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Abstrak 
 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis Pola Pembinaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam 

Meningkatkan Hasil Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sidomulyo. 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten 

Kutai Timur. Penelitian ini mengunakan penelitian Deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. 

Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pola pembinaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam 

meningkatkan hasil produktivitas perkebunan kelapa sawit di Desa Sidomulyo 

sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembinaan yang 

dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap petani seperti 

bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar, penyusunan pelepah yang baik 

dan bagaimana mengatasi hama atau penyakit yang menyerang tanaman 

sehingga dapat meningkatkan hasil perkebunan. Adapun cara-cara 

menyampaikan informasi yang diberikan penyuluh kepada petani dengan cara 

seminar umum, pertemuan dalam satu kelompok tani, kunjungan secara langsung, 

semua itu petugas penyuluh lakukan sesuai dengan program yang telah 

direncanakan. Selain itu juga usaha sampingan lain yang dilakukan para petani 

kelapa sawit sudah berjalan dengan baik semua itu berkat bantuan dan dukungan 

yang diberikan petugas penyuluh tehadap para petani dan rekomendasi yang 

diberikan usaha sampingan lainya seperti bercocoktanam tanaman pangan dan 

budidaya ikan air tawar.  

 

Kata Kunci:  pembinaan penyuluh pertanian lapangan (PPL), produktivitas hasil 

          perkebunan kelapa sawit, Desa Sidomulyo. 
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Pendahuluan  

Melihat dari sumber daya alam yang begitu melimpah di Kabupaten Kutai 

Timur, salah satunya di sektor pertanian atau perkebunan sangat tepat untuk di 

kembangkan di daerah Kabupaten Kutai Timur, karena melihat dari struktur tanah 

dan iklim tropis, serta luasan lahan terbuka yang masih luas yang dimiliki oleh 

Kabupaten Kutai Timur sangat cocok untuk ditanami atau dikembangkan tanaman 

kelapa sawit. Oleh sebab itu, pertumbuhan tanaman kelapa sawit sangat cocok 

dengan struktur tanah dan iklim tropis yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur.  

Untuk mewujudkan kabupaten Kutai Timur menjadi suatu kawasan 

Agribisnis dan Agroindustri Regional, yang memiliki daya saing dan mampu 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, 

berkesinambungan pada masa kepemimpinan Awang Faroek Ishak di Kabupaten 

Kutai Timur, Beliau mengembangkan sektor Agribisnis pada bidang Perkebunan 

kelapa sawit dengan mendukung partisipasi masyarakat dalam mengelola 

pertanian atau perkebunan karena melihat peluang kedepannya sangat baik untuk 

meningkatkan kesejateraan hidup masyarakat petani di pedesaan. 

Berkenaan dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang 

sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan, maka kelembagaan 

penyuluhan terdiri atas kelembagaan tingkat pusat, kelembagaan tingkat provinsi, 

kelembagaan tingkat kabupaten dan kelembagaan tingkat kecamatan.  Dalam 

peraturan presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan, 

pertanian, perikanan dan kehutanan adalah lembaga pemerintahan yang 

bertanggung jawab dalam pertanian.  

Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) bertugas untuk memberikan 

dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara 

hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi 

pertanian yang lebih maju. Dengan demikian seorang penyuluh pertanian dalam 

melaksanakan tugasnya mempunyai tiga peranan:  

1. Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru 

dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam usaha taninya, 

meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha taninya; 

2. Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi petani 

agar mau merubah cara berfikir, cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan 

mau menerima cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil, 

sehingga tingkat hidupnya lebih sejahtera; 

3. Berperan sebagai penasehat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk-

petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-

contoh kerja dalam usaha tani memecahkan segala masalah yang dihadapi. 

Di dalam tujuan Penyuluhan Pertanian mencakup tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu menumbuhkan 

perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, 

kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani 

yang dilakukan. Tujuan penyuluhan jangka panjang yaitu peningkatan taraf hidup 

http://tani/
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masyarakat tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Tujuan pemerintah 

terhadap penyuluhan pertanian yaitu meningkatkan produksi pangan, merangsang 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat 

desa, mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Kelembagaan penyuluhan 

pada tingkat kecamatan bersifat memberikan pembinaan dan pendampingan 

terhadap petani dalam rangka untuk meningkatkan pertanian, dan masyarakat 

merespon dengan baik adanya lembaga penyuluhan pertanian yang memberi 

pembinaan dan pendampingan terhadap mereka.   

