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ABSTRAK 

 

Sistem penyuluhan pertanian berbasis pada pemenuhan kebutuhan petani merupakan syarat 

mutlak dari penyuluhan sebagai upaya pemberdayaan petani. Penyuluhan berparadigma pemberdayaan 

tidak terlepas bahwa penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi petani. Sehingga penyelenggaraan 

proses pembelajaran bagi petani merupakan mekanisme yang memberdayakan petani dalam menetapkan 

kebutuhan pembelajaran prioritas dan spesifik petani, bukan semata-mata keinginan petani, apalagi 

keinginan sebuah program. Program FEATI (Farmer Empowerment Throught Agricultural Technology 

And Information) adalah salahsatu program unggulan Kementerian Pertanian yang bertujuan 

menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian berbasis kebutuhan petani dengan fokus pada 

pembelajaran yang dikelola secara mandiri oleh petani (Farmer Managed Extension Activities/FMA). 

Petani melaksakan pengelolaan penyuluhan baik secara teknis maupun administratif. Hal yang menarik 

bahwa integrasi beberapa metode dalam rangka pengidentifikasian kebutuhan pembelajaran petani, 

pengarus utamaan gender dan penetapan reward and punishment penyuluhan yang dibangun Program 

FEATI terbukti secara signifikan menunjang terhadap perubahan perilaku petani dalam hal teknologi, 

manajemen dan kelembagaan pada usahatani yang diusahakan mereka. Proses perubahan perilaku petani 

tersebut tidak terlepas dari proses rekonstruksi pengetahuan ditingkat petani melalui tahapan sosialisasi, 

eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi pengetahuan. Sementara itu, kemandirian petani dalam 

pembelajaran meliputi kapasitas petani dalam menetapkan materi, narasumber/pemateri dan peserta 

pembelajaran bergeser kearah semakin mandiri. Seiring dengan kemandirian petani dalam pembelajaran, 

kemandirian petani dari aspek kemandirian material, intelektual dan pembinaan juga mengalami 

peningkatan yang signifikan. Kendati demikian, Program FEATI masih memiliki kelemahan-kelemahan, 

sehingga masih perlu dirumuskan model rekonstruksi sistem penyuluhan berbasis kebutuhan petani pada 

Program FEATI demi perbaikan program pemberdayaan petani di masa mendatang. 

Kata Kunci: Penyuluhan, Kebutuhan petani, Program FEATI, FMA, Integrasi Metode, Perubahan Perilaku Petani, 

Rekonstruksi Pengetahuan, Kemandirian Petani. 

 

ABSTRACT 

 

Agricultural extension system based on meeting the needs farmers is a necessary condition of 

education as empowerment farmers. Inseparable extension empowerment paradigm that education is a 

learning process for farmers. So that the implementation of the learning process for farmers is a 

mechanism that empowers farmers in setting priorities and specific learning needs of farmers, not the 

wishes of farmers, let alone desire a program. FEATI Program (Farmer Empowerment throught 

Agricultural Information and Technology) is one of the main flagship program the Ministry of 
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Agriculture aimed at providing agricultural extension system based on the needs farmers with a focus on 

learning that is managed independently by the farmer (Farmer Managed Extension Activities / FMA). 

Farmers fulfilling management of extension, both technically and administratively. It is interesting that 

the integration of several methods for identifying the learning needs of farmers, gender mainstreaming 

and the determination of reward and punishment are constructed extension FEATI program proven to 

significantly support the behavioral change of farmers in terms of technology, management and 

institutional in their cultivated farming. The process of changing farmer behavior not be separated from 

the level of farmers' knowledge reconstruction process through the stages socialization, externalization, 

combination and internalization of knowledge. Meanwhile, the self-reliance farmers' in the study include 

the capacity farmers' in setting the material, speakers / presenters and participants shifted toward 

increasingly independent learning. Along with the self-reliance farmers' in learning, self-reliance 

farmers' from self-reliance aspect of the material, intellectual and fostering also increased significantly. 

Nevertheless, FEATI program still has weaknesses, so it is still necessary to formulate the model 

reconstruction based extension system on farmers' needs FEATI program for the improvement of farmer 

empowerment program in the future. 

Keywords: Extension, farmers need, FEATI Program, FMA, Integration Method, Farmer Behavior Change, 

Reconstruction of Knowledge, Independence Farmers. 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyuluhan pertanian di Indonesia 

diharapkan dapat terselenggara sebagai wujud 

dari upaya pemberdayaan petani dalam 

mendukung pembangunan. Namun kenyataanya 

paradigma pemberdayaan belum sepenuhnya 

dapat mewarnai kegiatan-kegiatan penyuluhan 

sebagai proses pemberdayaan. Kegiatan 

penyuluhan dengan paradigma lama, yaitu 

hanya sebagai kegiatan transfer teknologi dan 

top down masih melekat pada proses-proses 

kegiatan penyuluhan. Apabila kegiatan 

penyuluhan masih berorientasi hanya pada pola-

pola lama tersebut, maka tidak mustahil bahwa 

kegiatan penyuluhan tidak dapat terselenggara 

secara optimal karena kegiatan penyuluhan yang 

tidak sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan petani. 

Seyogiyannya penyuluhan sebagai 

proses pemberdayaan harus dapat dilihat secara 

konseptual, yaitu sebagai proses menciptakan 

iklim atau kondisi yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang, baik kultur maupun 

struktur, proses memperkuat potensi yang 

dimiliki masyarakat, potensi sosial-budaya, 

ekonomi, politik, hukum, teknologi, alam, dll; 

dan proses melindungi atau mencegah agar 

kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat 

yang sudah lemah tidak menjadi semakin lemah 

(Kartasasmita, 1996:5-6 dan Sumodiningrat 

dalam Setiawan, 2012:278).  

Penyuluhan sebagai proses 

pemberdayaan secara substantif tidak sekedar 

penguatan aspek ekonomi kaum lemah tak 

berdaya, tetapi juga aspek sosial, kelembagaan, 

hukum dan politiknya. Secara kausalistik, 

ketidak berdayaan kaum lemah disebabkan oleh 

dua faktor, yakni kultur dan struktur. Keduanya 

perlu dikuatkan secara seirama ke arah yang 

lebih positif, produktif, dan prestatif. Secara 

praktis, penyuluhan sebagai proses 

pemberdayaan merupakan proses penguatan 

sisi-sisi kelemahan dan menjaga atau 

meningkatkan sisi-sisi kekuatan (positif) semua 

pelaku pembangunan, baik komunitas 

masyarakat, organisasi, birokrat, eksekutif, 

legislatif dan lembaga hukum yang dilakukan 

secara adil, sistematis, terkoordinasi, terintegrasi 

dan berkelanjutan (Setiawan, 2012:284).  

