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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh (obor atau pelita). Fungsi dari 

suluh adalah untuk menerangi orang yang dalam kegelapan, yaitu orang yang 

tidak tahu sekelilingnya menjadi tahu atau membimbing orang yang tidak tahu 

untuk mencapai tujuan yang diharapkannya (Purwoko et al., 2007). Rifai (2000) 

dalam Purwoko et al.(2007) mendeskrifsikan Penyuluhan pertanian sebagai 

sistem pendidikan luar sekolah (non-formal education) bagi pembangunan 

perilaku petani dan keluarganya termasuk kelembagaannya agar mereka dapat 

memahami dan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam mengelola 

usahataninya dan mampu berswadaya sehingga dapat memberikan keuntungan 

dan memuaskan bagi kehidupannya. 

SKB Mendagri dan Mentan RI No. 54/1996 dan 

No.301/Kpts/LP.120/4/1996 tanggal 10 April 1996 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menjelaskan Penyuluhan Pertanian 

adalah pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan 

anggota keluarganya serta masyarakat pertanian agar dinamika dan 

kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan 

kekuatan sendiri berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran 

sertanya dalam pembangunan pertanian. 

Sektor pertanian tercakup di dalamnya sistem penyuluhan pertanian pada 

saat ini sedang mengalami perubahan menyesuaikan dan mentransformasikan 

dengan iklim global yang sedang berlangsung. Seiring perubahan global dan isu 

lingkungan strategis, layanan penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan-

perubahan. Subejo (2002) mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan 

pertanian sedang berlangsung di seluruh dunia. Perubahan terjadi pada organisasi, 

sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan.  



Isu-isu strategis yang dihadapi dalam proses pembangunan di berbagai 

negara termasuk di dalamnya pembangunan pertanian dan pedesaan antara lain 

mencakup desentralisasi, liberalisasi dan privatisasi serta demokratisasi 

(Nauchatel, 1999). Suatu konsekuensi logis bagi penyuluhan pertanian sebagai 

salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian adalah perumusan strategi 

mensikapi isu strategis tersebut. Konsekuensi serta strategi baru tersebut 

semestinya mendapat perhatian dan pemikiran yang mendalam sehingga 

penyuluhan pertanian tetap memiliki komitmen kuat memberikan pelayanan 

terbaik pada petani dengan sasaran akhir peningkatan kesejahteraan petani. 

Subejo (2006) mengindikasikan Kinerja dan aktivitas penyuluhan 

pertanian yang menurun antara lain disebabkan oleh: perbedaan persepsi antara 

pemerintah pusat dengan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif terhadap 

arti penting dan peran penyuluhan pertanian, keterbatasan alokasi anggaran untuk 

kegiatan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah, ketersediaan materi 

informasi pertanian terbatas, penurunan kapasitas dan kemampuan managerial 

dari penyuluh serta penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani 

dan kelompoknya, kunjungan lebih banyak dikaitkan dengan proyek. 

Penyuluhan pertanian di Indonesia memerlukan strategi dalam 

menhadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Menjadi hal yang menarik 

untuk dibahas strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam menjaga kinerja 

peyuluhan pertanian di Indonesia. Terciptanya penyuluhan pertanian yang baik 

akan mengakibatkan pebangunan pertanian yang berkelanjutan dapat dicapai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan 

dibahas dalam makalah ini  adalah tentang ” Bagaimana Strategi Penyuluhan 

Pertanian Di Indonesia?”. 

 

 



1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menguraikan 

tentang Strategi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

 

2.1 Strategi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia 

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam proses pembangunan di berbagai 

negara termasuk di dalamnya pembangunan pertanian di Indonesia adalah 

desentralisasi, liberalisasi, privatisasi dan demokratisasi (Nauchatel,1999). 

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan pertanian 

sudah barang tentu dihadapkan pada isu-isu strategis tersebut. Salah satu isu 

utama yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan adalah isu tentang 

desentralisasi. Searah dengan semangat desentralisasi, kebijakan nasional yang 

tertuang dalam UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No 32 

Tahun 2004 telah memberiakan ruang gerak desentralisasi melalui kebijakan 

”otonomi daerah” (Subejo et al., 2006). 