Dengan adanya sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang di 

Kecamatan Kongbeng hal ini akan berimplikasi terhadap perkembangan 

perekonomian yang ada di Kecamatan Kongbeng itu sendiri. Perkembangan 

perekonomian di Kecamatan itu dinilai oleh berbagai pihak maju dengan pesat, 

bahkan sejumlah warga masyarakat yang awalnya enggan berkebun, kini justru 

mencari lahan. Khususnya untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit 

yang sudah bisa dirasakan hasilnya. Namun karena sebagian besar lahan sudah 

ditanami kebun sawit dan tanaman pangan lainnya, sehingga saat ini agak sulit 

mencari lahan tidur di kawasan Kongbeng. Tidak heran, apabila sebagian 

masyarakat Kecamatan Kongbeng, telah bergantung dengan sektor perkebunan 

kelapa sawit. Pasalnya, hasil yang dirasakan selama ini sudah terbukti nyata.  

Bahkan warga atau masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng 

yang memiliki kebun sawit, mampu menyekolahkan  anaknya hingga di Pulau 

Jawa sampai ke perguruan tinggi. Semuanya itu dari hasil perkebunan kelapa 

sawit. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Masyarakat di Desa Sidomulyo, 

mata pencarian utamanya adalah berkebun kelapa sawit. untuk meningkatkan 

hasil produksi pertanian kelapa sawit yang dimiliki masyarakat, maka peran 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat penting dalam melakukan pembinaan 

terhadap peningkatan hasil produksi perkebunan bagi masyarakat di Desa 

Sidomulyo agar lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kewajiban dan tugas, 

pokok dan fungsi penyuluh pertanian lapangan (PPL). Oleh sebab itu penulis 

tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam yang berkaitan 

dengan pola pembinaan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) terhadap petani di 

Desa Sidomulyo dengan mengambil judul “Studi Tentang Pola Pembinaan 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Meningkatkan Hasil Produktivitas 

Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten 

Kutai Timur.” 

 

Kerangka Dasar Teori  

Pembinaan  

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu 

proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan 

mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai 

usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan 

adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, 

file:///E:/dawi/bab%201-3%20ardin%20revisi/fik/Bab%2012345%20Fik/about:blank
http://ekonomi/
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pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu 

pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan 

semaksimal mungkin. 

Pembinaan menurut Winkel (2002:29) disebutkan bahwa pembinaan adalah 

bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar 

dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu 

aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang 

belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani. Selain itu 

menurut Efendi (2003:24) di sebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan 

dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, 

kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung 

termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, 

sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal. 

 

Penyuluhan 

Mardikanto, (2003) mengemukakan pengertian dari penyuluhan adalah 

proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan 

memperkuat kemampuan semua “stakeholders” agribisnis melalui proses belajar 

bersama yang partisipatip, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap 

individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan agribisnisnya yang 

semakin produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan 

semakin sejahtera secara berkelanjutan. Penyuluhan merupakan suatu sistem 

pendidikan nonformal untuk anggota masyarakat di pedesaan agar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap mentalnya meningkat menjadi lebih produktif sehingga 

mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan hidupnya (Setiana 

2005). 

Menurut Kusnadi (2011), penyuluhan pertanian adalah upaya 

menyampaikan informasi (pesan) yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh 

penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara 

langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu 

menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Umumnya pesan terdiri dari 

sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang memperoleh perlakuan. Bentuk 

perlakuan tersebut memilih, menata, menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. 

Simbol yang mudah diamati dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. 

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk 

memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan pada pesan dapat 

dikatakan teknik penyuluhan pertanian. 

 

Penyuluhan Pertanian 

Diantara penyuluhan-penyuluhan yang ada di Indonesia penyuluhan 

pertanian merupakan penyuluhan tertua, dimulai sejak awal tahun 1990-an yakni 

di zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Dari sejak berdirinya sampai 

sekarang, sedikitnya ada dua pihak yang belum mengalami perubahan sejak 
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berdirinya penyuluhan pertanian, yakni petani dan keluarganya yang menerima 

penyuluhan, dan petugas pemerintah sebagai pemberi penyuluhan. Pihak-pihak 

yang terkait dengan penyuluhan pertanian berkembang sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan, baik pemerintah maupun petani dan keluarganya, 

swasta, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. (Yustiana dan Sudrajat, 

2003) 

Menurut Kusnadi (2011), penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan 

informasi (pesan) yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh 

pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung 

maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi 

teknologi pertanian baru. Umumnya pesan terdiri dari sejumlah simbol dan isi 

pesan inilah yang memperoleh perlakuan. Bentuk perlakuan tersebut memilih, 

menata, menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. Simbol yang mudah diamati 

dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. Keputusan-keputusan yang dibuat 

oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk memilih serta menata isi pesan dan 

simbol yang digunakan pada pesan dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian. 

Tujuan utama dari penyuluhan pertanian adalah mempengaruhi para petani 

dan keluarganya agar berubah perilakunya, yang akan menyebabkan perbaikan 

mutu hidup dari para keluarga tani. Jadi perubahan perilaku itu dapat terjadi 

dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: 

1. Bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi petani 

2. Tumbuhnya keterampilan, kemampuan dan kebiasaan baru yang 

bertambah baik. 

