menyusun programa penyuluhan belum 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan informasi 

pemaasaran belum pernah dilakukan.  Faktor penghambat BPP dalam 

menjalankan perannya adalah sarana dan prasaran, dana, sumberdaya 

manusia dan kurangnya partisipasi petani. 

Kata Kunci : Peran, Balai Penyuluhan Pertanian, Pemberdayaa, 

Kelompok Tani 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang 

beraneka ragam dengan iklimnya yang tropis. Sebagai Negara agraris 

Indonesia berpotensi meningkatkan sektor pertanian. Pertanian memiliki 

peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia 

bermata pencaharian disektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan kurang 

lebih 35,7 juta jiwa masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Petani 

Indonesia dituntut untuk memiliki keahlian dalam pengelolaan lahan 

pertanian dan hasil pertanian, supaya menghasilkan hasil pertanian 

berkualitas dan bermamfaat untuk kelangsungan perokonomian masyarakat 

Indonesia. Petani  Indonesia dapat bersaing dengan petani luar negeri agar 

tidak terjadinya impor bahan pangan yang seharusnya dapat dikelola sendiri 

oleh petani Indonesia. 

Pertumbuhan pertanian tidak akan berjalan sesuai dengan harapan 

Indonesia karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi petani. Kunci 

dari pembangunan pertanian terletak pada Sumberdaya Manusia (SDM). 

Permasalahan yang saat ini masih terjadi yaitu berasal dari kemampuan petani 

yang masih rendah untuk melakukan produksi pertanian, maka peran 

pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dalam hal ini yaitu petani. Pembanguan pertanian dapat dilakukan 
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dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang ada, baik dari 

segi keterampilan, pengetahuan dan sikap mental para petani. Salah satu yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pertanian adalah 

dengan membentuk unsur pemerintahan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) yang berada pada tingkat Kecamatan, (BPP) Kecamatan memilki peran 

yang strategis menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta 

sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah 

Kecamatan. Penyuluh pertanian merupakan salah satu yang bertugas untuk 

memberdayakan masyarakat petani dengan melakukan pembinaan, 

pelaksanaan dan kerja teknis untuk meningkatkan atau menggali potensi-

potensi yang ada pada petani. 

Berita dari (goriau.com) Petani di Kenegerian Simandolak Kecamatan 

Benai Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengeluhkan serangan 

hama pianggang terhadap sawahnya. 

"Kemaren kemarau panjang, setelah padi berbuah, pianggang lagi yang 

menyerang," ujar Darisa, seorang petani yang memasuki usia senja kepada 

GoRiau.com, Minggu (26/2/2017) pagi di Benai. 

Banyaknya serangan hama pianggang ini, membuat Darisa dan petani-

petani lain di Kenegerian Simandolak mengaku khawatir. "Kalau tak segera 

diatasi, tentu mengancam hasil panen," ujar wanita ini. Untuk itu, ia berharap 

Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Dinas Pertanian segera turun. 

"Kami butuh obatnya." 
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"Kami tak tahu apa obatnya. Berharap PPL, tak pernah datang lagi. 

Biasanya mereka selalu mengecek ladang kami," papar Darisa yang berharap 

bantuan dari pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kuansing, Ir. 

Maisir belum memberikan jawaban terkait keluhan petani ini. 

Ketika dihubungi GoRiau.com melalui selulernya, Maisir tidak 

mengungkat telpon. Begitu juga dengan pesan singkat yang dilayangkan 

GoRiau.com, dia belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan 

(dikutip pada 30 Oktober 2019). 

Berdasarkan berita diatas dapat disimpulkan bahwa masyarkat masih 

kurang dari segi ilmu dan pengetahuan untuk dapat menghasilakan produksi 

pertanian yang bagus, karena untuk mengatasi hama saja petani tidak 

mengetahui obat untuk membasminya, ini akan menyebakan rendahnya 

produksi pertanian yang dihasilakan, maka peran pemerintah sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani. 

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani adalah salah satu bentuk 

memberdayakan petani untuk menjadi petani yang kuat, mandiri dan 

sejahtera. Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya–upaya yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis 

sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan melakukan usaha 

secara berkelanjutan. Kelompok tani merupakan salah satu bentuk organisasi 

yang dapat dijadikan tempat berkembangnya para petani. Kelompok tani 

merupakan sarana diskusi untuk manambah pengetahuan dan keterampilan 
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masyarakat dalam bidang pertanian. Kelompok tani di harapkan dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat yang tergabung di dalamnya. 

Selain permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Benai terkait 

hama yang mengganggu padi, terdapat juga permasalahan sosial lainnya yang 

dihadapi para petani di Kecamatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis 

dengan salahsatu petani yang ada di Kecamatan Benai, dimana mengalami 

penurunan hasil panen terutama tanaman padi yang menjadi komuditi dari 

kelompok tani di Kecamatan Benai disaat musim hujan. Salah satunya yaitu 

petani yang berada di desa Talontam Benai, Koto Benai, dimana petani di 

desa ini tidak melakukan penanaman padi pada tahun 2019 disebabkan banjir 

yang melanda desa mereka pada akhir tahun 2019, mereka sudah dua (2) kali 

mengalami gagal disebabkan banjir. Dalam hasil wawancara petani 

mengatakan beberapa kali melakukan penamaman anakan padi, namun 

setelah lebih kurang 2 minggu setelah penaman banjirpun melanda desa dan 

juga persawahannya, sehingga menyebabkan anakan padinya mati karena 

masih baru ditanam. Karena anakan masih ada petani padi kembali menanam 

namun banjirpun datang lagi, seharusnya pada akhir Maret atau awal bulan 

April 2020 mereka sudah panen, namun karena anakan padinya terendam 

cukup lama, sehingga tidak ada padi yang di panennnya di tahun 

2020.Berdasarkan observasi  penulis lahan persawahan di dua desa ini dan 

juga desa lainnya seperti banjar Benai, Benai Kecil masih kosong belum 

ditanami padi. Sehingga mengakibatkan produksi tanaman padi menurun. 

Berikut data produksi tanaman padi di Kecamatan Benai. 
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    Tabel 1.1 Produksi Tanaman Padi di Kecamatan Benai 

NO  Uraian  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Luas Tanam 

(Ha) 

558,1 733,30 754,81 730,24 650,44 

2 Luas Panen 

(Ha) 

482,7 672,05 650,30 635,35 545,20 

3 Produksi 

(Ton) 

2.098,50 2.849,48 2.177,30 2.088,98 1.750,55 

Sumber : BPP Kecamatan Benai 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa luas tanam padi di Kecamatan 

Benai pada tahun 2015 sebesar 558,1 ha dengan luas panen 482,7 ha, dan 

produksi sebesar 2.098,5o Ton. Pada tahun 2016 produksi hasil panen 

tanaman padi mengalami kenaikan dari tahun 2015  dengan luas tanam padi 

sebsar 733,30 ha, luas panen 482,7 ha,  luas panen 677,05 ha, dengan 

produksi 2.489,48. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan produksi 

hasil panen adi dengan luas tanam 754,81 ha, 650,30 ha, dan proksi sebesar 

2.117,30. Selanjutnya tahun 2018 juga mengalami penurunan hasil panen dari 

tahun sebelumnya dengan luas tanam 730,24 ha, luas panen 6355,35 ha dan 

hasil produksi tanaman padi sebesar 2.088,98 ton. Selanjutnya tahun 2019 

juga mengalami penurunan hasil panen dengan rincian luas tanam 650,44 ha, 

luas panen 545,20 ha dan produksi sebesar 1.750, 55 ton. 

Berdasarkan data diatas menujukan produksi padi di Kecamatan Benai dari 

tahun ketahun mengalami penurunan. Penurunan hasil produksi ini 
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disebabkan oleh hama yang menyerang padi baik itu dari hama pianggang, 

keong dan burung ataupun akibat bencana banjir yang sering melanda 

Kecamatan Benai, sehingga mengakibatkan hasil panen masyarakat menurun.  

