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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan 
bahwa fokus penelitian ini adalah deskripsi dari proses interpretasi makna dengan 
tujuan memperoleh keterangan  ilmiah melalui (1) kondisi sumber daya penyuluh dan 
pengaruhnya terhadap efektifitas penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas padi. 
(2) kondisi kelembagaan penyuluh dan pengaruhnya terhadap efektifitas penyuluh 
dalam peningkatan produktivitas padi. (3) strategi peningkatan kualitas sumberdaya 
penyuluh dan penguatan kelembagaan penyuluhan dalam menunjang peningkatan 
produktivitas padi. Strategi penelitian adalah studi kasus pada komunitas masyarakat 
lokal asli papua dan masyarakat transmigran di Distrik Semangga Kabupaten Merauke.  
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, penggunaan 
kuesioner dan penggunaan dokumen.  Analisis data menggunakan metoda survey 
dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa potensi lahan di 
Kabupaten Merauke sangat luas yang harus di barengi sumber daya manusia. 
Peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi masih rendah karena 
dipengaruhi oleh penerapan teknologi belum optimal. Kelembagaan penyuluhan 
pertanian belum menjalankan fungsinya secara maksimal untuk memberikan pelayanan 
kepada petani. Model penyuluhan untuk mendampingi masyarakat lokal asli Papua agar 
dapat sejajar dengan masyarakat transmigran yaitu dengan sistem Latihan Kerja dan 
Kunjungan (LAKU) kepada petani dalam mengelola dan mengembangkan usahataninya. 
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ABSTRACT 

The aims of the research are to find out (1) the condition of counselor resources and its 
influence on the effectiveness of counseling in increasing paddy productivity, (2) the 
condition of institutional counseling and its influence on the effectiveness of counseling 
in increasing rice productivity, (3) the increase strategy of the quality of counselor 
resources and the strengthening of institutional counseling in supporting the increase of 
rice productivity. The research was a case study conducted among native local 
community of Papua and transmigrants in Semangga District of Merauke Regency by 
using qualitative and quantitative approach. The methods of obtaining the data were in-
depth interview, observation, participation, and questionnaire. The data were analyzed 



 

by using survey method and participative approach. The results of the research reveal 
that Merauke Regency land has a very extent potential land that should have human 
resources. The increase of food crop production especially paddy is still low since the 
application of technology is not optimal. Institutional agricultural counseling does not 
maximally run its function to give service to farmers. Counseling model to assist native 
local community of Papua is equated to the one for transmigrants, i.e. working training 
system and visit to farmers to manage and develop other farmer enterprises. 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Kabupaten Merauke telah dicanangkan sebagai salah satu daerah sentra 
pengembangan tanaman pangan khususnya padi untuk wilayah Timur Indonesisa.  Hal 
ini tersirat dan tersurat dalam komitmen pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan 
Pemerintah Pusat untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan 
Nasional pada masa yang akan datang dimana pada Bulan Agustus 2010 telah ditanda 
tangani nota kesepahaman antara beberapa Investor bidang pertanian dengan Menteri 
Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dan Tokoh Adat di Merauke. 

Salah satu modal yang dimiliki Kabupaten Merauke dalam menyongsong 
realisasi rencana pemerintah tersebut adalah potensi lahan yang luas, datar, cukup 
subur dan tidak ada faktor penghambat pengolahan tanah yang berat (seperti batu di 
permukaan tanah dan lereng) untuk pengembangan mekanisasi pertanian. Meskipun 
memiliki potensi lahan yang besar, apabila tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat 
mengelola lahan pertanian, ketersediaan teknologi yang cukup, penguasaan teknologi 
yang memadai oleh pelaku pembangunan pertanian maka potensi tersebut akan tetap 
tinggal sebagai potensi yang tak berdaya.  
 Penerapan teknologi budidaya tersebut masih mayoritas dilakukan oleh petani 
pendatang. Petani lokal (warga asli) baru mulai meniru menerapkan teknik budidaya 
kepada warga pendatang meskipun belum sepenuhnya dapat dilakukan. Sebagai 
contoh di beberapa lokasi seperti di Kampung  Urumb, Kuper, Wapeko dan beberapa 
lokasi pemukiman warga asli lainnya telah mulai beralih dari kebiasaan meramu/berburu 
ke petani pembudidaya padi dan komoditas pangan lainnya. 
 Beberapa masalah yang dihadapi dilapangan dalam upaya mempercepat 
pengembangan pembangunan pertanian adalah  kondisi penyebar-luasan inovasi 
teknologi melalui penyuluhan. Hal ini terkait dengan terbatasnya sumberdaya penyuluh, 
terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan, serta keterbatasan pengetahuan 
dan penguasaan teknologi oleh petani di Merauke secara umum. 
  Dari segi kelembagaan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Kabupaten Merauke telah membangun delapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 
tersebar pada delapan distrik, namun dilaporkan bahwa pada saat ini yang masih aktif 
berjalan untuk melakukan pertemuan rutin sisa tiga BPP. Hal ini terjadi sehubungan 
dengan jumlah penyuluh pada setiap jenjang fungsional masih sangat kurang. Seperti 
dilaporkan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke bahwa idealnya dibutuhkan 
168 personil fungsional penyuluh, sementara yang ada hanya 67 orang yang harus 
melayani 168 kampung, akibatnya banyak kampung yang tidak terlayani dengan baik. 
Lebih lanjut dilaporkan bahwa pelayanan di tingkat distrik layaknya dibutuhkan 20 orang 