Bias pemberdayaan masyarakat pada 

kegiatan penyuluhan sering terjadi dengan 

penerapan metode yang tetap menempatkan 

petani sebagai objek program yang dilabeli 

pemberdayaan, bias temporal, bias sektoral, bias 

proyek, bias kelas sosial, dan diwarnai tumpang 

tindih kebijakan dan peraturan (pusat, provinsi, 

dan daerah) serta memunculkan involusi baru 

dalam sistem dan tatanan sosial. Ironinya, 

semakin banyak program pemberdayaan 

masyarakat, justru bukan kemandirian 
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masyarakat yang tercapai tetapi semakin 

ketergantungan dan hilangnya partisipasi 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya 

rekonstruksi strategi pemberdayaan melalui 

kegiatan penyuluhan untuk menjamin 

tercapainya proses dan tujuan dari 

pemberdayaan sesungguhnya. 

Salah satu strategi penyuluhan masa 

yang akan datang adalah menempatkan petani 

sendiri sebagai pengelola kegiatan penyuluhan. 

Dengan demikian kegiatan penyuluhan akan 

sesuai dengan kebutuhan petani, masalah dan 

potensi yang dimilikinya.  

Kementerian Pertanian telah 

meluncurkan program Pemberdayaan Petani 

Melalui Teknologi Informasi (P3TIP) atau 

Farmer Empowerment Through Agricultural 

Technology and Information (FEATI), yang 

memfasilitasi penyuluhan pertanian dikelola 

secara langsung oleh petani melalui Farmers 

Managed Extension Activites (FMA).  

Program FEATI merupakan salah satu 

program pengembangan kapasitas pelaku utama 

dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu 

sendiri (petani) dalam wadah lembaga tani yaitu 

Kelompok Unit Pengelola FMA (UP-FMA). 

Kabupaten Malang adalah satu 

kabupaten di Jawa Timur sebagai percontohan 

pelaksanaan Program FEATI. Sebanyak 38 

desanya telah membentuk Kelompok UP-FMA. 

Pembentukan UP-FMA Desa tersebut bertujuan 

merencanakan dan mengelola kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan “kebutuhan 

petani” dan “berorientasi pasar”. Kegiatan 

pembelajaran di tiap Kelompok UP-FMA telah 

dimulai sejak 2008 dengan berbagai macam 

materi penyuluhan (pembelajaran) bersifat 

lokalit (Anonymous. 2007).  

Sistem penyuluhan yang dikenalkan, 

dibangun dan dikembangkan Program FEATI 

adalah pelajaran berharga guna memperbaiki 

keberlanjutan dari program pemberdayaan 

masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, 

tujuan pengkajian Program FEATI ini adalah; 

(1) menganalisis penentuan kebutuhan 

pembelajaran petani pada Program FEATI, (2) 

menganalisis perubahan perilaku petani dalam 

upaya mencapai better farming, better business 

dan better living mereka pada Program FEATI, 

(3) menganalisis proses rekonstruksi 

pengetahuan petani, dan (4) merumuskan 

konsep model rekonstruksi sistem penyuluhan 

pertanian berbasis kebutuhan petani pada 

Program FEATI. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif. Fokus penelitian sekaligus 

sebagai rumusan masalah penelitian sudah 

ditentukan dalam proposal penelitian atau 

sebelum peneliti terjun dan menggali 

permasalahan di lapangan lebih dalam. Maka 

strategi penelitian yang digunakan yaitu studi 

kasus terpancang  atau embedded case study 

research (Sutopo, 2006).  

Penetapan lokasi dan kasus penelitian 

secara sengaja (purposive) di lokasi-lokasi 

Program FEATI. Tiga lokasi berbeda dipilih 

sebagai lokasi kasus penelitian, yaitu Desa 

Sukodono Kecamatan Dampit (pengembangan 

kopi dan pisang mas), Desa Banjarejo 

Kecamatan Pagelaran (pengembangan teknologi 

jamur tiram) dan Desa Gadingkulon Kecamatan 

Dau (pengembangan pakan ternak sapi perah). 

Dengan demikian maka strateginya adalah studi 

kasus ganda (Sutopo, 2006). Pertimbangannya, 

bahwa 3 Desa/Kelompok UP-FMA tersebut 

masih aktif hingga tahun 2013 dengan materi 

pembelajaran dan usaha yang betul-betul telah 

difasilitasi dan dikembangkan oleh Program 

FEATI dan dianggap berhasil, yaitu yang 

mendapat dana scalling-up dari FMA Desa 

mejadi FMA Kabupaten, serta menjadi UP-

FMA Desa Percontohan di Indonesia.  

Informasi dan data terkait dengan 

tujuan penelitian, peneliti melakukan wawancara 

mendalam (indept interview), pengamatan 

partisipan (participant observation), mengkaji 

dokumen terkait, dan melakukan studi pustaka. 

Informan pada penelitian ditetapkan 

melalui teknik purposive sampling, Dalam hal, 

ini telah ditetapkan secara sengaja petani alumni 

pembelajaran dan pengurus UP-FMA pada 

Program FEATI yang menerapkan hasil 

pembelajaran mulai awal program hingga saat 

peneliti melakukan penelitian. 
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Untuk menjamin keterpercayaan data 

pada penelitian ini, peneliti melakukan uji 

keterpercayaan data dengan menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Teknik triangulasi sumber dilaksanakan 

dengan melakukan cross check data dari 

berbagai sumber (informan) yang berbeda. 

Teknik triangulasi metode dilaksanakan dengan 

melakukan cross check data yang diperoleh dari 

berbagai metode berbeda (misalkan wawancara, 

observasi, dan dokumen/arsip).  

 

ANALISIS DATA 

 

Pada penelitian ini, proses analisis 

menggunakan model analisis interaktif  Miles 

dan Huberman  (1992). Analisis data dilakukan 

sepanjang penelitian dari awal sampai akhir 

penelitian, untuk pengembangan teori 

berdasarkan data yang diperoleh. Proses analisis 

interaktif tersebut meliputi tahap reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Ketiga proses tersebut saling jalin menjalin pada 

saat, selama dan setelah pengumpulan data yang 

dilakukan sehingga seakan-akan membentuk 

siklus interaktif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

1. Gambaran Upaya-upaya Pemenuhan 

Kebutuhan Petani di Desa Sukodono, 

Banjarejo dan Gadingkulon 

Petani di Desa Sukodono pada 

umumnya memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan bergantung pada komoditi tanaman 

perkebunan (kopi, coklat, dan nilam) dan 

hortikultura (pisang dan salak pondoh). 