BPP Kecamatan Benai merupakan salah satu unsur pemerintahan di 

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga penyuluhan. BPP Kecamatan 

Benai memiliki tanggungjawab membina dan mengembangkan para petani 

dalam mengembangkan pertaniaanya sehingga tercapai masyarakat petani 

yang berdaya, mandiri dan sejahtera dengan peningkatan produktivitas. 

Sehingga peran BPP sangat diperlukan memberikaan petunjuk arahan kepada 

petani baik melalui penyluhan maupun pelatihan. Penyuluhan ini dapat 

dilakukan melalui pendekatan kelompok tani, dengan adanya kelompok tani 

lebih memudahkan penyuluh pertanian menyampaikan materinya. Dengan 

penyampaian materi ini diharapkan para anggota kelompok tani akan lebih 

terampil dalam bertani dan dapat menambah pengetahuan petani dan 

meningkatkan produktivitasnya. 

Petani di Kecamatan Benai di bagi beberapa kelompok yang tersebar di 

setiap desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Benai. Berikut tabel nama 

desa dan jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Benai Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Tabel 1.2  Jumlah Kelompok Tani per desa di Kecamatan Benai 

No Nama Desa Jumlah Kelompok Tani 

1 Pulau Ingu 8 

2 Simandolak 13 

3 Tebing Tinggi 12 
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No Nama Desa Jumlah Kelompok Tani 

4 Pulau Lancang 3 

5 Tanjung 4 

6 Koto Benai 2 

7 Banjar Benai 10 

8 Talontam 6 

9 Benai Kecil 3 

10 Pulau Kalimanting 7 

11 Ujung Tanjung 5 

12 Siberakun 4 

13 Pulau Tongah 3 

14 Gunung Kesiangan 10 

15 Banjar Lopak 8 

16 Kelurahan Benai 1 

Jumlah 99 Kelompok 

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai (BPP) 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kelompok tani yang ada di 

Kecamatan Benai sebanyak 99 kelompok, yang tersebar di 16 desa, desa 

terbanyak yang memiliki kelompok tani adalah desa Simandolak yang 

memiliki 13 kelompok tani dan yang paling sedikit yaitu kelurahan Benai 

yang hanya memiliki 1 kelompok tani.  

Setiap desa memilki kelompok tani yang mempunyai komuditas unggulan 

yang menjadi kegiatan usaha dari kelompok tani tersebut. Berikut tabel 

komuditas ungulan yang ada di Kecamatan Benai. 

Tabel 1.3 Komuditas Unggulan Kelompok Tani Kecamatan Benai 

No Jenis Komuditas Usaha Tani Jumlah Usahatani 

1 Perkebunan (Karet,Sawit dan 

Kakoa) 

32 kelompok 

2 Tanaman Pangan (Padi) 45 kelompok 

3 Holtikultura 8 kelompok 

4 Ternak 14 kelompok 
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No Jenis Komuditas Usaha Tani Jumlah Usahatani 

Jumlah 99 kelompok 

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai (BPP) 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jenis usahatani yang 

banyak dilakukan adalah tanaman pangan yang berjumlah 45 kelompok tani 

dan yang paling sedikit jenis usaha tani yang dilakukan adalah tanaman 

holtikultura yang hanya diminati oleh 8 kelompok saja.  

Setiap BPP memiliki program-program masing-masing dengan melihat 

potensi dari wilayah kerjanya, begitu juga BPP Kecamatan Benai juga 

memiliki program-program unggulanya. Berikut data program BPP 

Kecamatan Benai. 

Tabel 1.4 Rencana KerjaTahunan Penyuluh BPP Kecamatan Benai 

Tahun 2018 

No  Program 

1 Peningkatan penerapan teknologi padi sawah.  

2 Peningkatan indeks pertanian dari IP-100 ke IP-200. 

3 Peragantian benih sesuai anjuran. 

4 Termafaatkannya lahan perkarangan masyarakat. 

5 Meningkatkan penyediaan sayuran-sayuran bermutu produksi lokal. 

6 Pengembangan tanaman buah-buahan (manggis). 

       Sumber : BPP Kecamatan Benai  

 Berdasarkan data di atas pada tahun 2018 BPP Kecamatan Benai memiliki 

6 program yang akan di laksanakan, program tersebut di rencanakan 

berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Benai.  
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Kelompok tani yang memilki komuditas tentu tidak akan pernah luput dari 

peran pemerintah daerah, terutama yang berada di tingkat kecamatan yaitu 

BPP. BPP mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan pendampingan 

kepada kelompok tani dengan menyiapkan penyuluh Pertanian atau sering di 

sebut dengan Peyuluh Pertanian Lapangan (PPL). BPP Kecamatan Benai 

memiliki beberapa pegawai, berikut jabatan dan jumlah pegawai di BPP 

Kecamatan Benai. 

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai di BPP Kecamatan Benai 

No Jabatan Jumlah 

1 Koordinator BPP 1 orang 

2 KTU 1 orang 

3 Suversioner BPP 1 orang 

4 Penyuluh Pertanian 9 orang 

 Jumlah 12 orang 

      Sumber: BPP Kecamatan Benai 

Berdasarkan data di atas BPP Kecamatan Benai memiliki 9 orang 

penyuluh pertanian yang bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan 

kepada kelompok tani , namun dengan melihat jumlah desa dan kelompok 

tani yang ada di Kecamatan Benai belum mengimbangi dengan jumlah 

penyuluh yang ada di Kecamatan Benai karena idealnya setiap desa harus 

memilik satu orang penyuluh pertanian, atau setiap penyuluh memiliki tugas 

hanya di satu desa saja. 

BPP merupakan tempat pertemuan penyuluh pertanian dengan pelaku 

utama dan pelaku usaha, dalam pelaksanannya BPP Kecamatan Benai 

Sebagai tempat dilakukannyaa musyawarah/rembung tani, namun pada 
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kegiatan ini kurang partisipasi dari ketua kelompok tani maupun anggotanya 

untuk ikut kegiatan rembung tani di BPP. Penyuluhan dan latihan juga kurang 

dilakukan kepada petani/kelompok tani hal ini juga disebabkan kelompok tani 

juga kurang aktif dalam menjalankan kegitan atau fungsinya, sehingga 

membuat jarang dilakukannya penyuluhan ataupun temu lapangan yang 

dilakukan oleh penyuluh. Dari segi sarana BPP Kecamatan Benai belum 

mendukung untuk kegiatan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani karena 

tidak memiliki aula jika dilakukan penyuluhan kepada seluruh kelompok tani 

yang ada di Kecamatan Benai, karena BPP Kecamatan Benai juga tidak 

memiliki gedung sendiri dan masih sewa. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis dengan 

judul “Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Pemberdayaan 

Kelompok Tani di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam 

pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Benai? 

b. Apa faktor penghambat peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Benai? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peran dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

Kecamatan Benai dalam memberdayaan kelompok tani. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Kecamatan Benai dalam memberdayakan kelompok 

tani.  

1.4 Mamfaat Penelitian 

Mamfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana.   

b. Untuk sumbangsih pemikiran serta informasi bagi Balai Penyuluhan  

Pertanian Kecamatan Benai. 

c. Untuk sumbangsi ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pemamaparan yang sistematis maka dibuatlah 

pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah 

perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan 

sistematika masalah. 

  



12 
 

 
 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 

defenisi konsep mengenai peran, pemberdayaan, kelompok tani, 

fungsi kelompok tani, pemberdayaan petani, balai penyuluhan 

pertanian, penyuluh pertanian, pandangan islam, penelitian 

terdahulu,  defenisi konsep, konsep operasional dan kerangka 

berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat penelitian, jenis 

dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruag lingkup lokasi penelitian, 

aktifitas  dari instansi dan masyarakat yang menjadi sasarn 

permasalahan penelitian. 