 

mantri tani untuk melayani semua distrik, sementara  yang tersedia hanya 12 orang 
(Dinas TPH Kabupaten Merauke, 2010). 

Dari sepuluh kampung yang ada di Distrik Semangga, terdapat lima kampung 
yang kondisi jalannya rusak yaitu Kampung Muram Sari, Waninggap Kai, Urumb, 
Waninggap Nanggo dan Matara yang mengakibatkan petugas penyuluh pertanian 
lapangn sangat sulit untuk menjangkau kampung-kampung tersebut terutama pada 
musim hujan.  

Kendala-kendala yang ada di wilayah pelayanan penyuluh pertanian di Distrik 
Semangga adalah (1) rendahnya pengetahuan/pemahaman petani tentang budidaya 
tanaman khususnya petani Kampung Urumb, Matara dan Waninggap Nanggo (2) 
sarana produksi seperti pupuk selalu terlambat  dalam pendistribusian ke lokasi sentra 
produksi dan (3) saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik yang sering 
mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan kebanjiran pada musim 
penghujan. 

Pada suku Masyarakat Marind di Distrik Semangga yang umumnya tersebar di 
Kampung Urumb, Matara dan Waninggap Nanggo, kegiatan usahatani yang dilakukan di 
lahan komunal (hak ulayat).  Luas pengusahaan disesuaikan dengan kemampuan 
tenaga kerja keluarga, yang umumnya berkisar 0,5 sampai 3 ha.  Pada lahan komunal 
ini selain memperoleh lahan usaha, setiap keluarga juga memiliki dusun sagu yang 
pemamfaatannya di atur oleh kepala dusun.   

Masalah 
         Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kondisi sumberdaya penyuluh dan pengaruhnya terhadap efektifitas 

penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas padi. 
2. Bagaimana kondisi kelembagaan penyuluh dan pengaruhnya terhadap efektifitas 

penyuluh dalam peningkatan produktivitas padi. 
3. Bagaimana strategi peningkatan kualitas sumberdaya penyuluh dan penguatan 

kelembagaan penyuluhan dalam menunjang peningkatan produktivitas padi. 
 

Tujuan  
 Penelitian dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Menganalisis kondisi sumberdaya penyuluh dan pengaruhnya terhadap efektivitas 
penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas padi. 

2 Menganalisis kondisi kelembagaan penyuluh dan pengaruhnya terhadap efektivitas 
penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas padi. 

3.  Mengembangkan strategi peningkatan kualitas sumberdaya penyuluh dan penguatan 
kelembagaan penyuluhan dalam menunjang peningkatan produktivitas padi. 

 
 
 

A. Karakteristik Masyarakat di Wilayah Penelitian 
Secara umum masyarakat  lokal asli Papua di Distrik Semangga adalah dengan  

kebiasaan berburu, berladang, meramu hasil hutan, menangkap ikan dan beternak. 
Selain berpola dengan keadaan alam, beberapa diantaranya sudah ada yang mengikuti 
cara yang dianjurkan penyuluh atau mengadopsi hasil pengamatannya dari pola 



 

usahatani yang dilakukan transmigran. Dalam hal meramu hasil hutan, kegiatan 
terpokus pada perolehan sagu. Pengambilan sagu sebagian besar masih dilakukan 
secara tradisional dengan menggunakan alat penokok kompensional.  Beberapa 
diantaranya ada yang sudah mencoba menggunakan alat pangkur sagu hasil rekayasa 
Dinas Perkebunan Kabupaten Merauke.  Hasil sagu yang diperoleh dari meramu ini, 
selain digunakan sendiri dan dibagikan kepada kerabat terdekat dan ada juga yang 
disisihkan untuk dijual ke pasar (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Merauke, 2005). 