Penyuluhan pertanian mau tidak mau harus mengalami desentralisasi, 

karena imbas dari kebijakan otonomi daerah. otonomi memaksa daerah untuk 

mampu mengelola diri sendiri, begitupun penyuluhan pertanian di daerah. 

sehingga penyuluhan pertanian di daerah memilki kebebasan dalam melaksanakan 

penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

Seiring dengan tantangan global dan isu perubahan lingkungan strategis, 

layanan penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan-perubahan. Subejo 

(2002) mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan pertanian saat ini sedang 

berlangsung di seluruh belahan dunia. Maksud dari transformasi disini ialah 

sedang berjalan perubahan pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem 

penyuluhan pertanian dan pedesaan diseluruh bagian dunia sehingga menjadi 

suatu hal yang vital bagi suatu negara untuk menempatkan diri selangkah dengan 

trend pembangunan yang terkini. 

Terkait dengan perubahan lingkungan global dan tantangan masa depan 

penyuluhan pertanian khususnya di Indonesia, nampaknya perlu digagas strategi 

penyuluhan pertanian di Indonesia secara lebih intensif dan mendalam terutama 

tentang kecenderungan terkini dan tuntutan masa depan pengembangan 



penyuluhan pertanian. Adapun strategi-strategi yang dilakukan adalah 

desentralisasi penyuluhan pertanian, privatisasi dan demokrasi penyuluhan 

pertanian, serta revatilisasi penyuluhan pertanian. Strategi-strategi ini juga terkait 

erat dengan sistem pendidikan dan pengajarannya.  

 

2.2 Desentralisasi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia  

Salah satu isu utama dalam penyuluhan adalah desentralisasi. Searah 

dengan semangat desentralisasi, kebijakan nasional telah memberikan ruang gerak 

desentralisasi melalui kebijakan ”otonomi daerah”. Desentralisasi dipandang 

penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil 

dalam memantau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. 

Akhmadi (2004) menyatakan bahwa kewenangan di bidang penyuluhan 

pertanian sejak tahun 2001 dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar daerah 

mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. Melalui otonomi daerah 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. 

Saragih (2005) berpendapat bahwa dengan adanya otonomi daerah, telah 

diberikan kebebasan kepada regional agricultural services untuk mengambil 

inisiatif dalam mendesain kebijakan spesifik lokal, sementara itu pemerintah pusat 

melalui Menteri Pertanian bertanggungjawab hanya pada penyusunan dan 

manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar.  

Dengan dukungan anggaran belanja daerah, pemerintah lokal memiliki 

lebih banyak sumber daya serta kebebasan yang lebih besar untuk 

mengembangkan kebijakan yang spesifik sesuai dengan keadaan daerah tersebut 

dan pengembangan teknologi lokal melalui kajian/penelitian di lembaga penelitian 

yang ada di daerah masing-masing. Dengan otonomi daerah ini, tangung jawab 

pembangunan pertanian dalam kendali kepala daerah bukan lagi pegawai/dinas 

pertanian. 

 

 



Selain dampak positif yang dirasakan dalam pelaksanaan penyuluhan 

pertanian melalui kebijakan otonomi daerah, terdapat juga beberapa kendala atau 

dampak negatif akibat dari desentralisasi ini. Mawardi (2004) mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian era otonomai daerah: 

(1) Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan anggota DPRD 

dalam memahami penyuluhan pertanian dan perannya dalam pembangunan 

pertanian. 

 (2) Kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan 

pertanian. 

 (3)  Ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas. 

 (4)  Makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh. 

Dampak-dampak ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan 

kepentingan dari kalangan bawah tentang apa yang dibuuthkan dengan 

kepentingan dengan pihak atas yang terkait dengan masalah penyuluhan 

pertanian. 

 

2.3 Privatisasi Dan Demokrasi Penyuluhan Pertanian 

World Bank (2002) dalam Subejo (2002) menerangkan melalui evaluasi 

pada proyek-proyek penyuluhan mengindikasikan bahwa penyuluhan belum 

memenuhi orientasi dan kepentingan petani, kapasitas sumberdaya manusia dan 

komitmen pemerintah lemah. Problem yang lain yang muncul, kadangkala 

kegiatan penyuluhan pertanian memiliki akuntabilitas yang rendah serta memiliki 

keterbatasan untuk mengelola sistem penyuluhan yang luas dan komplek. 