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakuakn   

oleh peneliti serta menguraikan dan mengevaluasi hasil 

penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Peran  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkah 

laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Sedangkan menurut Soekanto (2007:212) peranan (role)  

merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

telah menjalankan peran. Peran lebih banyak menuju pada fungsi, sebagai 

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.  

Peranan merupakan hal yang penting karena ia mengatur prilaku 

seseorang. Peranan menyebabkan seseorang dalam batasan-batasan tertentu 

dalam pergaulannya dalam masyarkat. Menurut Levinson dalam Soekanto 

(2007:213) peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting 

bagi struktur organisasi.  

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang 

atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus 
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dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi 

yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, 

yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu 

lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas 

yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-

masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan 

bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan 

organisasi. 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.1 Pemberdayaan 

Pemberdayaan memegang peran dalam kehidupan masyarakat Indonesia, 

banyak program-program pemerintah diarahkan melalui pemberdayaan. 

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian pemberdayaan, 

dari banyaknya pengertian tersebut mengarah pada bagaimana cara 

meningkatkan taraf hidup masyarkat yang lebih sejahtera. Secara konseptual, 

pemberdayaan atau pemberkuasaan empowerment berasal dari kata “power” 

(kekuasaan dan keberdayaan). Menurt Suharto (2005:57-60) pemberdayaan 

adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 
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kemampuaan dalam memenuhi kebutuhan hidupanya baik bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupan.  

Menurut Hikmat (2001:44) mengungkapkan bahwa pemberdayaan 

menekankan pada dua kecendrungan. Pertama, pemberdayaan menekankan 

pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada 

individu atau masyarakat untuk lebih berdaya. Kedua, pemberdayaan 

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar 

individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan sehingga mampu 

menentukan pilihan dalam hidupnya. Dalam pemberdayaan hakikatnya 

menginginkan untuk penciptaan masyarakat yang memiliki potensi yang terus 

mengalami perkembangan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa tidak ada 

masyarakat yang tidak memiliki daya. Jika kita lihat lebih luas pemberdayaan 

sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya 

untuk mencari nafkah.   

Menurut Suparjan dan Hempri (2003:43) Pemberdayaan memiliki makna 

membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dari keterampilan 

masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan 

mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah 

bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarkat untuk 

menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Menurut Bahua 

(2015:60) pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran yang mencakup 
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lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan 

struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi 

dari kedua belah pihak yang terlibat, didapat dari  (win win solution) yang 

menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup lebih sejahtera bagi 

semua masyarakat yang terlibat 

Menurut Wahjudin Sumpeno dalam Nurman (2015:245) pemberdayaaan 

adalah upaya yang di lakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan 

terhadap suatu tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.  

Pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat 

mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya 

sendiri. Pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang 

terdapat di dalam suatu tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat 

berkembang secara mandiri. 

Menurut Suharto 1997 dalam Suharto (2009:58) pemberdayaan 

menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi 

kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom), dalam arti 

bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, 

bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber 

produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya 

dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) 

berpartispasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka.  
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Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004: 77) pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ 

kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ 

kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau 

kurang berdaya 

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar 

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol 

lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk 

aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas 

sosialnya, dan lain-lain. Menurut Rappaport 1984 dalam Mardikanto dan 

Soebiato (2019:29) pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, 

dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas 

kehidupannya. Menurut World Bank 2001 dalam Mardikanto dan Soebiato 

(2019:28) pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dana 

kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu berani 

bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, 

serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (Choice) sesuatu (konsep, 

metode, produk, tindakan, dan lain-lain). 

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat 

mengaktualisasi jati diri, hasrat dan martabatnya. Menurut Zubaedy (2013:24) 

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarkat 
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dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi 

tindakan nyata. 

2.1.2  Masyarakat 

 Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata 

bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah 

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana 

melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang 

memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat 

istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua 

warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). 

 Menurut Hasan Shandly dalam A.W Wijadja (1986:21) masyarakat adalah 

golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya 

bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Semua 

warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama 

dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.  
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Menurut Mac lver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2007: 22), 

memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 

dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan 

pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat 

merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup 

lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton 

(dalam Soerjono Soekanto, 2007: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka 

dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan 

masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2007: 22) 

adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan 

mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, 

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

 Menurut Soejono Soekanto (2009:22) masyarakat mencakup beberapa 

unsur antaralain yaitu : 

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.  

2. Bercampur dalam waktu yang cukup lama. 

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan 

bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok 

merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.  
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dan berkerjasama, yang memiliki 

kesamaan, baik wilayah, kebiasaan, dan tujuan dalam waktu yang relatif lama 

yang menghasilkan suatu kebudayaan. 

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Bahua (2015: 5) Secara konseptual pokok utama pemberdayaan 

masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan konsep kekuasaan. 

Kekuasaan itu seringkali dihubungkan dengan kemampuan kita untuk 

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari 

keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial menekankan bahwa kekuasaan atau 

kekuatan pola pikir yang dinamis berkaitan erat dengan pengaruh dan kontrol 

dari seorang pemimpin yang mempunyai niat baik untuk membangun 

masyarakat secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan. Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah atau suatu lembaga 

pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu 

mengadopsi inovasi demi tercapainya peningkatan produktivitas dan 

pendapatan usahatani guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Menurut Mardikanto dan Soebioto (2019: 30) pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat 
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dapat dimulai dari individu atau kelompok masyarakat yang menginginkan 

perubahan pada kehidupan sosialnya. Banyak individu yang memiliki 

pemikiran untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, tetapi mereka banyak 

yang tidak mengetahui bagaimana untuk mengimplementasikannya. 

Pemberdayaan implementasi merupakan proses pengembangan potensi dan 

kemampuan masyarakat, sehingga akan tumbuh kapasitas mereka untuk 

memecahkan masalahmasalah yang mereka hadapi. Usaha untuk 

memperbaiki keadaan masyarakat harusnya dimulai dari individu atau 

kelompok dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjalankan 

pekerjaan dengan baik. Selanjutnya hasil kerja dari sekelompok orang ini 

dapat dikembangkan, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan lainnya dan 

akhirnya akan mengubah keadaan seluruh masyarakat. 

Menurut Mulyawan (2016:65-66) pemberdayaan masyarakat adalah 

suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang 

berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, 

pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu 

menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. 
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Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy dalam Mulyawan 

(2016: 66-67) mengandung makna tiga pengertian yaitu enabling, 

empowering, dan maintaining sebagai berikut: 

1. Enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong 

berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang 

bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang 

berkesinambungan. 

2. Empowering, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah 

dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.  

3. Maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat 

protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya 

perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan 

secara sehat. 

Setiap kegiatan atau program maupun organisai dalam bentuk 

perkumpulan pasti memiliki tujuan yang jelas, tanpa ada tujuan yang jelas 

maka tidak akan berjalan dengan tepat. Dengan adanya tujuan akan 

memberikan kemana arah kegiatan, program maupun organisasi tersebut 

berjalan. Menurut Mardikanto (2014:202), terdapat enam tujuan 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

1. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan 

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.  
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2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat 

belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan 

kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

3. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan 

bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan 

yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 

4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena 

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas.  

5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.  

6. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, 

yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, 

diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

Dubois dan Miley dalam Suharto (2009: 68) memberi beberapa cara 

atau teknik yang lebih spesifik yang dapat di lakukan dalam pemberdayaan 

masyarakat:  

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; 

(b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-

determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) 

menekankan kerjasama klien (client partnerships).  
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2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabatdan harga diri 

klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada 

klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.  

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi 

klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai 

hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan 

belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.  

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) 

ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam 

pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) 

penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) 

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. 

Menurut Ife dalam Zubaedi (2013:28) upaya memberdayakan kelompok 

masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, 

pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksankan dengan 

membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang memberikan akses 

yang sama terhadap sumberdaya, pelayanan,  dan kesempatan berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial 

dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam 

rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui 

pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses 

pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan 
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dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat 

bawah dan meningkatkan kekuatan. 