Khusus untuk masyarakat transmigran di wilayah Distrik Semangga yang 
mayoritas adalah penduduk yang berasal dari jawa, kebiasaan mereka adalah bercocok 
tanam padi yang sudah dilakukan secara turun temurun. Mereka menanan padi 
sebagian hasilnya untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual ke pasar atau ke 
dolog untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah Merauke dan Kabupaten Pemekaran 
di Wilayah Selatan Papua (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Merauke, 2005). 

Dari sisi jenis tanah, Distrik Semangga sebagian besar termasuk Allufial.  
Lapisan batuan teratas adalah Batuan Klastika, jenis tanah terbentuk dari bahan induk 
batuan sedimen.  Jenis tanah lainnya adalah Hidromorf Kelabu, Organosol dan Podsolik 
Merah kuning.  Dari jenis tanah tersebut banyak komoditas tanaman pangan yang dapat 
dikembangkan (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke, 2005).  

 

B. Sumberdaya Penyuluhan Dan SDM Penyuluhan 
Sumberdaya penyuluhan paling kurang mencakup 4 hal yaitu : (1) Kemampuan 

Penyuluh, (2). Materi Penyuluhan, (3). Sarana Penyuluhan, dan (4) Biaya yang tersedia 
untuk pelaksanaan penyuluhan, Sedangkan SDM Penyuluhan teridri dari (1). SDM 
petani dan peternak, dan (2). SDM aparat yang terdiri atas aparat pimpinan, Fungsional 
termasuk penyuluh dan peneliti, teknis dan pemerhati pertanian. Pengembangan SDM 
penyuluhan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, tugas belajar dan 
ijin belajar, studi banding, kerjasama pelatihan dan pendidikan non-formal lainnya (Fagi 
dan Syam, 2009). 

C. Teknologi Peningkatan Produksi 
 Produksi padi secara umum dapat ditingkatkan melalui dua cara yaitu (1) dengan 
ekstensifikasi dan (2) intensifikasi pertanian. Kabupaten Merauke yang memiliki lahan 
yang sangat luas berpotensi untuk pelaksanaan peningkatan produksi padi melalui 
kedua cara tersebut. Namun demikian, apabila ditinjau dari segi luas lahan sawah yang 
telah tercetak hingga sekarang mencapai sekitar 26.000 ha dan telah rutin dikelola 
setiap tahun sekitar 20.000 – 21.000 ha dengan tingkat keragaan produksi yang telah 
dicapai berkisar antara 3,5 – 5,8 ton/ ha, maka untuk memenuhi kebutuhan daerah 
Kabupaten Merauke yang berpenduduk sekitar 200.000 jiwa tergolong cukup bahkan 
bisa surplus (Data  BPS  Kabupaten Merauke,  2010).  
 Teknologi pendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten 
Merauke sebenarnya telah banyak tersedia, namun belum sepenuhnya diketahui oleh 
mesyarakat petani. Salah satu penyebab lambatnya informasi teknologi maju tersebut 
sampai ke petani adalah sistem penyuluhan secara umum relatif belum memadai (Dinas 
TPH Kabupaten Merauke, 2010). 
 



 

D. Sistem Penyuluhan 
 Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku 
pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha 
pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusahatani lebih menguntungkan, hidup 
lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih sehat (BPP Candipuro, 2010).  

Lebih lanjut dijelaskan  dalam sistem penyuluhan bahwa penyuluh pertanian 
dituntut secara efektif agar mampu melibatkan/menyentuh masyarakat bawah dari 
setiap keluarga, mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani, 
pengusahaan pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk : 
1. Membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi oleh petani dan 

melakukan perkiraan ke depan 
2. Membantu petani untuk menemukan masalah 
3. Membantu petani memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah. 
4. Membantu petani  mengambil keputusan dan 
5. Membantu petani menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya. 