Penyuluhan pertanian Indonesia nampaknya menghadapi problem dan 

kondisi yang mirip seperti yang hasil evaluasi dari World Bank. Beberapa 

alternatif yang dapat dilakukan sebagai bagian dari reformasi institusi untuk 

meningkatkan pelayanan penyuluhan sebagaimana yang direkomendasikan World 

Bank (2002) mencakup tiga hal yaitu (1) desentralisasi, (2) privatisasi, dan (3) 

pemisahan funding dari execution. 



Mamfaat yang didapati dari privatisasi penyuluhan menurut Rivera 

(1997) dalam Subejo (2002) yaitu: pelayanan dan penyampaian lebih efisien, 

menurunkan anggaran belanja pemerintah, dan pelayanan dengan kualitas tinggi. 

Kidd et.al (2000) dalam Subejo (2002) memiliki argumen lain tentang perlunya 

pemberian kesempatan dan dukungan yang cukup kepada sektor swasta untuk 

lebih berperan dalam penyuluhan pertanian. Umumnya sektor swasta terbebas dari 

sistem administratif/birokrasi dan hambatan kepentingan politik. Hal ini 

mengimplikasikan suatu kemampuan yang cukup pada sektor swasta untuk 

mengalokasikan sumberdaya dengan lebih efisien. 

Privatisasi mungkin juga memiliki beberapa kelemahan yaitu akses 

terhadap sumber penyuluhan menjadi tidak sama karena keberagaman perusahaan 

dan kesulitan berkoordinasi dengan kelompok luar dan departemen pemerintah. 

Agen penyuluhan pertanian swasta akan lebih berorientasi pada komersialisasi 

dan kurang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang dibuat pemerintah. 

Privatisasi penyuluhan digunakan dalam arti yang luas yaitu pengenalan 

dan pemberian kesempatan yang lebih luas pada pihak swasta untuk 

berpartisipasi, yang tidak perlu berarti transfer seluruh aset pemerintah kepada 

sektor swasta (baik profit dan atau nonprofit institutions). Suatu model yang dapat 

dicoba untuk dikembangkan dalam privatisasi sistem penyuluhan baru adalah 

sistem kontrak. Qamar (2002) dalam Subejo (2002) menyarankan dengan sistem 

kontrak penyuluhan, pemerintah dapat memberikan kontrak kepada pihak lain 

untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan penyuluhan pertanian yang 

spesifik dalam area yang spesifik dan periode yang spesifik pula. Sistem lain yang 

telah berkembang adalah sistem vouchers. sistem ini dapat dikembangkan berkat 

kerjasama pemerintah dengan sektor swasta. 

Pembagian peran serta peluang kontribusi dari berbagai pihak dalam 

penyuluhan sebenarnya juga merupakan wujud demokratisasi penyuluhan 

pertanian. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi monopoli baik dalam hal 

kebijakan, pedanaan serta layanan penyuluhan pertanian. Stakeholders terkait 

memiliki peluang dan ruang gerak partisipasi yang cukup dalam proses 

penyuluhan pertanian. Privatisasi penyuluhan memungkinkan iklim kompetisi 



yang sehat dalam pelayanan penyuluhan pertanian antara sektor public dan 

swasta. Keunggulan penyuluhan swasta yang umumnya berorientasi profit antara 

lain penggunaan media dan teknik penyuluhan yang lebih menarik, kemampuan 

technical assistant yang tinggi. 

Beberapa keunggulan penyuluhan sektor swasta tersebut juga menjadi 

pelajaran berharga bagi sektor publik untuk terus meningkatkan kapasitas staf 

lapangannya sehingga tetap mampu menjadi alternatif yang dipilih petani untuk 

memberikan layanan penyuluhan. Dengan mempertimbangkan tingkat 

profitabilitas dan harga produk komoditas pertanian, pada komoditas yang 

memiliki profitabilitas tinggi ada kecenderungan dapat dilayani oleh penyuluh 

dari sektor swasta karena petani dimungkinkan menanggung sebagian atau 

seluruh biaya layanan penyuluhan, namun untuk komoditas dengan profitabilitas 

rendah seperti padi dan ketela dengan luas pengusahaan yang rata-rata kecil tetap 

perlu mendapat layanan penyuluhan dari pemerintah. 