Permasalahannya adalah komoditi kopi 

memiliki masa panen satu kali dalam satu tahun, 

itupun jika tidak gagal panen yang biasanya 

diakibatkan iklim dan hujan debu (akibat erupsi 

Gunung Semeru). Artinya jika gagal panen 

maka akan menunggu panenan pada tahun 

berikutnya, sehingga satu kali gagal panen maka 

harus menunggu selama dua tahun. 

Sedangkan komoditi pisang, hampir 

sama dengan tanaman kopi telah dibudidayakan 

oleh petani dan menjadi tambahan pendapatan 

petani selain kopi yang sifatnya dapat 

mencukupi kebutuhan harian dan bulanan. 

Namun permasalahannya, sebelum adanya 

program FEATI adalah, petani masih belum 

mengetahui teknik budidaya yang baik dan 

pemasaran pisang masih konvensional, yaitu 

perorangan dan bergantung pada pengepul. 

Sehingga harga di tingkat petani sangat rendah. 

Permasalahan lain adalah munculnya serangan 

penyakit layu (yaitu layu bakteri), yang 

menyerang hampir semua jenis pisang (kecuali 

pisang mas) pada fase pisang mendekati waktu 

panen. 

Petani di Desa Banjarejo berbeda 

dengan petani di Desa Sukodono dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagian besar 

petani di Desa Banjarejo menggantungkan 

hidupnya pada tanaman pangan (padi) dan 

tanaman perkebunan (tebu), dan sebagian kecil 

petani selain bergantung pada tanaman padi dan 

atau tanaman tebu, mereka menggantungkan 

hidupnya pada tanaman hortikultura (sayuran: 

kol, cabai, sawi, terong dll). Permasalahan 

pemenuhan kebutuhan sebagian besar petani 

adalah pada pemenuhan kebutuhan harian, 

terutama yang berhubungan dengan kebutuhan 

pendidikan anak yang terkadang sulit terpenuhi 

dari komoditi tanaman pangan (padi) dan tebu 

yang mereka usahakan tersebut. 

Petani di Desa Gadingkulon, berbeda 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, 

dan relatif lebih kompleks. Petani Desa 

Gadingkulon mengandalkan peternakan dan 

pertanian dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Hampir seluruh petani di Desa 

Gadingkulon memiliki ternak sapi perah 

sekaligus sebagai petani sayuran (kubis, brokoli, 

cabai, bawang) dan petani jeruk (keprok dan 

baby/jeruk manis). Selain itu petani juga 

mengandalkan tanaman pangan yaitu padi, 

terutama di Dusun Krajan dan Dusun Sempu. 

Berdasarkan uraian di atas, pada 

dasarnya kebutuhan petani dapat dikategorikan 

menurut waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan 

sehari-hari, kebutuhan bulanan dan kebutuhan 

tahunan. Kebutuhan sehari-hari menyangkut 

kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, 

sandang, komunikasi, dan pendidikan anak. 

Kebutuhan bulanan menyangkut kebutuhan 

untuk dapat memenuhi tagihan-tagihan seperti 
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listrik, setoran pinjaman di bank, dll. Sedangkan 

kebutuhan tahunan menyangkut kebutuhan 

investasi jangka panjang, seperti kebutuhan 

untuk menambah luasan tanah, menambah 

jumlah ternak, dan menanam tanaman tahunan 

seperti kayu dan kopi. 

Kebutuhan menjadi sesuatu yang 

melatarbelekangi tindakan manusia dan interaksi 

manusia. Karena itu, kebutuhan dapat 

menimbulkan dorongan (drives) bagi seseorang 

atau sekelompok orang untuk melakukan 

sesuatu. Kebutuhan bisa mengarakan tujuan dan 

strategi baik implisit maupun eksplisit (Maslow, 

1970; Doyal dan Gough, 1991). Kebutuhan 

dapat menimbulkan motivasi yakni seseorang 

akan lebih termotivasi bila orang tersebut 

sedang berusaha mencari kebutuhan atau 

memenuhi kebutuhan yang sedang dicari 

daripada kebutuhan yang sudah dapat mereka 

penuhi (Newstrom, 1989). 

Kebutuhan petani dalam upaya 

mengembangkan usaha pertaniannya sebagai 

mata pencaharian utama adalah perasaan 

kekurangan akan sesuatu atau keperluan akan 

kinerja beberapa tindakan dalam upaya 

mengembangkan usaha pertaniannya. 

Kebutuhan petani, baik di Desa Sukodono, di 

Desa Banjarejo, maupun di Desa Gadingkulon 

pada penelitian ini dalam rangka memenuhi 

kebutuhan harian, bulanan dan tahunan mereka. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan 

kebutuhan dasar sebagaimana yang dinyatakan 

Maslow (1970). Adanya kebutuhan dasar yang 

dirasakan mendorong petani untuk menetapkan 

pemenuhan kebutuhan untuk memperbaiki 

produktivitas dengan perbaikan cara bertani, 

kebutuhan keamanan usaha, kebutuhan 

keberlanjutan usaha, dan kebutuhan identitas 

yang merupakan intermediate needs antara 

kebutuhan dasas dengan penetapan kebutuhan 

pembelajaran petani (Reintjes, Haverkort, dan 

Bayer, 1999).  

Jadi, Kebutuhan fisiologis petani 

sebagaimana yang dimaksukan oleh Maslow 

(1970) seperti sandang, pangan, papan, biaya 

pendidikan yang merupakan kebutuhan harian 

dan bulanan mereka akan terpenuhi jika 

produktivitas usaha mereka baik. Kebutuhan 

produktivitas baik mendorong kebutuhan untuk 

memperbaiki cara bertani meliputi kebutuhan 

akan informasi komoditas, sarana produksi, 

modal kerja dan teknologi. Kebutuhan rasa 

aman petani adalah kebutuhan akan pentingnya 

meminimalkan dan mengantisipasi resiko 

produksi akibat keragaman ekologi, ekonomi 

dan sosial, sehingga mereka memiliki kepastian, 

tidak gelisah dan tidak ketakutan akan adanya 

resiko-resiko usaha sebagaimana yang 

dimaksudkan Maslow (1970). Kebutuhan rasa 

aman ini mendorong kebutuhan keamanan usaha 

yang meliptui kebutuhan akan kesesuaian alam 

dengan usahataninya, pemasaran hasil dan 

penangan pasca panen.  