E.   Model Penyuluhan Pertanian 
Dalam upaya meningkatkan kinerja Pembangunan Pertanian di Kabupaten 

Merauke dan khususnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk 
Kabupaten Merauke utamanya penduduk lokal dan dilandasi adanya kewenangan yang 
diamanatkan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Merauke perlu merumuskan model 
penyuluhan pertanian yang relevan dengan kondisi setempat.  Melalui penyusunan  
model penyuluhan pertanian ini  diharapkan efektivitas penyuluhan dapat lebih 
meningkat di Kabupaten Merauke. 

Hornby, (1985) Mendefinisikan model sebagai “small scale reproduction or 
representation of something”. Menurut Soekartawi et al., (1986) model penyuluhan 
adalah penyajian realita yang disederhanakan dengan maksud menangkap segi-segi 
yang penting dari realita tersebut.  Model dibuat sebagai pedoman untuk 
mengidentifikasi masalah dan pengumpulan data.  Penyajian model dapat dilakukan 
dalam bentuk (1) uraian lisan atau daftar faktor yang termasuk dalam model, (2) 
pernyataan matematika, misalnya matrik perencanaan linier dan (3) bagan sederhana 
atau arus hubungan antara langkah-langkah di dalam proses atau hubungan berbagai 
proses dalam kegiatan. Penyusunan model diperlukan sebagai alat bantu 
mengidentifikasi dan memahami realita kegiatan penyuluhan. 

Untuk mengoperasionalkan manajemen strategik dalam studi ini diperlukan 
pemahaman mendalam terhadap masing-masing komponen tersebut : 
1. Misi Penyuluhan (extension mission) 

Misi adalah tujuan unik yang membedakannya  dari kegiatan-kegiatan lain yang 
sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasionalnya.  Misi menguraikan kegiatan, 
sasaran dan bidang cakupan yang mencerminkan nilai dan prioritas dari pengembilan 
keputusan strategiknya. 
2. Profil Penyuluhan 

Profil penyuluhan menggambarkan kondisi penyuluhan eksisting meliputi 
sumberdaya penyuluh, program kerja dan implementasi kegiatan penyuluhan, Profil ini 
mengungkap keberhasilan kegiatan penyuluhan masa lalu guna merencanakan model 
penyuluhan pertanian ke depan. 

 
 



 

3. Lingkungan Ekstern 
Lingkungan ekstern penyuluhan terdiri dari semua keadaan kekuatan yang 

mempengaruhi kegiatan penyuluhan. 
4. Analisis dan Pilihan Strategik 

Penilaian secara simultan atas lingkungan ekstern dan tujuan penyuluhan 
memungkinkan penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik. 
5. Sasaran Jangka Panjang 

Sasaran jangka panjang meliputi keberhasilan pembangunan pertanian yang 
antara lain ditunjukkan oleh produktivitas usahatani. 
6. Strategi Umum (Grand Strategy) 

Grand strategy adalah rencana umum dan menyeluruh mengenai tindakan 
utama yang akan dilakukan dalam penyuluhan untuk mencapai sasaran jangka panjang 
dalam suatu lingkungan yang dinamik. 
7. Sasaran Tahunan 

Sasaran tahunan tidak jauh relatif sama dengan sasaran jangka panjang.  
Bedanya adalah dalam hal kurun waktu pencapaiannya yang relatif lebih singkat yakni 
satu tahun-an.   
8. Kebijakan  

Kebijakan adalah keputusan yang bersifat umum yang telah ditetapkan 
sebelumnya dan menjadi pedoman atau menjadi pengganti bagi pengambilam 
keputusan yang bersifat repetitif (berulang).  Kebijakan memberikan penuntun untuk 
menetapkan dan mengendalikan proses kegiatan penyuluhan yang sedang berjalan 
sesuai dengan sasaran pembangunan pertanian. 
9. Melembagakan Strategi 

Makna dari melembagakan strategi ini adalah mengupayakan agar apa yang 
telah didesain dalam penyelenggaraan penyuluhan ini menjadi bagian dalam kegiatan 
sehari-hari. 
10. Pengendalian dan Evaluasi 

Kegiatan dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan penyuluhan 
sebagai implementasi dari strategi yang diterapkan. 