Menurut Darwanto (2007), unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada 

umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) 

kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. 

Keempat unsur ini saling berhubungan dalam menunjang pelaksanaan dan 

keberhasilan pemberdayaan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan tidak lepas dari peran teknologi informasi, masyarakat, pelaku 

dan kredibilitas organisasi. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat tersebut 

menjadi suatu konsep model bagi pengembangan proses pemberdayaan 

masyarakat secara holistik. 

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegitaan yang berkelanjutan yang 

tujuan untuk mengembangkan keterampilan, dan menambah pengetahuan 

dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada setiap manusia yang 

hidup disuatu wilayah, yang memiliki kesamaan kebiasaa atau budaya 

maupun kesamaan tujuan, sehingga dapat memiliki kehidupan yang mandiri 

dan sejahtera.  

2.3  Landasan Hukum 

Landasan hukum yang mendasari hal-hal yang berkaitan dengan Balai 

Penyuluhan Pertanian dan kelompok tani. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 

Peran Balai Penyuluhan 

Pertanian 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. 

3. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan Kelembagaan Petani. 

4. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian 

2.4 Kelompok Tani 

Kelompok tani tidak asing lagi di dengar, terutama di pedasaan kelompok 

tani menjadi perkumpulan masyarakat petani yang tergabung didalamnya. 

Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan Kelembagaan, Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya 

alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen 

untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 

Menurut Peraturan Mentri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan Kelembagaan Petani kelompok tani yang selanjutnya disebut 

Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para 

petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani 

merupakan sebuah kelembagaan non formal yang bergerak pada bidang 

pertanian.  
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Dengan adanya kelompok tani diharapkan bisa meningkatkan 

produktivitas para petani. Kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang 

berlangsung mengorganisir para petani dalam mengembangkan usaha 

taninya. Kelompok tani merupakan organisasi  yang dapat dikatakan 

berfungsi dan ada secara nyata, disamping berfungsi sebagai wahana 

penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya. Beberapa kelompok tani 

juga mempunyai kegiatan lain, seperti gotong royong, usaha simpan pinjam 

dan arisan kerja untuk kegiatan usahatani. Setiap organisasi maupun lembaga 

tentu akan memiliki ciri-ciri yang dapat membedakanya dengan organisasi 

lain maupun lembaga lain. Ciri-ciri dari kelompok tani berdasarkan Peraturan 

Mentri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan 

Petani adalah sebagai berikut : 

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. 

2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam 

berusaha tani. 

3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, 

kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, 

budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. 

Berdasarkan keterangan diatas penulis dapat simpulkan bahwa Kelompok 

tani adalah sebuah organisasi non formal yang bergerak pada bidang 

pertanian/perkebunan/peternakan yang berada dalam satu wilayah yang terdiri 

dari beberapa orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. 
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Kelompok tani ditumbuhkan agar memudahakan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pertanian, tidak hanya itu 

dengan adanya kelompok tani memudahkan pemerintah untuk menyalurkan 

sarana produksi pertanian serta memudahkan pemerintah maupun Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) dalam melakukan penyuluhan pertanian kepada 

masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani fungsi kelompok tani adalah : 

1. Kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh 

dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan 

dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih 

baik. 

2. Wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan 

maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usahatani lebih efisien 

dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih 

menguntungkan. 

3. Unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara 

keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan 

untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, 

kualitas dan kontinuitas. 
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2.5 Pemberdayaan Kelompok Tani 

MenuruT Bahua (2015:113) kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri 

dari sejumlah individu yang satu dengan individu lainnya, mempunyai 

hubungan saling tergantung sesuai dengan status dan perannya, mempunyai 

norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok itu. Kelompok pada 

dasarnya adalah gabungan dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai tujuan bersama, dimana interaksi yang terjadi bersifat relatif tetap 

dan mempunyai struktur tertentu. 

Kelompok tani menjadi sebuah lembaga penghubung masyarakat dengan 

lembaga lainya. Dengan adanya kelompok tani ini di harapkan para petani 

dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat juga memenuhi kebutuhan lokal. 

Harapan yang ada di pemberdayaan adalah agar masyarkat dapat 

berkembang.  Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat 

seharusnya mampu meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) 

terutama dalam membentuk dan merubah prilaku masyarkat ketaraf hidup 

yang sejahtera.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pemberdayaan 

Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk 

melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, 

penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran 

hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan 

akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan 

Kelembagaan Petani 
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Pemberdayaan masyarakat petani adalah upaya–upaya yang dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga 

secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usaha 

secara berkelanjutan. Program pemberdayaan petani ini dilakukan atau 

berkembang melalui penyuluhan pertanian. Pelaksanaan pemberdayaan petani 

dilakukan melalui kegiatan latihan dan penyuluhan melalui kelompok, yaitu 

seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan 

kelompok ini, akan memudahkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan 

pertanian sehingga lebih efesiensi. Melalui kelompok akan mendorong 

semangat masyarakat untuk ikut dalam kegiatan latihan dan penyuluhan. 

Melalui pemberdayaani diharapkan petani ataupun kelompok tani dapat 

meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat menjadi petani yang sejahtera 

dan kelompok tani yang mandiri.   

Kegiatan pemberdayaan kelompok tani adalah kegiatan terencana dan 

berkelanjutan yang harus di organisasikan dengan baik. penyelenggaraan 

pemberdayaan petani akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan 

presepsi dan keterpaduaan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota bahkan sampai ketingkat desa dalam satu sistem 

pemberdayaan petani yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, 

swasta dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pengembangan 

kelembagaan petani merupakan salah satu aspek yang berpengaruh untuk 

meningkatkan partisipasi dan kerjasama petani dalam membangun pertanian 

yang berkelanjutan. Kelembagaan petani ini merupakan wadah yang aspiratif 
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menyuarakan kebutuhan dan aspirasi petani kepada pemerintah dan 

pengambil kebijakan lainnya sebagai upaya menumbuhkembangkan potensi 

kemampuan dan pengetahuan petani. Berbagai upaya untuk meningkatkan 

daya saing petani salah satunya adalah pengembangan kelembagaan 

pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan peningkatan kemampuan 

kelompok-kelompok petani kecil. Pada dasarnya pengertian kelompok tani 

tidak bisa dilepaskan dari pengertian kelompok itu sendiri.    

Strategi dalam pemberdayaan petani  terdapat dalam pasal (7) Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani yaitu melalui : 

1. Pendidikan dan pelatihan. 

2. Penyuluhan dan pendampingan. 

3. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian 

4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; 

5. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;  

6. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 

7. Penguatan Kelembagaan Petani. 

Menurut penulis pemberdayaan petani adalah upaya-upaya yang 

dilakukan melalui kegiatan latihan dan penyuluhan pertanian agar menjadi 

petani yang berdaya, mandiri dan berdaya saing. Dengan begitu petani dapat 

dikatakan berkembang, perkembangan sumber daya manusia kearah yang 

lebih baik tentu akan mempengaruhi negara. Sumber daya manusia disuatu 

negara sejahtera maka negara tersebut akan juga sejahtera.  
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2.5 Balai Penyuluhan Pertanian 

Balai Penyuluhan Pertanian adalah suatu kelembagaan penyuluhan 

pemerintah yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Balai Penyuluh 

Pertanian memiliki tugas dan fungsi yang di uraikan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. BPP berfungsi sebagai tempat 

pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Tugas dari BPP 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan 

dengan program penyuluhan kabupaten/kota. 

Programa penyuluhan maksudnya adalah garis-garis besar kegiatan 

penyuluhan yang akan disusun menjadi program penyuluhan. 

Programa penyuluhan pertanian merupakan perpaduan antara rencana 

kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta 

pemangku kepentingan lainnya.  