Kebutuhan rasa memiliki dan cinta yang 

dimaksudkan Maslow (1970) merupakan 

kebutuhan guyub secara sosiologis. Kebutuhan 

guyub ini tidak mungkin tercapai jika usaha 

yang dilakukan bertentangan dengan pranata 

sosial yang ada, kesesuaian lingkunan dan aspek 

lain yang berhubungan dengan kelangsungan 

petani sebagai mahluk sosial di lingkungannya. 

Kebutuhan tersebut mendorong kebutuhan 

keberlanjutan usaha meliputi kebutuhan 

kepastian daya dukung lahan, keuangan, dan 

perubahan iklim usaha. Kebutuhan identitas 

menyangkut kebutuhan akan identitas diri 

maupun kelompok/ masyarakatnya. Kebutuhan 

penghargaan adalah kebutuhan untuk 

mempertahankan reputasi, status, kehormatan, 

perhatian, perasaan diperlukan dan diapresiasi.  

Kebutuhan aktuliasasi adalah kebutuhan 

kepuasan setelah kebutuhan lain terpenuhi. 

Kebutuhan aktualisasi mengarah kepada upaya-

upaya yang masih mungkin dilakukan untuk 

tetap mempertahankan dan meningkatkan 

prestasi dan repuatasi yang telah dimiliki. 

Kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri 

Maslow (1970) di kategorikan sebagai 

kebutuhan identitas oleh Reintjes, Haverkort, 

dan Bayer (1999) yang meliputi kebutuhan 

untuk menunjukkan kemampuan pribadi, 

kebutuhan berkelompok, kebutuhan kebanggan 

diri sebagai petani, dan kebutuhan untuk 

menyalurkan aspirasi diri sebagai petani secara 

pribadi maupun kelompok. Kebutuhan antara 

(intermediate needs) yang meliputi perbaikan 

cara bertani, keamanan usaha, keberlanjutan 

usaha dan kebutuhan identitas akan terpenuhi 
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jika petani mengetahui dan menyadari penetapan 

kebutuhan belajar mereka yang sesungguhnya. 

2. Penentuan Kebutuhan Pembelajaran 

Petani pada Program FEATI 

Kebutuhan petani dalam upaya 

mengembangkan usaha pertaniannya sangat 

kompleks,  namun konsep kebutuhan tersebut 

sangat penting dalam pembahasan ini, karena 

secara teoritis Program FEATI-pun bertujuan 

untuk menciptakan sistem penyuluhan pertanian 

yang berbasis kebutuhan petani. Permasalahan 

akan muncul ketika penentuan pembelajaran 

petani adalah keinginan (wants) bukan 

kebutuhan (needs) mereka. Ware dan Goodin 

(1990:1) dalam Adi (2003:261-263) 

membedakan antara konsep kebutuhan (needs) 

dan keinginan (wants), dan yang terpenting 

change agent sangat perlu untuk membantu 

masyarakat untuk mengenali dan menyadari apa 

yang sebenarnya mereka butuhkan, bukan apa 

yang mereka inginkan.  

Goodin (1990:12-29) dalam Adi 

(2003:264-267) juga mendefinisikan bahwa 

kebutuhan tidaklah selalu bersifat absolut, 

dimana implikasinya ada dua komponen yang 

perlu diperhatikan yaitu: (1) prioritas dan (2) 

kerelatifan. Artinya bahwa penentuan kebutuhan 

pembelajaran bagi petani haruslah merupakan 

proses penyadaran akan kebutuhan 

pembelajaran yang seharusnya menjadi prioritas. 

Upaya yang ditempuh dalam memenuhi 

kebutuhan pembelajaran prioritas ini tentunya 

akan bersifat relatif, tergantung dari potensi 

yang dimiliki dan masalah yang sedang dan 

mungkin akan dihadapi masyarakat tani tertentu. 

Oleh karena itu, upaya atau tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

belajar merekapun menuntut ketelitian, strategi 

dan metode yang tepat sehingga diharapkan 

sesuai (prioritas dan relatif) dan dapat 

membantu petani dalam upaya memenuhi tujuan 

pembelajarannya. Seperti yang diungkapkan 

Maslow (1970), Doyal dan Gough (1991) bahwa 

kebutuhan bisa mengarakan tujuan dan strategi 

baik implisit maupun eksplisit. Salahsatu 

strategi yang ditempuh petani di 3 lokasi 

penelitian adalah dengan selalu belajar dengan 

tujuan agar dapat selalu memperbaiki cara 

bertani mereka, memastikan selalu dapat 

berusaha dengan aman dan berkelanjutan, dan 

bahkan dengan belajar akan memperbaiki 

identitas mereka.  

 

Penyuluhan pertanian adalah salahsatu 

bentuk tindakan untuk memenuhi kebutuhan 

belajar petani. Oleh karena itu, metode yang 

digunakan harus betul-betul dapat 

mengupayakan tergalinya kebutuhan belajar 

petani dalam upaya memenuhi kebutuhan atau 

memecahkan permasalahannya. Pada Program 

FEATI, upaya untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pembelajaran petani dengan 

menerapkan berbagai metode terutama Metode 

PRA (Partisipatory Rural Apraisal), Metode 

pengelolaan penyuluhan oleh petani/FMA 

(Farmer Managed Extension Activities) dan 

Metode Penetapan Penyuluh Swadaya laki-laki 

dan perempuan.  

Metode-metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran petani 

diintegrasikan dengan metode yang digunakan 

IKP RPP 

PUG 

PRA : 38,1 % 
FMA : 94 % 

PSLP: 88,1 % 
PPP: 78,6 % 

RPM: 16,7 % 
RNPM: 61,9 % 

Sistem Peny. Pert. 
Berbasis Kebutuhan 
Petani pada Program 

FEATI 
 

Gambar 1. Hubungan Metode-Metode yang Dibangun Program FEATI  

dalam Mewujudkan Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Kebutuhan Petani 
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untuk pengarus utamaan gender (yaitu metode 

penetapan penyuluh swadaya perempuan dan 

penetapan peserta pembelajaran perempuan) dan 

metode reward and punishment penyuluhan. 