 
F.  Manajemen Sumberdaya Manusia 

Akhir-akhir ini suatu fenomena administratif yang mengemuka adalah semakin 
besar dan semakin banyaknya perhatian banyak pihak terhadap pentingnya manajemen 
sumberdaya manusia. Hal ini tampak secara universal saat ini bahwa baik para polotisi, 
tokoh industri, para pembentuk opini seperti para pemimpin media massa, birokrat 
dilingkungan pemerintahan maupun oleh para ilmuwan cenderung menitik beratkan 
perhatian terhadap manajemen SDM dalam menjalankan aktivitasnya guna mencapai 
tujuan yang diharapkan  (Siagian, 2009). 
 Hal tersebut timbul karena berbagai faktor penyebab yang akan dapat diketahu 
melalui kegiatan intelektual yang intensif. Usaha untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab pentingnya manajemen SDM seperti diatas, menurut Siagian (2009) harus 
menggunakan pendekatan multidimensional dan instrument analisis multidisipliner. 
Beberapa pendekatan logis yang dapat digunakan antara lain, pendekatan politik, 
ekonomi, hukum, sosio-kultural, administratif dan teknologikal.  

 
 
 



 

METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian 
dilaksanakan pada salah satu kawasan sentra produksi padi di Kabupaten Merauke 
yaitu di Distrik Semangga, dengan pertimbangan pemilihan lokasi adalah keterwakilan 
komposisi petani antara petani lokal suku asli dengan petani yang berasal dari luar 
Papua baik melaui program transmigrasi nasional yang umumnya berasal dari Jawa 
maupun yang datang secara swadaya seperti petani dari Sulawesi dan daerah lainnya. 
Waktu penelitian berlangsung selama 3 bulan mulai Maret hingga Mei 2011.  
 

B.  Prosedur Pelaksanaan 
Prosedur pelaksanaan penelitian dibagi kedalam dua tahap, tahap pertama 

adalah pengumpulan data sekunder pada kantor Dinas Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Kabupaten Merauke dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke  
dalam bentuk buku, cetakan dokumen Merauke Dalam Angka, Laporan Tahunan Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke dan laporan-laporan yang terkait 
dengan masalah yang akan diteliti, dan tahap kedua adalah pengumpulan data primer 
yang diamati dan dikumpulkan langsung di lapangan. 

Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner dikelompokkan 
kedalam dua bentuk yaitu ; 
 1.  Data SDM  dan kelembagaan penyuluh 

  2. Data SDM petani dan perkembangan usaha taninya dengan titik berat pada   usaha 
tani padi.  

C. Parameter Pengamatan 
Parameter yang di amati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan komoditas tanaman pangan khususnya padi pada kelompok sasaran. 
2. Penguasaan teknologi produksi khususnya padi. 
3. Penerapan teknologi anjuran sesuai dengan spesifik lokasi 
4. Respon/tanggapan petani terhadap program pertanian. 
5. Dampak penyuluhan pertanian terhadap pencapaian hasi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Letak Geografis 
 Distrik Semangga adalah salah satu Distrik dari 20 Distrik yang ada di 
Kabupaten Merauke Propinsi Papua setelah pemekaran tiga Kabupaten baru. Distrik 
Semangga diresmikan pada tanggal 1 Maret 2003, jarak dari pusat kota ± 27 km dengan 
batas wilayah admistratif sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Tanah Miring 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Merauke 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Merauke 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Kurik  

Luas wilayah Distrik Semangga yaitu 1.042 km2 atau 2.3% dari total luas wilayah 
Kabupaten Merauke 45.071 km2. Secara administratif, Distrik Semangga terdiri dari 10 
kampung definitif yang terbagi menjadi empat kampung transmigrasi (Kampung 
Waninggap Kai, Marga Mulya, Muram Sari, Semangga Jaya), tiga kampung swadaya 



 

(Kuper, Kuprik, dan Sidomulyo), tiga kampung binaan lokal (Kampung Urum, 
Waninggap Nanggo, Matara).  

 
Iklim dan Topografi  
Iklim dan curah hujan merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi 

keberhasilan usaha pertanian. Keadaan curah hujan di Distrik Semangga tergolong 
tinggi yakni 1.543,0 mm dimana jumlah curah hujan rata-rata per bulan adalah 840,0 
mm. Adapun perbedaan antara bulan basah dan bulan kering yaitu bulan basah mulai 
dari Desember sampai Maret  dan bulan kering mulai dari April sampai September. 
Keadaan tanahnya terdiri dari tanah datar dengan ketinggian 4-20 meter diatas 
permukaan air laut yang sebagian adalah daerah berawa. 

 

Analisis SDM Penyuluh 
Sumberdaya penyuluh yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Kabupaten Merauke sesuai dengan data laporan tahunan Dinas Tanaman Pangan 
Kabupaten Merauke tahun 2009 berjumlah 67 orang.  