Isu privatisasi serta demokratisasi dengan pemaknaan yang khas pada 

penyuluhan pertanian nampaknya juga menjadi salah satu materi penting yang 

diangkat dalam bahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang saat ini masih dalam 

pembahasan intensif antara lembaga eksekutif, legislatif serta stakeholders terkait. 

Nampaknya pembagian peran antara sektor publik dan swasta sudah menjadi 

salah satu pertimbangan penting dalam pemberian layanan penyuluhan pertanian 

di masa-masa yang akan datang (Subejo, 2006). 

 

2.4 Revitalisasi Penyuluhan Pertanian 

Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis (isu globalisasi, 

desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan) diperlukan upaya 

revitalisasi.  Salah satu upaya untuk mendukung revitalisasi ini adalah adanya 

sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sistem penyuluhan 

selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan 

lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan 



bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh.  Kondisi tersebut menimbulkan 

perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat. 

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para 

penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat 

pengembangan perekonomian nasional. Undang-undang yang ada selama ini 

masih bersifat parsial dan belum mengatur sistem penyuluhan secara jelas, tegas, 

dan lengkap 

Inti dari revitalisasi penyuluhan pertanian adalah bagaimana 

menempatkan petani/nelayan sebagai pemeran utama dalam pembangunan 

pertanian atau pemberdayaan masyarakat tani/nelayan. Purwoko et al. (2007) 

menjabarkan bahwa tujuan revitalisasi penyuluhan pertanian adalah sebagai 

berikut: 

• Kelompok tani menjadi sistem pengguna aktif berbagai kesempatan 

berusaha dan mampu mengambil manfaat dari keberadaan BPP. 

• BPP sebagai pusat komunikasi, informasi dan penyuluhan. 

• Adanya jaringan komunikasi dan informasi yang handal dalam melayani 

kebutuhan pengembangan usaha petani/nelayan. 

• Penyuluh pertanian yang profesional. 

• Penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh Pemerintah Daerah Tk. II 

lebih mapan.Penyuluhan pertanian lebih banyak menggunakan pendekatan 

sistem usahatani dengan penerapan prinsip-prinsip agribisnis. 

• Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan penerapan kombinasi 

metode penyuluhan pertanian yang tepat dan partisipatif. 

Penjabaran tentang tujuan revitalisasi dapat kita lihat arah dan tujuan 

penyuluhan pertanian Indonesia yang bertujuan untuk mengikutsertakan petani 

dalam kegiatan penyuluhan, dan peningkatan kualitas penyuluhan pertanian di 

Indonesia demi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 



2.5 Tantangan Masa Depan Penyuluhan Pertanian 

Subejo et al. (2006) menjelaskan secara umum kinerja aktvitas 

penyuluhan pertanian mengindikasikan suatu kecenderungan penurunan yang 

antara lain disebabkan oleh beberapa hal:  

1) Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan dengan pemerintah 

pusat tentang peranan penyuluhan pertanian, hal ini telah menyebabkan 

berbagai variasi penyuluhan pertanian di tingkat lokal serta kebijakan-

kebijakannya. Selain itu juga perbedaan persepsi antara eksekutif dan 

legislatif yang kadang-kadang kurang pro terhadap arti penting dan peran 

penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian. 

2) Keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian dari 

pemerintah daerah. 

3) Ketersediaan dan dukungan materi informasi pertanian sangat terbatas. 

4) Penurunan  yang terus berlangsung terhadap kapasitas dan kemampuan 

managerial dari petugas penyuluh pertanian serta.  

5) Penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan 

kelompoknya, umumnya kunjungan lebih banyak dikaitkan dengan 

keterlibatan pada suatu proyek. 

Solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk mengantisipasi 

kecenderungan dari penurunan kinerja penyuluhan pertanian di Indonesia 

diantaranya adalah : 

1. Penyamaan persepsi tentang pembangunan pertanian di Indonesia antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. penyamaan persepsi ini dapat 

dilakukan dengan penyamaan grand strategi pembangunan pertanian 

nasional dan daerah, serta pembuatan perangkat-perangkat dan pendukung 

dari kegiatan ini seperti UU penyuluhan serta program-program 

penyuluhan pertanian. 

2. Pengalokasian dana penyuluhan pertanian yang ideal bagi daerah, jika 

ianggap perlu pemerintah dapat memberikan bantuan dana dalam kegiatan 

penyuluhan daerah. 