Dengan demikian diharapkan dapat 

terselenggaranya penyuluhan yang sesuai 

dengan kebutuhan petani. Gambaran integrasi 

berbagai metode yang dibangun Program FEATI 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

Materi pembelajaran yang ditetapkan 

pada setiap tahunnya merupakan suatu kesatuan 

yang terus dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan pembelajaran petani, dengan tujuan 

terpenuhinya kebutuhan untuk memperbaiki 

cara bertani, kebutuhan keamanan usaha, 

kebutuhan keberlanjutan usaha, dan kebutuhan 

identitas. Berdasarkan cakupan informasi/ 

teknologi yang dipelajari dimulai pada 

penyediaan sarana produksi, pengembangan 

kemampuan teknis on farm, kemudian 

bagaimana pengembangan kemampuan 

manajemen mutu, sampai akhirnya pada 

kemampuan pengembangan pemasaran yang 

tidak terpisahkan sebagai satu sistem agribisnis. 

Gambaran perkembangan materi pembelajaran 

berdasarkan cakupan sistem agribisnis di 3 

lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Perkembangan Materi Pembelajaran 

Petani Berdasarkan Cakupan Aspek Agribisnis pada 

Program FEATI 

3. Perubahan Perilaku Petani setelah 

Difasilitasi Program FEATI  dalam 

Mencapai Better Farming, Better 

Bussiness, dan Better Living   

Penyuluhan pertanian dengan 

paradigma pemberdayaan tidak terlepas bahwa 

penyuluhan adalah proses pendidikan/ 

pembelajaran agar supaya terjadi perubahan 

perilaku petani sebagai pelaku utama pertanian. 

Kencenderungan perkembangan perilaku petani 

di 3 desa sebelum dan setelah difasilitasi 

Program FEATI adalah terus mengalami 

peningkatan yang signifikan, terutama pada 

aspek keterampilan dan pengetahuan petani 

sebagaimana disajikan pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Perubahan Perilaku Petani Sebelum dan 

Setelah Difasilitasi Program FEATI 

Kegiatan penyuluhan pada Program 

FEATI, tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan 

penerangan yang bersifat searah (one way) dan 

pasif. Kegiatan penyuluhan dibangun sebagai 

kegiatan mengaktifkan interaksi anatara petani-

petani, petani-inovasi/teknologi dan petani-

lingkungan dalam pembelajarannya. Sehingga 

terbangunnya proses perubahan perilaku adalah 

hasil dari pembelajaran aktif tersebut sebagai 

bentuk kesadaran petani sendiri akan pentingnya 

perubahan perilakunya dalam rangka mencapai 

better farming, better bussiness dan better living 

mereka. 

Semua tahapan dan proses penyuluhan 

dibagun melalui kemandirian pembelajaran 

mereka sendiri. Sehingga hal terpenting pada 

proses tersebut adalah proses penyadaran-

penyadaran bahkan sampai pada kemauan 

mereka untuk berswadaya dalam 

mengembangkan kemandirian pembelajaran 

mereka. 

Di Desa Sukodono, Banjarejo dan 

Gadingkulon, penetapan materi pembelajaran 
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tidak sekedar menyadarkan petani tentang 

potensi usahatani komoditas tertentu, tetapi terus 

dilakukan sampai petani mampu menjadikan 

komoditas terpilih sebagai komoditi bisnis yang 

akan meningkatkan kesejahteraannya.  

Implementasi Perubahan perilaku petani 

di Desa Sukodono, Banjarejo dan Gadingkulon 

pada Program FEATI memiliki implikasi 

pengertian perubahan perilaku sebagaimana 

yang dinyatakan Mardikanto (2009:15) yaitu: 

(1) perubahan perilaku akibat penyuluhan tidak 

terbatas pada sasaran utama penyuluhan, tetapi 

perubahan perilaku semua stakeholders 

pembangunan, (2) perubahan perilaku tidak 

terbatas dan berhenti setelah sasaran utama 

penyuluhan mengadopsi inovasi, tetapi untuk 

selalu siap terhadap perubahan dan bahkan 

melakukan perubahan terhadap inovasi yang 

lebih baru, (3) perubahan perilaku pada 

penyuluhan hingga pada penumbuhan 

keswadayaan untuk pembelajaran mandiri, dan 

(4) kesediaan untuk terus belajar sepanjang 

kehidupannya secara berkelanjutan (long life 

education). 

Mardikanto (2009:16) menjelaskan 

bahwa perubahan perilaku melalui proses belajar 

relatif lambat, namun perubahannya relatif lebih 

kekal. Penumbuhan kemandirian pembelajaran 

petani pada Program FEATI tentunya dilakukan 

melalui proses penyadaran terlebih dahulu 

pentingnya kemandirian pembelajaran bagi 

petani itu sendiri. Hal ini penting untuk 

dipahami, karena perubahan perilaku dapat 

dilakukan melalui beragam cara, seperti: 

pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau 

bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan 

(baik melalui penciptaan kondisi lingkungan 

fisik maupun social-ekonomi, maupun 

pemaksaan melalui aturan dan ancaman-

ancaman). Namun, hal yang terpenting adalah 

keberlanjutan dari pembelajaran dan hasil 

pembelajaran melalui cara-cara tersebut. 

 

4. Proses Rekonstruksi Pengetahuan 

Petani pada Program FEATI 

Proses perubahan perilaku petani pada 

dasarnya adalah implikasi dari perubahan 

pengetahuan melalui proses pembelajaran 

mandiri mereka sendiri. Hal tersebut 

berdasarkan pada pendapat Davenport dan 

Prusak (1998) bahwa pengetahuan adalah 

kerangka evaluasi dan penyatuan pengalaman 

dan informasi. Kemudian Drucker (1998) bahwa 

pengetahuan adalah sebagai actionable 

information atau informasi yang dapat 

ditindaklanjuti atau informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk bertindak, untuk 

mengambil keputusan dan untuk menempuh 

arah atau strategi tertentu. Kapasitas untuk 

bertindak seseorang diciptakan secara 

berkelanjutan melalui proses mendapatkan 

pengetahuan (process-of-knowing). Dengan kata 

lain, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari 

konteksnya. Sedangkan, bertindak merupakan 

sesuatu. 

Pengetahuan akan terus menerus 

direkonstruksi melalui Process-of-knowing. 

Proses rekonstruksi pengetahuan tersebut 

sifatnya khas pada setiap lokasi penelitian. 

Nonaka dalam Uriarte (2008:7) menjelaskan 

dari perspektif teori knowledge management 

bahwa proses rekonstruksi pengetahuan melalui 

tahapan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi 

dan internalisasi. Sosialisasi merupakan proses 

berbagi pengetahuan implisit melalui 

komunikasi langsung atau saling berbagi 

pengalaman. Pengetahuan implisit dapat 

dialihkan dari sumbernya kepada pihak lain 

melalui kegiatan mentoring, peniruan, 

pengamatan, pelatihan. Eksternalisasi 

merupakan proses pengembangan konsep yang 

menyatu atau melekat dengan pengetahuan 

implisit seseorang atau kelompok.  