2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPP harus berlandaskan programa 

penyuluhan yang di sussun oleh BPP yang harus sejalan dengan 

penyuluhan kabupaten. 

3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan, dan pasar. 

BPP berfungsi sebagai sarana penyedia informasi bagi petani maupun 

pihak diluar kelembaagaan BPP. Permasalahan dalam setiap usahatani 
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masyarakat aakan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

cara berusaha tani. BPP harus mampu menjadi fasilitator untuk 

menyelesaikan permasalahan masyarakat. 

4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku 

utama dan pelaku usaha. 

Pengembangan kelembagaan petani bertujuan untuk meingkatkan 

kemampuan kelembagaan dengan maksud agar kelembagaan petani 

meningkatkan peran dan fungsinya dengan baik. Kelembagaan petani 

salahsatunya adalah kelompok tani. 

5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh 

swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

BPP juga berfungsi sebagai tempat untuk pelatihan, sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan kapasitas penyuluh PNS maupun penyuluh 

swadaya dan penyuluh swasta ataupun bagi para petani.  

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 

pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

Kegiatan percontohan diperlukan untuk menyakinkan para petani 

dalam menerapkan suatu teknologi.  

2.6 Penyuluh Pertanian 

Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluahan berasal dari kata “suluh” 

yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Secara umum, penyuluhan 

diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat 
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tentang segala sesuatu yang belum diketahui (dengan jelas). Namun, 

penerangan yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala 

sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan 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.  

Menurt Bahua (2015: 29) Penyuluhan Pertanian 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. 

Sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kebijakan 

pembangunan penyuluhan pertanian meletakkan pelaku utama (petani) dan 

pelaku usaha sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menentukan arah 

pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari 

pemberdayaan masyarakat yang berupaya untuk memberikan kekuatan 

kepada petani dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuannya. 
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Penyuluh pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BPP. 

Penyuluh pertanian juga dikenal sebagai fasilitator, istilah fasilitator itu 

adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut 

Lippit (1958) dan Roges (1983) dalam Mardikanto dan Soebioto (2019:139) 

menyebutnya sebagai “agen perubahan (change agent), yaitu seseorang yang 

atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarkat berkewajiban 

untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

calon penerima mamfaat dalam mengadopsi inovasi. 

Peran penyuluh pertanian merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai 

fasilitasi, proses belajar, sumber informasi, pendampingan, pemecahan 

masalah, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan petani untuk 

mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dalam kegiatan 

pertanian diperlukan kehadiran peran penyuluh sebagai pemicu sekaligus 

pemacu pembangunan pertanian di Indonesia. 

Menurut Mardikanto dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:142-143) 

peran penyuluh adalah sebagai edfikasi yaitu akronim dari : 

1. Peran edukasi : yaitu berperan sebagai pendidik dalam arti untuk 

mengembangkan proses belajar bersama penerima mamfaatnya, dan 

terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada 

masyarkat penerima mamfaatnya. Indikator dari peran penyuluh 

sebagai edukasi ada tiga yaitu : materi program penyuluhan relevan 

dengan kebutuhan petani, keterampilan petani meningkat, dan 

pengetahuan petani meningkat. 



36 
 

 
 

2. Peran diseminisasi inovasi : yaitu penyebarluasan informasi/inovasi 

dari “luar” kepada masyarakat penerima mamfaatnya, atau sebaliknya 

dan dari sesama warga masyarakat kepada warga masyarakat kepada 

masyarkat yang lain (di dalam maupun antar sistem sosial yang lain). 

Pengukuran  dapat di ukur  melalui penyampaian informasi/inovasi 

teknologoi kepada petani dan penyebaran informasi/inovasi teknologi 

baru. 

3. Peran fasilitasi : yaitu memberikan kemudahan dan atau menunjukkan 

sumber-sumber kemudahan yang dilakuakan oleh penerima mamfaat 

dan pemangku kepentingan pembangunan lain. Fasilitasi dapat dilihat 

dari memfasilitasi setiap keluhan  petani, memfasilitasi pengembangan 

motivasi atau minat berusahatani. 

4. Peran konsultasi : yaitu penasehat atau pemberi alternative 

pemecaham masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima 

mafaatnya dan pemangku kepentingan yang lain. Peran sebgai 

konsultasi dapat dilihat dari : membantu memecahkan masalah yang 

di hadapi petani, memberikan sarana dan prasarana untuk 

memecahkan permasalahan bersama, dan membantu memberikan 

konsultasi tentang teknologi baru.  

5. Peran advokasi : yaitu memberikan peran bantuan kaitanya dengan 

rumusan/pengembalian keputusan kebijakan yang berpihak kepada 

kepentingan masyarakat penerima mamfaatnya. Mendampingi saat 

pembuatan peraturan yang dibuat oleh petani. 
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6. Peran suvervisi : yaitu peranan sebagai penyedia (suvervisor) 

pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang di 

tawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima 

mamfaatya. Suvervisi atau pembinaan adalah kegiatan pengawasan 

yang dilakukan secara bersama-sama antara penyuluh dan petani 

untuk melihat juga mengetahui perkembangan dari usahatani yang 

dilakukan serta melihat masalah yang terjadi dilapangan sehingga 

dapat memecahkan masalah secara bersama serta dapat memperbaiki 

kekurangan dari permasalahan yang ada. Suvervisi/pembinaan 

dilakukan yaitu dengan pembinaan terhadap masalah teknik yang di 

hadapi petani dan alternatif pemecahan masalah. 

7. Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi : yaitu peran untuk 

melakukan pengamtan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan 

hasil-hasil pemberdayaan masyarakat. Kegiatan minotoring dan 

evaluasi dilihat dari melakukan minotoring dan evaluasi terhadap 

usahatani, minotoring dan evaluasi terhadap usahatani terhadap 

penguasaan inovasi/teknologi baru dan evaluasi terhadap hasil 

kegiatan. 

2.7 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan 

Dalam islam banyak ajaran yang dapat kita ambil, salah satunya ketika kita 

mengingikan sesuatu kita harus memiliki usaha agar apa yang kita inginkan 

tercapai. Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan dijelaskan 

bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan  ajaran islam. Dalam islam 
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pemberdayaan adalah gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigm 

agama islam sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti firman Allah 

dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yang berbunyi :  

َ ََل يُغَيُِّر َها بِقَْىٍم َحتهٰى يُغَيُِّروا َها لَهُ ُهعَقِّبَاٌت ِهْن بَيِْن يَدَيِْه َوِهْن َخْلِفِه يَْحفَُظىنَهُ ِهْن  ِ ۗ إِنه َّللاه أَْهِر َّللاه

ُ بِقَْىٍم ُسىًءا فَََل َهَرده لَهُ ۚ َوَها لَُهْن ِهْن دُونِِه ِهْن َوالٍ   بِأَْنفُِسِهْن ۗ َوإِذَا أََرادَ َّللاه

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 Berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa keadaan manusia 

tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak merubahnya. Pemberdayaan 

sendiri bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Penjelasan 

ayat diatas dapat kita jadikan motivasi bahwa pemberdayaan merupakan 

gerakan kita untuk merubah diri kita kearah yang lebih baik. melalui 

pemberdayaan sebagai bentuk gerakan untuk merubah diri kita.  

2.8 Penelitian Terdahulu 

Untuk pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil 

penelitian terdahulu yang pernah penulis simak dan penulis baca. Penelitian 

terdahulu dapat bermanfaat dan memecahkan masalah mengenai peran BPP 

dalam memberdayakan kelompok tani. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaaan 

Penelitian 

1  Ahmar, 

Mappiring, 

dan Anwar 

Perawang 

Peran 

Pemerintah 

Dalam 

Pemberdayaa

n Petani Padi 

di Desa 

Parumpanai 

Kecamatan 

Wasuponda 

Kabupaten 

Luwu Timur 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

peran pemerintah dalam 

pemberdayaan petani 

padi di Desa Parumpanai 

sudah berjalan meskipun 

sepenuhnya belum 

efektif, disamping itu 

petani masih merasakan 

adanya kendala dari 

bantuan yang diterima 

terutama bantuan bibit 

dan pupuk yang dianggap 

bisa meningkatkan 

produksi lahan pertanian.  