3. Penyedian perpustakaan pertanian dan jaringan internet bagi kegiatan 

penyuluhan pertanian, yang dapat dimamfaatkan baik petani ataupun 

petugas penyuluh lapangan. 

4. Pengalakan kegiatan penyuluhan pertanian yang dapat meningkatkan 

kemampuan penyuluh, seperti diklat atau pendidikan jangka panjang bagi 

penyuluh. 

5. Peningkatan intensitas kunjungan penyuluh ke petani. 

Strategi penyuluhan pertanian modern di Indonesia nampaknya perlu 

diorientasikan pada penerapan ”segmented client oriented opproach”. Perlu 

dilakukan perubahan kebijakan dari pemerintah/birokrasi lokal, hal ini seharusnya 

juga perlu terus didorong sehingga mereka menjadi lebih pro terhadap kebijakan 

penyuluhan pertanian. Layanan jasa penyuluhan pertanian seharusnya mampu 

menunjukkan akan manfaat program kepada pemerintah daerah dengan 

menunjukan dampak positif yang akan diperoleh dengan adanya aktivitas 

penyuluhan. 

Program yang perlu dikembangkan antara lain pendidikan tentang arti 

penting penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. 

Pendidikan ini perlu dilaksanakan baik terhadap birokrat, politisi serta anggota 

dewan perwakilan rakyat yang memiliki otoritas kuat dalam membuat kebijakan 

terkait dengan penyuluhan pertanian.  

Untuk mendukung hal tersebut serta dalam rangka mensikapi tuntutan 

global, para petani seharusnya juga mulai dididik dalam hal isu-isu yang terkait 

dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan termasuk didalamnya produk 

pertanian. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang secara cepat atau lambat 

akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat petani. 

Untuk merangsang kinerja penyuluh dapat diilakukan dengan cara 

pemberian reward bagi penyuluh yang berprestasi. Reward  ini dapat berbentuk 

materi ataupun penghargaan. Dengan adanya reward maka penyuluh akan terpacu 

untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan sebaik mungkin, dan juga 

menemukan metode baru dalam kegiatan penyuluahn pertanian. 

 



Penyuluhan pertanian bukanlah suatu hal yang bisa ditangai secara 

mandiri namun memerlukan keterkaitan dan kerjasama antar lembaga. Kerjasama 

ini bukan hanya antara peneliti dan penyuluh namun juga antara petugas penyuluh 

dengan pelaku pemasaran, transportasi, penyimpanan serta institusi terkait dengan 

pembangunan pedesaan. Agar pembangunan pertanian berkelanjutan yang ingin 

dilaksanakan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yakni: 

1. Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan 

pertanian di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu 

strategis yang antara lain desentraliasi, globalisasi dan 

demokratisasi serta privatisasi.  

2. Era otonomi daerah nampaknya memiliki prospek yang baik bagi 

pengembangan penyuluhan pertanian. Meskipun beberapa indikasi 

empiris menunjukkan terdapat beberapa kelemahan dalam 

operasionalisasi penyuluhan pertanian. 

3. Harmonisasi pembagian peran layanan penyuluhan dan pendanaan 

antara sektor publik dan swasta akan menjadi tema strategis dalam 

layanan dan pendanaan penyuluhan pertanian di masa mendatang. 

4. Privatisasi penyuluhan pertanian yang dimaknai sebagai 

pembagian peran yang serasi juga merupakan wahana 

demokratisasi karena membuka peluang partisipasi aktif dari 

stakeholders terkait untuk berkontribusi dalam proses penyuluhan 

pertanian. 

 

3.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diambil dari makalah ini yakni: 

1. Perlunya dilakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga dapat 

dirumuskan strategi baru penyuluhan pertanian yang tetap 

memberikan komitmen kuat dan orientasi untuk pelayanan 

penyuluhan pertanian yang terbaik bagi petani.  

2. Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus mulai dilaksanakan 

penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif lokal tentang 

peran dan kontribusi penyuluhan dalam pembangunan pertanian 



dan masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan pengambilan 

keputusan yang lebih pendek, merespon dengan cepat isu-isu lokal 

serta kerpihakan yang kuat pada potensi dan kepentingan 

masyarakat lokal dalam penyuluhan pertanian 
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