Dalam pengembangan konsep 

eksternalisasi tersebut juga terjadi pula proses 

konversi dari pengetahuan implisit menjadi 

eksplisit. Konversi pengetahuan secara 

eksternalisasi merupakan hasil dialog (interaksi) 

orang-orang/kelompok yang terlibat secara 

bersama-sama mengkonversi dari pengetahuan 

implisit agar bisa terjadi eksplisit. Kombinasi 

merupakan proses menggabungkan berbagai 

unsur pengetahuan eksplisit menjadi prototipe 

atau panduan yang diinginkan dan menghasilkan 

konversi pengetahuan baru yang berupa 

eksplisit. Sedangkan internalisasi merupakan 

proses pembelajaran dan akuisisi pengetahuan 

yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap 
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pengetahuan eksplisit yang disebarkan ke 

seluruh organisasi melalui pengalaman sendiri 

sehingga menjadi pengetahuan implisit anggota 

organisasi. 

Dari perspektif teori knowledge 

management proses rekonstruksi pengetahuan 

petani pada implementasi metode FMA di Desa 

Sukodono, Desa Banjarejo dan Desa 

Gadingkulon melalui proses sosialisasi, 

eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Hal 

penting yang menarik adalah bahwa 

sesungguhnya masyarakat memiliki potensi-

potensi katalisator rekonstruksi pengetahuan 

yang khas pada setiap lokasi penelitian. Di Desa 

Sukodono, proses sosialisasi terjadi pada 

interaksi sesama petani dalam kegiatan bertani 

sehari-hari mereka, pada pertemuan rutin 

kelompok yang diikat oleh arisan dan denda, 

serta pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan yang difasilitasi oleh PPL PNS dan 

Penyuluh Swadaya. Potensi katalisator 

rekonstruksi pengetahuan lain adalah melalui 

penerapan-penerapan pengetahuan oleh peserta 

pembelajaran dipadukan dengan pengalaman 

petani sendiri, maka telah terjadi proses 

eksternalisasi bahkan proses kombinasi 

pengetahuan. Hal tersebut terbukti dari 

terbentuknya pengetahuan baru murni hasil 

rekonstruksi petani. 

Pengetahuan baru atau prototipe 

pengetahuan baru murni hasil process of 

knowing mandiri petani di Desa Sukodono di 

antaranya adalah (1) nilam tidak layak 

dibudidayakan karena merusak tanah, (2) 

memutus mitos jangan menanam pisang 

sebelum punya cucu kepada keyakinan tidak 

akan ada malapetaka jika niatnya memindah 

anakan pisang, (3) perbanyakan pisang melalui 

matimeristem pisang pasca produktif, (4) alat 

sotong pisang, (5) waktu pemasangan sotong 

yang tepat berdasarkan cahaya bulan dan musim 

hujan, (6) box rangka pengangkut pisang dari 

lahan untuk mencegah kerusakan pengangkutan.  

Proses sosialisasi, eksternalisasi dan kombinasi 

pengetahuan yang berjalan dengan 

pendampingan yang dilakukan oleh PPL PNS 

dan Penyuluh Swadaya dengan peserta 

pembelajaran keterwakilan tiap kelompoktani 

yang tersebar dari setiap dusun di desa, juga 

terbukti mempercepat proses internalisasi suatu 

pengetahuan di tingkat petani. 

Di Desa Banjarejo proses rekonstruksi 

pengetahuan tentang pembibitan jamur telah 

membuktikan bahwa petani mampu menerapkan 

bahkan menciptakan teknologi murni hasil 

process-of-knowing mandiri mereka. Padahal 

teknologi jamur itu sendiri merupakan teknologi 

yang betul-betul baru dikenal oleh petani. 

Karakteristik petani yang tidak yakin jika tidak 

melihat bukti, dapat terpecahkan dengan model 

pembelajaran mandiri mereka. Walaupun pada 

akhirnya semakin sedikit petani yang melakukan 

budidaya jamur, bukan berarti petani tidak 

memiliki pengetahuan tentang budidaya jamur. 

Justru sebaliknya bahwa petani kini apakah dia 

perlu beragribisnis jamur atau tidak itu adalah 

pilihan rasionalitas mereka. 

Pengetahuan baru atau prototipe 

pengetahuan baru murni hasil process of 

knowing mandiri petani jamur di Desa Banjarejo 

di antaranya adalah: (1) penggunaan media cair 

pada pembuatan bibit F0 metode kultur jaringan, 

(2) eksplan terbaik pada kultur jaringan bukan 

dari daun, tetapi dari pangkal batang, (3) 

pembuatan bibit sebar (F2) dalam bag log, (4) 

komposisi media bag log berbeda untuk setiap 

jenis jamur, (5) komposisi terbaik media bag log 

dalam satu bag log terdiri dari komposisi nutrisi 

tinggi dan rendah, (6) waktu pembongkaran bag 

log pasca produuksi yang tepat adalah setelah 3 

kali panen, tidak menunggu sampai 5 kali panen, 

(7) modifikasi kumbung berdasarkan kebutuhan 

cahaya dan sirkulasi angin.  

Di Desa Gadingkulon teknologi pakan 

ternak sangat erat kaitannya dengan hasil-hasil 

uji laboratorium dan memiliki standar tertentu. 

Namun tidak berarti tidak memiliki potensi 

katalisator rekonstruksi pengetahuan yang khas 

dan kuat. Di Desa Gadingkulon katalisator yang 

sangat berpotensi pada proses rekonstruksi 

pengetahuan adalah melalui sosialisasi. Proses 

sosialisasi petani di Desa Gadingkulon adalah 

dalam bentuk pertemuan rutin petani yang 

dijadikan media pembelajaran dengan saling 

bertukar pengalaman dan informasi sesama 

petani menyangkut saprodi, teknis budidaya, 

pengendalian OPT, permodalan dan pasar serta 

pemasaran produk. Uniknya pada pertemuan 
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tersebut, kehadiran penyuluh tergantung dari 

permintaan dan kesepakatan anggota pertemuan. 

Penyuluh akan diundang jika pada pertemuan 

tidak ditemukan solusi pada permasalahan yang 

mereka hadapi.  

Proses eksternalisasi pengetahuan di 

Desa Gadingkulon relatif cepat, dalam bentuk 

penerapan-penerapan yang sekaligus dijadikan 

bahan pengamatan  pada hasilnya. Proses 

kombinasi adalah proses rekonstruksi 

pengetahuan di tingkat kelompoktani dan KUB. 