Dalam Melaksanaan tugasnya jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Merauke 
melayani 168 kampung yang tersebar pada 20 Distrik. Dengan kondisi tersebut seorang 
penyuluh ada yang mengemban tugas pada tiga sampai empat  kampung bahkan ada 
yang melayani satu distrik terutama pada distrik yang baru dimekarkan. 
 Sesuai dengan hasil wawancara terhadap delapan orang penyuluh yang tersebar 
di delapan  kampung di Distrik Semangga, lima orang atau setara dengan 62,5 %  
penyuluh mengatakan bahwa : 
1. Kondisi wilayah binaan yang cukup luas sehingga menyulitkan petugas Penyuluh 

Pertanian untuk menjangkau secara keseluruhan wilayah kerjanya. 
2. Sarana transportasi jalan yang rusak di beberapa kampung sehingga menyulitkan 

petugas untuk mengunjungi masyarakat di wilayah kerjanya.  
3. Petani sangat sulit untuk dikumpulkan sehingga menyulitkan petugas untuk 

memberikan penyuluhan. 
  

Organisasi dan Kelembagaan Penyuluhan 

I.      Strategi Pemilihan Model Penyuluhan Pertanian 
Penyuluhan pertanian diselenggarakan menurut keadaan atau situasi yang nyata, 

untuk itu perlu mengenal wilayah daerah kerja dan lingkungan yang ada di daerah 
tersebut, termasuk keadaan sosial ekonomi serta daya dan tenaga penyuluh maupun 
sarana-sarana produksi yang tersedia.  

Penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan 
sasaran. Hal ini dapat dicapai apabila mereka dapat menyelesaikan atau memecahkan 
masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk itu perlu diketahui masalah-masalah yang 
ada dengan jalan mengenal daerah kerja.  

Rencana-rencana kerja sebaiknya disusun bersama-sama oleh penduduk 
setempat dalam penyuluhan pertanian, karena dengan melibatkan mereka berarti 
mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai dan sekaligus mendidik mereka untuk 
dapat bekerja bersama-sama. Dengan demikian suatu model penyuluhan yang baik 
disusun berdasarkan pendekatan manajemen strategis untuk menghasilkan model 



 

penyuluhan dengan pertimbangan : (a) Karakteristik Sasaran, (b) Karakteristik Penyuluh, 
(c) Kondisi Wilayah, (d) Materi Penyuluhan, (e) Cara Penyuluhan, (f) Sarana dan Biaya 
dan (g) Kebijakan Pemerintah.    

 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan 
Sesuai dengan hasil pengumpulan data, wawancara dan fakta di lapangan yang 

diamati dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :  
a. Efektifitas penyuluhan di Distrik Semangga Kabupaten Merauke belum berjalan 

dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (1) sumberdaya 
penyuluh pertanian yang ada masih kurang sesuai dengan kondisi ideal dalam 
menjalankan pelayanan kepada masyarakat (2) kondisi wilayah binaan yang 
cukup luas sehingga menyulitkan petugas penyuluh pertanian untuk menjangkau 
secara keseluruhan wilayah kerjanya (3) khusus untuk petani asli Papua yang 
umumnya masih banyak menganut budaya kumunal atau rumpun berdasarkan 
keluarga sehingga sulit untuk bergabung dengan orang lain dalam kelompok. 

b.  Kelembagaan penyuluhan pertanian dan organisasi petani sasaran belum dapat 
menjalankan fungsinya secara maksimal sehingga upaya peningkatan 
peran/kinerja penyuluh untuk melayani dan membantu petani meningkatkan 
produktifitas usahataninya belum menunjukkan hasil yang nyata. 

c. Model penyuluhan sekolah lapangan tampaknya dapat dikembangkan pada masa 
yang akan datang khususnya dalam mendampingi petani lokal asli Papua agar 
dapat sejajar dengan petani transmigran dalam mengelola dan mengembangkan 
usahataninya. 

  Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian ini disarankan agar dalam penyusunan rencana 

program penyuluhan pertanian di Kabupaten Merauke pada masa yang akan datang 
sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal antara lain : (1) Karakteristik Sasaran, (2) 
Karakteristik Penyuluh, (3) Keadaan daerah, (4) Materi Penyuluhan, (5) Metoda/Cara 
Penyuluhan, (6) Sarana dan Biaya, dan (7) Kebijakan Pemerintah. 
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