Pada penelitian 

ini penulis 

meneliti 

mengenai peran 

dari Balai 

Penyuluhan 

Pertanian sebagai 

lembaga 

pemerintah di 

bidang pertanian 

di tingkat 

Kecamatan 

 

2 Fitrin 

Yunita, 

Sriroso 

Satmoko,  

dan 

Wiludjeng 

Roessali 

Implementasi 

Peran dan 

Fungsi Balai 

Penyuluhan 

Pertanian 

(BPP) di 

Kabupaten 

Magelang  

 

Hasil penelitian diketahui 

bahwa implementasi 

peran dan fungsi BPP 

secara keseluruhan di 

Kabupaten Magelang 

dalam kategori baik 

penyusunan programam 

penyuluhan pertanian 

tingkat kecamatan, 

ketersediaan sarana 

informasi di BPP, 

pengembangan 

Penelitian penulis 

memfokuskan 

pada peran dari 

Balai Penyuluhan 

Pertanian dalam 

memberdayakan 

kelompok tani di 

salah satu desa. 
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No Penulis Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaaan 

Penelitian 

kelembagaan petani di 

tingkat BPP,  fungsi BPP 

untuk menfasilitasi 

percontohan, fungsi BPP 

sebagai tempat 

pertemuan. 

3 Inayatul 

Mutmainna, 

Lukman 

Hakim, dan 

Djuliati 

Saleh 

Pemberdayaa

n Kelompok 

Tani di 

Kecamatan 

Marioriwawo 

Kabupaten 

Sopeng 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pemberdayaan kelompok 

tani ini dilakukan dengan 

cara pemukiman, 

penguatan dan 

keamanan. Faktor 

penghambat dalam 

pemberdayaan ini adalah 

kualitas sumber daya 

manusia yang rendah, 

partisipasi masyarakat  

yang kurang, minimnya 

teknologi di Kecamatan 

Marioriwawo Kabupaten 

Soppeng 

Penulis 

melakukan 

penelitian terkait 

peran Balai 

Penyuluh 

Pertanian (BBP) 

dalam 

memberdayakan 

kelompok tani 

4 Anti 

Sundari 

Peran Balai 

Penyuluh 

Pertanian 

Kecamatan 

Kuok dalam 

Meningkatka

Hasil penelitian yang 

dilakukan terkait peran 

Balai Penyuluhan 

Pertanian Kecamatan 

Kuok dalam 

meningkatkan 

Dalam penelitian 

disamping 

melihat peran 

Balai Penyuluhan 

Pertanian dalam 

meningkatkan 
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No Penulis Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaaan 

Penelitian 

n 

Kesejahteraa

n Ekonomi 

Petani Jeruk 

Manis di 

Desa Kuok 

Kecamatan 

Kuok 

Kabupaten 

Kampar 

kesejahteraan ekonomi 

petani jeruk manis di 

Desa Kuok Kecamatan 

Kuok Kabupaten Kampar 

belum maksimal. Hal ini 

terlihat dari belum 

tercapainya balai 

penyuluhan pertanian 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi 

petani jeruk manis. 

Ditemukan fakto-faktor 

yang menjadi kendala 

yaitu: dana, pengetahuan, 

dan pemberian akses 

pemasaran hasil usaha. 

kesejahteran 

petani, namun 

dalam penelitian 

penulis meneliti 

mengenai Peran 

Balai Penyuluha 

Pertanian dalam 

memberdayakan 

kelompok tani. 

5  Sholihin 

Ali, 

Muhammad 

Idris, 

Anwar 

Perawang 

Peran Dinas 

Pertanian 

dalam 

Pemberdayaa

n Kelompok 

Tani di 

Kecamatab 

Manuju 

Kabupaten 

Gowa 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

peranan Dinas Pertanian 

dalam pemberdayaan 

kelompok tani meliputi 

pemberian pelatihan dan 

peyuluhan, bantuan bibit 

dan pupuk dan teknologi 

pertanian.  

Dalam penelitian 

penulis melihat 

peran dari Balai 

Penyuluhan 

Kecamatan dalam 

pemberdayaan 

kelompok tani. 
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2.9 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi 

tumpang tindih dan memberi batasan-batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep guna menghindari salah pengertian. Dalam penelitian ini, beberapa 

konsep yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang diduduki 

oleh seseorang yang telah menjalakan hak dan kewajiban, peranan 

berkaitan dengan fungsi. 

2. Balai Penyuluhan Pertanian adalah lembaga pemerintah di bidang 

pertanian yang berada di tingkat kecamatan. 

3. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. 

4. Penyuluhan adalah proses pembelajaran untuk mengubah prilaku 

ataupun keterampilan. 

5. Kelompok tani adalah organisasi non formal yang bergerak pada bidang 

pertanian/perkebunan/peternakan yang berada dalam satu wilayah yang 

terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang 

sama. 

2.10 Kosep Operasional 

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis 

dalam menentukan indikator-indikator penelitian, indikator yang digunakan 

penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Variabel  Indikator 

Peran Balai 

Penyuluhan 

Pertanian dalam 

pemberdayaan 

kelompok tani. 

Sumber: 

Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 

2006 tentang 

Sistem 

Penyuluhan 

Pertanian, 

Perikanan dan 

Kehutanan 

 

1. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat 

kecamatan sesuai dengan programa penyuluhan 

kabupaten. 

2. Melaksankan penyuluhan sesuai dengan programa 

penyuluhan. 

3. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan 

teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar. 

4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani. 

5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh 

PNS, swadaya, swasta melalui proses 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui 

percontohan dan pengembangan model usahatani. 
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2.11 Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran bertujuan memberikan gambaran lebih jelas tentang 

variabele penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :  

  Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 

1. Menyusun programa penyuluhan kecamatan sesuai dengan programa 

penyuluhan kabupaten. 

2. Melaksankan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan. 

3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan dan pasar. 

4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani 

5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS,swadaya dan swasta 

melalui pembelajaran secara berkelanjutan. 

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 

pengembangan model usahatani. 

Peran Balai Penyuluhan Pertania (BPP) dalam Pemberdayaan 

Kelompok Tani di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 

Singimgi 

Peran Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan Deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik 

seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas 

hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan serta memberikan 

argumentasi atau pendapat terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan 

dihubungkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan Undang-

undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.  

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BP Kecamatan Benai alasan penulis memilih 

penelitian di BPP Kecamatan Benai karena merupakan sebuah lembaga 

pemerintah yang sangat berperan dalam keberhasilan petani yang berada di 

Kecamatan. Waktu Penelitian ini dilaksankan pada 20 Januari sampai dengan 

6 Maret 2020. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Sumber Data pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber Data 

Primer dan Data Sekunder yakni sebagai berikut:  
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a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data Primer ini disebut juga data asli atau data baru.  

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian 

terdahulu (Hasan ,2004:19).  

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan 

oleh penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab 

diwawancara kepada penulis. Dalam penelitian ini menggunakan Informen 

penelitian yaitu subjek yang memberi data berupa informasi kepada peneliti. 

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No  Informen Jumlah  

1 Koordinator Balai Penyuluh Pertanian 1 (orang) 

2 Penyuluh Pertanian  4 (orang) 

3 Suvervisor 1 (orang) 

4 Ketua Kelompok Tani 5 (orang) 

 Jumlah keseluruhan informen 11 (orang) 

Sumber : Data Olahan 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di 

lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan  ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat 

baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam 

lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. 

b. Wawancara 

Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu 

sempurna terjaring dengan teknik Observasi. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara kepada pihak Koordinator Balai Penyuluhan 

Pertanian, Penyuluh Pertanian, serta kepada setiap ketua kelompok tani yang 

ada di Kelompok Tani di Kecamatan Benai. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji 

dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang 

berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang di perlukan 

serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen 

yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan 

data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai 

dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini teknik analisi data 

penulis yaitu deskriftif kualitatif (Sugiyono, 2014:60) 

Menurut Miles dan Huberman, dalam Silahi, (2010:399) terdapat tiga 

teknik analisis data kualitatift yaitu: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.  

b. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.  