Prototipe pengetahuan baru hasil kombinasi di 

antarnya adalah (1) kelinci bukan komoditas 

yang layak diusahakan di Gadingkulon 

sekalipun merupakan rekomendasi dari PPL 

setempat. Dalam hal ini sikap penolakan 

terhadap agribisnis kelinci justru terjadi setelah 

petani betul-betul menguasai teknologi kelinci 

dan menerapkan dalam skala bisnis. Jadi 

penolakan yang dilakukan berdasarkan pada 

rasionalitas petani setelah melewati tahapan-

tahapan rekonstruksi pengetahuan mereka 

sendiri, sehingga sikap penolakan tidak bisa 

identik dengan sikap negatif. (2) pakan sapi 

berbentuk pelet, walaupun pada akhirnya tetap 

kembali pada bentuk konsentrat. Dikarenakan 

proses rekonstruksi dan kombinasi pengetahuan 

terbukti segera menunjukkan hasil yang positif, 

maka proses internalisasi pengetahuan akan 

semakin cepat terjadi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada proses rekonstruksi pengetahuan 

ditingkat petani, (1) terjadi proses modifikasi 

teknologi dari yang diintrodusir kepada 

teknologi yang lebih aplikatif dan lahirnya 

teknologi komplementer, (2) terjadi pergeseran 

fokus manajemen pemasaran dari pasar modern 

kepada perluasan pasar lokal/tradisional yang 

belum terpenuhi. Khusus untuk Desa 

Gadingkulon, dari upaya perluasan dan 

pemenuhan pakan luar daerah, menjadi 

memaksimalkan kemitraan bahan baku dengan 

luar daerah untuk fokus  memenuhi kebutuhan 

petani anggota, (3) terjadi proses modifikasi dan 

penyesuaian jenis kelembagaan petani 

menyesuaikan dengan karakteristik usahatani 

yang dikembangkan. Di Desa Sukodnono 

penguatan KUB, CV dan asosiasi pisang mas, 

sedangkan di Desa Banjarejo KUB tidak 

dikembangkan dan petani memilih kembali pada 

penjualan keluarga. Di Desa Gadingkulon KUB 

berkembang menjadi CV/perusahaan pakan 

mandiri desa.  

Kedepan perlu pengembangan peran 

UP-FMA dan PPL sebagai inisiator, fasilitator, 

katalisator dan pendamping pada tahapan proses 

rekonstruksi pengetahuan petani. UP-FMA dan 

PPL harus berkolaborasi sebagai partner yang 

solid dalam mendinamiskan proses-proses 

rekonstruksi pengetahuan ditingkat petani. UP-

FMA dan PPL diharapkan tidak berperan lagi 

seolah-olah sangat formal sebagai panitia 

sebagaimana yang ditemukan pada Program 

FEATI yang telah usai, melainkan kedepan 

berperan sangat informal dan dekat dengan 

pengembangan pengetahuan sesuai kebutuhan 

ditingkat petani. 

Dari uraian proses rekonstruksi 

pengetahuan pada pada Program FEATI di 3 

desa lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa ukuran keberhasilan penyuluhan selain 

dengan memperhatikan perubahan perilaku 

menyangkut domain pengetahuan, keterampilan 

dan sikap sebagaimana taksonomi tujuan 

pendidikan Bloom, keberhasilan penyuluhan 

juga harus dilihat dari proses rekonstruksi 

pengetahuan di tingkat petani dan upaya-upaya 

pendampingan oleh kolaborasi  lembaga 

pembelajaran petani dan PPL setempat. 

Sehingga ukuran keberhasilan penyuluhan 

bukan hanya pada seberapa banyak teknologi 

ditransfer dan diadopsi oleh petani, tetapi 

bagaimana pengetahuan yang diintroduksikan 

kepada petani direkonstruksi hingga 

pengetahuan hasil rekonstruksi diterapkan 

melalui proses kemandirian pembelajaran 

mereka. 

5. Konsep Rekonstruksi Sistem Penyuluhan 

Pertanian Berbasis Kebutuhan Petani 

pada Program FEATI 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya, maka Program FEATI 

yang dijalankan dengan baik telah menorehkan 

keberhasilan sebuah sistem penyuluhan 

pertanian yang terbukti mampu mendorong 

perubahan perilaku petani, mendinamiskan 

proses rekonstruksi pengetahuan ditingkat 
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petani, meningkatkan kemandirian petani dalam 

pembelajaran dan bahkan kemandirian petani 

dari aspek material, intelektual serta pembinaan. 

Dengan demikian Program FEATI adalah 

program yang patut dijadikan acuan program 

pemberdayaan petani kedepan.  

Namun demikian, berdasarkan hasil 

penelitian, masih ada beberapa hal yang perlu 

disempurnakan pada model yang telah dibangun 

pada Program FEATI tersebut dalam sebuah 

konsep pengembangan/ rekonstruksi sistem 

penyuluhan pertanian berbasis kebutuhan petani. 

Gambaran konsep rekonstruksi sistem 

penyuluhan pertanian berbasis kebutuhan petani 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Kebutuhan Petani 
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Pengembangan konsep rekonstruksi 

pada Gambar 4 difokuskan pada beberapa hal di 

antaranya; (1) penguatan dan pengembangan 

kelembagaan pendukung pembelajaran, (2) 

peningkatan wawasan agribisnis penyuluh dan 

peningkatan kompetensi penyuluh sebagai 

inisiator, katalisator, fasilitator dan pendamping 

petani dalam hal identifikasi prioritas masalah 

petani serta identifikasi dan reorientasi prioritas 

kebutuhan pembelajaran petani, dan (3) 

pengembangan sistem bantuan permodalah 

usaha melalui mekanisme modal bersaing, serta 

(4) penggunaan metode-metode secara 

terintegrasi sesuai kebutuhan. 

1. Penguatan dan pengembangan 

kelembagaan pendukung pembelajaran 

- Kolaborasi dan sistemisasi kelembagaan 

pendukung pembelajaran petani dengan 

menguatkan keterlibatan institusi atau 

organisasi yang menjalankan fungsi 

pendidikan, penelitian, penyuluhan, 

permodalan dan pemasaran. 

- Penetapan visi, misi dan tujuan bersama 

dan menjabarkannya dalam program dan 

kegiatan bersama. Kegiatan difokuskan 

pada pemberdayaan dan penguatan 

kapasitas petani secara berkelanjutan 

berbasis pada kebutuhan petani. 

- Penetapan personil dan melakukan 

reedukasi pada personil supaya 

memiliki kompetensi dan kepedulian 

tinggi terhadap pemberdayaan petani. 

- Menguatkan peran UP-FMA atau 

lembaga pembelajaran petani sejenisnya 

secara berkelanjutan dari, oleh dan 

untuk petani dalam hal pengelolaan 

pembelajaran mandiri petani. 

2. Peningkatan kompetensi penyuluh 

- Peningkatan kompetensi penyuluh 

dalam hal memainkan perannya di 

masyarakat sebagai inisiator, 

katalisator/dinamisator, fasilitator dan 

pendamping setiap program dan 

kegiatan pemberdayaan petani. 

- Peningkatan jiwa wirausaha penyuluh 

melalui pemahaman model-model 

pengembangan agribisnis.  

- Memfasilitasi penyuluh melaui 

program-program yang dapat 

meningkatkan perannya sebagai inisiator 

dan pionir dalam pengembangan 

agribisnis.  

- Meningkatkan kompetensi penyuluh 

melalui pelatihan-pelatihan yang dapat 

meningkatkan kepekaan dan 

kemampuannya dalam menganalisis 

permasalahan prioritas dan kebutuhan 

prioritas petani.  

- Meningkatkan kompetensi penyuluh 

dalam penyadaran petani, fasilitasi dan 

kompetensi sebagai pendamping dalam 

reorientasi pemebelajaran petani 

berbasis masalah dan kebutuhan 

prioritas petani. 

- Penetapan mekanisme reward and 

punishment bagi penyuluh dalam 

kegiatan pendampingan petani. 

3. Pengembangan sistem bantuan modal 

bersaing 

- Kegiatan pemberdayaan petani tidak 

hanya difokuskan pada 

pembelajarannya, tetapi difokuskan juga 

kepada fasilitasi permodalan petani 

demi mendukung percepatan 

pengembangan kapasitas agribisnis 

petani. 

- Fasilitasi permodalan petani dijalankan 

melalui mekanisme bersaing yang fair 

berdasarkan kebutuhan dan prospek 

agribisnis yang dijalankan petani.  

4. Itegrasi metode identifikasi kebutuhan 

pembelajaran, PUG dan reward and 

punishment sesuai kebutuhan. 

- Menguatkan sinergi metode-metode 

sebagaimana yang telah dibangun pada 

Program FEATI dalam upaya 

identifikasi kebutuhan pembelajaran 

petani, pengarus utamaan gender, 

penguatan nilai-nilai reward and 

punishment pembelajaran dan 

pengelolaan pembelajaran mandiri 

berbasis kebutuhan petani. 

- Menguatkan peran UP-FMA sebagai 

unit penelitian dan pengembangan 

teknologi di tingkat petani. Sehingga 

teknologi apapun yang diintroduksikan 

betul-betul akan sesuai, lebih aplikatif 

dan dapat diprediksi kelebihan dan 
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kekurangan atau resiko-resiko dalam 

penerapannya.  

Jadi, pada dasarnya model 

pemberdayaan yang telah difasilitasi Program 

FEATI pada Tahun 2008 sampai Tahun 2012 

adalah merupakan model pemberdayaan petani 

yang telah terbukti berhasil dalam hal 

mendorong perubahan perilaku dan 

pengembangan kemandirian petani. Model yang 

telah dibangun pada Program FEATI, kedepan 

perlu lebih disempurnakan lagi melaui sebuah 

rekonstruksi sistem penyuluhan pertanian 

berbasis kebutuhan petani, terutama dalam 

penguatan dan pengembangan kelembagaan 

pendukung pembelajaran, peningkatan 

kompetensi penyuluh sebagai inisiator, 

fasilitator, katalisator dan pendamping program, 

mengembangkan sistem bantuan modal 

agribisnis bersaing dan penguatan sinergi 

metode-metode dalam identifikasi kebutuhan 

pembelajaran, pengarus utamaan gender dan 

nilai-nilai reward and punishment pembelajaran. 

KESIMPULAN 

 

1. Penentuan kebutuhan pembelajaran petani 

dikembangkan dari kebutuhan dasar petani. 

Kebutuhan dasar petani dapat dipenuhi 

melalui pemenuhan kebutuhan perantara 

(intermediate needs) yang meliputi 

kebutuhan perbaikan teknis, keberlanjutan 

usaha, keamanan usaha dan identitas petani. 

Sifat kebutuhan pembelajaran meliputi 

seluruh komponen sistem agribisnis yang 

spesifik tiap lokasi penelitian. Penentuan 

kebutuhan pembelajaran petani tersebut 

menggunakan integrasi berbagai metode 

dalam identifikasi kebutuhan pembelajaran, 

pengarus utamaan gender dan reward and 

punishment penyuluhan. 

2. Perubahan perilaku petani sebelum dan 

setelah difasilitasi Program FEATI 

signifikan terutama pada keterampilan dan  

pengetahuan petani, seiring dengan 

kemandirian pembelajaran petani setelah 

mengikuti Program FEATI. Perubahan 

pengetahuan dan ketrampilan petani bahkan 

menghasilkan teknologi baru murni hasil 

rekonstruksi dari pembelajaran mandiri. 

Sedangkan perubahan pengetahuan petani 

meliputi penguasaan teknologi, manajemen 

dan kelembagaan. 

3. Proses rekonstruksi pengetahuan petani 

melalui tahapan sosialisasi, eksternalisasi,  

kombinasi dan internalisasi. Pengetahuan 

yang direkonstruksi meliputi pengetahuan 

teknologi, kelembagaan dan pemasaran 

yang dikebangkan spesifik lokasi 

menyesuaikan jenis usahatani yang 

dikembangkan petani. 

4. Diperlukan rekonstruksi sistem penyuluhan 

pertanian berbasis kebutuhan petani, 

terutama dalam penguatan dan 

pengembangan kelembagaan pendukung 

pembelajaran, peningkatan kompetensi 

penyuluh sebagai inisiator, fasilitator, 

katalisator dan pendamping program, 

mengembangkan sistem bantuan modal 

agribisnis bersaing dan penguatan sinergi 

metode-metode dalam identifikasi 

kebutuhan pembelajaran, pengarus utamaan 

gender dan nilai-nilai reward and 

punishment pembelajaran. Fokusnya pada 

peningkatan intensitas pembelajaran mandiri 

dan proses rekonstruksi pengetahuan petani 

yang pada akhirnya diharapkan akan 

meningkatkan dinamika perubahan perilaku 

petani, kemandirian petani dan pada 

akhirnya akan tercapai kesejahteraan petani. 
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