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan. 
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Gambar 3.1 Skema Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengumpulan Data 

Menarik Kesimpulan 

Penyajian Data 

Reduksi Data 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Benai 

4.1.1  Keadaan Geografis 

Kecamatan Benai adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Kuantan Singingi, dengan luas wilayah 124,66 km
2 

yang terdiri dari 15 desa 

dan 1 kelurahan. Batas-batas wilayah Kecamatan Benai : 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan 

Mudik. 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya. 

Pusat pemerintahan Kecamatan Benai berada di Desa Benai Kecil yang 

berjarak sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, 

yang di tempuh melalui jalur darat.  

Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamtan Benai 

No Desa/Kelurahan Luas (km
2) 

1 Koto Benai 1,76 

2 Talontam 1,85 

3 Banjar Benai 19,62 

4 Gunung Kesiangan 25,99 

5 Banjar Lopak 5,15 

6 Pulau Kalimanting 21,93 

7 Tanjung 2,00 
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No Desa/Kelurahan Luas (km
2) 

8 Pulau Ingu 10,00 

9 Simandolak 10,10 

10 Tebing Tinggi 5,47 

11 Pulau Lancang 4,47 

12 Pulau Tongah 2,72 

13 Ujung Tanjung 2,86 

14 Siberakun 4,64 

15 Benai 3,50 

16 Benai Kecil 2,60 

      Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Benai dalam angka 

2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan desa yang paling luas 

adalah desa Gunung Kesiangan dengan luas wilayah 25,99 km
2 

dan desa yang 

paling kecil adalah desa Koto Benai dengan luas 1,76 km
2. 

4.1.2  Penduduk
 

Jumlah penduduk di Kecamatan Benai berjumlah 16.525 jiwa, yang 

terdiri 8.241 jiwa laki-laki dan 8.284 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 

Kecamatan Benai 124,66 km
2 

dan jumlah penduduk 16.525 jiwa, 

menghasilkan kepadatan pemduduk sebesar 132.56 yang artinya setiap 1 km
2
 

di huni sekitar 132 penduduk. Kecamatan Benai mempunyai 4.153 jumlah 

rumah tangga dengan jumlah rata-rata jumla h penduduk dalam rumah 

tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut merata di semua desa. 

Tabel 4.2 Jumlah  Penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan 

Benai 

No  

Desa/kelurahan 

Jumlah Penduduk  

Jumlah Laki-laki Perempuan 

1. Koto Benai 180 180 360 

2. Talontam 492 470 962 

3. Banjar Benai 1855 1681 3536 
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4. Gunung Kesiangan 317 322 639 

5. Banjar Lopak 319 345 664 

6. Pulau Kalimanting 231 229 460 

7. Tanjung 231 255 486 

8. Pulau Ingu 692 717 1409 

9. Simandolak 721 827 1548 

10. Tebing Tinggi 811 825 1639 

11. Pulau Lancang. 279 293 527 

12. Pulau Tongah 308 328 636 

13. Ujung Tanjung 187 191 378 

14. Siberakun 490 478 968 

15. Benai  744 751 1525 

16. Benai Kecil 275 309 584 

       Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Benai dalam angka 

2019 

 

4.2 Gambaran Umum Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai 

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah kelembagaan penyuluh 

pertanian yang di bentuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi 

penyuluhan di Kecamatan. BPP Kecamatan Benai mempunyai wilayah 

binaan yaitu seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Benai, 

dengan jumlah kelompok tani 101 kelompok dan 15 gabungan kelompok 

tani (gapoktan). 

4.3 Tugas dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 15 Ayat 

1 dan 2 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 

BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan 

pelaku usaha. Tugas dari BPP adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan 

programa penyuluhan kabupaten/kota. 
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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.  

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan 

pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

 

1. Tugas dan Fungsi Kordinator BPP 

Koordinator BPP berfungsi mengkoordinasi kegiatan penyuluhan 

pertanian di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Pertanianyang pada 

dasarnya terdiri atas 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu : 

1. Perencanaan Penyuluhan Pertanian 

2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

3.  Pemantauan pelaksanaan penyuluhan pertanian 

 Tugas Koordinator BPP adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan supervisi penyuluh ke tiap WKPP secara berkesinambungan. 

2. Memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. 

3. Melaporkan hasil dan atau kinerja penyuluh kepada Kepala Dinas 

Pertanian. 

4. Melakukan koordinasi  Program dengan  Kepala bidang penyuluhan. 
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5. Melakukan identifikasi potensi wilayah Kecamatan bersama penyuluh 

urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing. 

6. Melakukan analisa potensi wilayah Kecamatan bersama penyuluh urusan 

sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing. 

7. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

BPP Kecamatan setiap tahun. 

8. Menyusun rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian, Perikanan, 

Peternakan dan Perkebunan. 

9. Menyusun dan melaksanakan rencana  kerja tahunan Penyuluh Pertanian, 

Perikanan Kehutanan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan jabatan 

fungsinal penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 

10. Melakukan evaluasi dampak pelaksanaan programa penyuluhan pertanian. 

11. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke tiap WKPP/Desa secara 

berkesinambungan. 

2. Suvervisioner 

1. Menyusun kegiatan pengembangan komoditas WKPP 

2. Melakukan penumbuhkembangan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan 

pelaku utama. 

3. Melakukan penguatan pemberdayaan  dan pengawalan kelembagaan 

ekonomi petani. 

4. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Unit 

PelaksanaTeknis (UPT) pertanian terkait dengan pengembangan komoditi. 
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5. Melakukan konsultasi dengan sumber sumber teknologi/peneliti 

pendamping dikabupaten/kota terkait dengan pengembangan komoditi 

6. Mempersiapkan penetapan metode dan materi penyuluhan pertanian. 

7. Menyusun rencana  optimasi pemanfaatan lahan dan pengembangan lahan 

pertanian di wilayah BPP. 

8. Menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar sesama kelembagaan 

petani dan antar kelembagaan petani dengan stakeholder. 

9. Menfasilitasi peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh 

pertanian di wilayah kerjanya. 

3. Penyuluh  

1. Membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem yang tersedia. 

2. Memandu pengawalan dan pendampingan penyususnan RDKK. 

3. Penyusunan programa penyuluh pertanian desa dan kecamatan. 

4. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. 

5. Melaksanakan desiminasi/penyebarab materi penyuluh sesuai kebutuhan 

kelompok tani. 

6. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian diwilayah binaan 

dalam bentuk kunjungan/tatap muka (Perorangan/kelompok/massal). 

7. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan 

dalam bentuk demostrasi. 

8. Melaksankan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan 

dalam bentuk temu-temu (temu lapangan, temu wicara, temu teknis, temu 

karya, temu usaha. 
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9. Melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di wilayah binaan 

dalam bentuk kursus. 

10. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap informasi dalam 

mengembangkan usaha tani. 

11. Menumbuhkan kelompok tani dari aspek kualitas dan kwantitas. 

12. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari 

aspek jumlah dan kwantitas. 

13. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertaanian 

Melakukan laporan pelaksanaan penyuluhan 
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4.4  Struktur Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Benai 

BAGAN ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) 

KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

KOORDINATOR BPP 

MARAMUDA, SP 

KTU 

MARLENA, SP 

SUPERVISONER/PROGRAM 

INDRA WINORA, SP 

Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  Penyuluh  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Benai dalam 

Pemberdayaan Kelompok Tani dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 

dan Perkebunan, peran BPP Kecamatan Benai yaitu Pertama, menyusun 

programa penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sesuai dengan 

programa kabupaten, namun pelaksanaannya belum dilakukan dengan baik 

disebabkan hasil observasi menunjukan BPP Kecamatan Benai belum 

menyelesaikan programa penyuluhan untuk kegiatan 2020, kedua, yaitu 

melakukan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan, BPP kecamatan 

telah melakukan penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang terdapat 

pada programa penyuluhan. Ketiga, menyediakan dan menyebarkan 

informasi teknologi berupa sistem jajar legowo, sarana produksi berupa 

handtraktor, power thresher, mesin pompa air, benih dan bibit tanaman, 

informasi pembiayaan berupa Program PUAP, dan yang terakhir yaitu 

informasi pemasaran namun informasi pemasaran tidak disediakan dan 

disebarkan oleh BPP dikarenakan keterbatasan bertemu penyuluh dengan 

petani. Keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan 

pelaku utama dan pelaku usaha, yang dilakukan BPP Kecamatan Benai 

adalah dengan melakukan pendampingan kelompok tani dalam penyusunan 

RDKK, pendampingan dan pembinaan serta pelatihan terhadap kegiatan 
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yang dilakukan kelompok tani. Kelima memfasilitasi peningkatan kapasitas 

Penyuluh baik PNS, Swadaya, dan penyuluh swasta dengan melakukan 

pembelajaran secara berkelanjutan, BPP melaksanakan pembelajaran 

melalui pertemuan teknis sebagai bentuk pembelajaran dan pelatihan bagi 

para penyuluh untuk meningkatkan kapasitasnya, Keenam, melakasankan 

proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha 

tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha, percontohan yang dilakukan BPP 

Kecamatan Benai yaitu dengan melaksankan kursus tani, demplot, 

demplam, percontohan demplot berupa percontohan sistem tanam jajar 

legowo, percontohan dilakukan dilahan petani dan juga di lahan BPP. 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Kecamatan belum menunjukan 

para petani berdaya. 

Dalam pelaksanaan peranya, BPP Kecamatan Benai mengalami 

hambatan berupa : 

1. Sarana dan prasarana dalam penyusunan programa BPP Kecamatan Benai 

keterbatasan tempat.  

2. Dana atau biaya dalam pelaksanaa kegiatan baik penyuluhan, pertemuan 

dalam penyusunanan programa maupun pembutan percontohan BPP 

Kecamatan Benai masih keterbatasan dana.  

3. Sumberdaya Manusia, BPP Kecamatan Benai masih kekurangan penyuluh, 

dan usia para anggota kelompok tani di Kecamatan Benai sudah memasuki 

usia tidak produktif lagi sehingga daya serap anggota rendah.  
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4. Partisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan pertemuan yang dilakukan 

penyuluh partisipasi anggota kelompok tani masih rendah, sehingga 

informasi tidak tersampaikan secara keseluruhan kepada anggota maupun 

petani. 

6.2 SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan 

terkait Peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam  Pemberdayaan Kelompok 

Tani di Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih memperhatikan dana 

untuk kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan, dengan menyediakan 

Dana khusus untuk kegitan penyuluhan. 

2. Untuk Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih 

memberikan pengawasan kepada BPP yang ada disetiap Kecamatan di 

Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

secara baik dan benar. 

3. Untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Benai agar dapat 

melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan BPP, seperti 

Camat, Kepala Desa, Kelompok Tani maupun Gapoktan, agar kegiatan 

pembangunan pertanian di Kecamatan Benai dapat menunjukkan 

kemajuan. BPP diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

kelompok tani, agar kelompok tetap berjalan sesuai dengan fungsinya serta 

BPP dapat menyusun Programa sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan agar tidak terjadinya keterlambatan penyusunan programa. 
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4. Untuk ketua kelompok tani, gapoktan dan pengurus-pengurus lainnya agar 

berperan aktif untuk meningkatkat keaktifan kelompok tani dalam 

menjalankan fungsinya, dan lebih meningkatkan partisipaasinya dalam 

kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh BPP maupun kelompok tani. 
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LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA 

PERAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DALAM 

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN BENAI 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

Untuk : Koordinator Balai Penyuluhan, Suvervisoner dan Penyuluh 

Pertanian 

1. Apakah menurut bapak/ibu BPP Kecamatan Benai telah melakukan 

penyusunan programa penyuluhan sesuai dengan programa kabupaten? 

2. Kapan dilakukannya penyusunan programa penyuluhan ini dan siapa saja 

yang terlibat dalam penyusunan programa ini? 

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat BPP kecamatan Benai dalam 

menyusun programama penyuluhan? 

4. Apakah BPP Kecamatan Benai telah melaksanakan penyuluhan sesuai 

dengan programa penyuluhan? 

5. Apakah yang menjadi hambatan BPP Kecamatan Benai dalam 

melaksankan penyuluhan? 

6. Apakah BPP Kecamatan Benai telah menyediakan dan menyebarkan 

informasi baik itu teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan informasi? 

7. Kapan penyebaran informasi ini dilakukan? 

8. Apakah yang menjadi hambatan BPP Kecamatan Benai dalam 

menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, 

pembiayaan dan pemasaran? 

9. Apakah BPP Kecamatan Benai telah melakukan fasilitasi dan 

pengembangan terhadap kelembagaan petani, terutama kelompok tani? 

10. Seperti apa yang  telah dilakukan BPP dalam pengembangan kelembagaan 

petani terutama kelompok tani? 

11. Apa yang menjadi faktor penghambat BPP Kecamatan Benai dalam 

meningkatkan kelembagaan petani, terutama kelompok tani? 

12. Apakah BPP telah melakukan peningkatan kapasitas para penyuluh yang 

ada di BPP Kecamatan Benai? 



 

 
 

13. Seperti apa bentuk yang dilakukan BPP dalam meningkatkan kapasitas 

penyuluh di BPP Kecamatan Benai? 

14. Apa yang menjadi faktor penghaambat BPP dalam meningkatkan 

kapasitas penyuluh di BPP Kecamatan Benai? 

15. Apakah BPP telah melaksanakan pembelajran melalui percontohan bagi 

para pelaku utama dan pelaku usaha ataupun kelompok tani yang ada dii 

wilayah kerja BPP Kecamatan Benai? 

16. Apa yang menjadi faktor penghambat BPP dalam melaksankan 

pembelajaran melalui percontohan usahatani kepada pelaku utama dan 

pelaku usaha ataupun kelompok tani? 

Untuk : Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Benai 

1. Apakah bapak/ibu sebagai ketua kelompok tani yang ada di Kecamatan 

Benai dilibatkan dalam penyusunan programa penyuluhan oleh BPP 

Kecamatan Benai? 

2. Dalam melaksankan penyuluhaan apakah BPP melakukan penyuluhan 

sesuai dengan programa dari BPP dan sesuai dengan kebutuhan kelompok 

tani yang bapak/ibu pegang? 

3. Menurut bapak/ibuk apakah BPP Kecamatan Benai telah menyediakan dan 

menyebarkan informasi baik itu teknologi, sarana produksi, pembiayaan 

dan informasi pemasaran? Jika sudah seperti apa informasi teknologi, 

sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran yang bapak/ibu peroleh? 

4. Menurut bapak/ibuk apakah BPP Kecamatan Benai telah memfasilitasi dan 

melakukan pengembangan terhadap kelembagaan petani (Kelompok 

Tani)? Jika sudah seperti apa yang telah dilakukan BPP untuk 

mengembangkan kelompok tani bapak/ibu pegang? 

5. Menurut bapak/ibuk apakah BPP Kecamatan Benai telah melakukan 

penigkatan kapasitas para pelaku utama (petani) dan pelaku usaha di 

Kecamatan Benai? 

6. Apakah menurut bapak/ibuk BPP Kecamatan Benai telah memberikan 

pembelajaran melalui percontohan bagi para pelaku utam (petani) di 

Kecamatan ? 
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