3. Timbulnya sikap mental dan motivasi yang lebih kuat sesuai yang 

dikehendaki. (Yustiana dan Sudrajat, 2003) 

 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K), arti penyuluhan pertanian 

adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka 

mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 

kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan diatas, dapat ditarik suatu hal 

yang mendasar tentang penyuluhan pembangunan, yaitu :  

1. Penyuluhan adalah proses pendidikan,  

2. Proses penyuluhan adalah untuk mencapai perubahan perilaku, 

3. Tujuan penyuluhan adalah meningkatkan kesejahteraan sasaran  penyuluhan. 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan petugas dari Dinas 

Pertanian kota/kabupaten yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, 

pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi 
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kecamatan. Sebelum membina, Penyuluh Pertanian Lapangan perlu melakukan 

pendekatan dengan memahami kemampuan kelompok maupun perorangan agar 

materi yang disampaikan kepada petani dapat dicerna dengan baik oleh petani. 

Selanjutnya diadopsi dengan baik agar petani senantiasa meningkatkan efisiensi 

usaha pertaniannya. Penyuluh Pertanian Lapangan dibekali kemampuan meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai pengajar.  

Margono Slamet (2000), menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan 

adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya 

kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki 

menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan 

masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya 

dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih 

bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.   

 

Meningkatan Produktivitas Perkebunan  

Produktivtias Kebun Kelapa Sawit, pengertian produktivitas secara umum 

adalah menghasilkan lebih, dengan kata lain lebih baik, optimal dalam jumlah 

kerja yang sama dari usaha manusia yang dikeluarkan (Glaser, 1996). 

Produktivitas dapat didefenisikan sebagai perbandingan antara totalitas keluaran 

pada waktu tertentu dengan totalitas masukan selama periode tersebut, atau suatu 

tingkat efesiensi dalam memproduksi barang atau jasa (Filippo, 1994). Mahoney 

dalam Campbell (1990) mendefenisikan produktivitas sebagai suatu pengertian 

efisiensi secara umum yaitu sebagai rasio antara hasil dan masukan dalam suatu 

proses yang menghasilkan suatu produk atau jasa. Hasil (output) itu meliputi 

(penjualan, laba, kepuasan konsumen), sedangkan masukan meliputi alat yang 

digunakan, biaya, tenaga, keterampilan dan jumlah hasil individu. 

Pengertian produktivitas secara teknis, ekonomis, dan psikologis adalah 

rangkuman atau gambaran antara unsur efektivitas, efesiensi dan kepuasan kerja 

yang harus mengandung volume produksi, hemat masukan serta optimalisasi 

kepuasan kerja secara manusiawi Hadipranata dalam Risza (2009). 

 

Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, seperti; 

minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodesel). Perkebunan 

kelapa sawit sangat menguntungkan bagi sebuah industri, sehingga banyak hutan-

hutan di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia merupakan 

penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit sendiri 

banyak tersebar di berbagai daerah seperti; Sumatera, Jawa, Kalimantan dan 

Sulawesi.  

Kelapa sawit berbentuk pohon dengan tinggi dapat mencapai hingga 24 

meter. Walaupun memiliki akar serabut, namun pohon kelapa sawit bisa berdiri 

tegak dan sangat kokoh. Seperti jenis palma lainnya, daun kelapa sawit tersusun 



         Pola Pembinaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kutai Timur (Ardianus) 

 

 

 613 

majemuk menyirip. Daun berwarna hijau tua serta pelepah berwarna sedikit lebih 

muda. Penampilannya sedikit mirip dengan tanaman salak, hanya saja duri yang 

tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga 

umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun pelepah yang mengering akan terlepas 

sehingga penampilan menjadi mirip dengan pohon kelapa. Akar tanaman kelapa 

sawit mempunyai sistem perakaran serabut. Jika serasi cukup baik, akar tanaman 

kelapa sawit dapat menembus kedalaman 8 m di dalam tanah, sedangkan yang 

tumbuh ke samping dapat mencapai radius 16 m (Sastrosayono, 2003) 

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakuan penulis  bertempat di kantor UPT Pertanian 

Kecamatan Kongbeng dan Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten 

Kutai Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Informant yang dipilih 

berdasarkan teknik purposive sampling. Dalam teknik ini Informant dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian 

ini yang memiliki kopetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Dalam penelitian 

ini penulis mempergunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian 

yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain : (1) 

Penelitian kepustakaan (2) Penelitian lapangan seperti: (a) Observasi (b) 

Wawancara (c) Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen yaitu 

sebagai berikut: (1) Pengumpulan data (2) Reduksi data (c) Penyajian data (d) 

Penarikan kesimpulan 

 

Hasil Penelitian  

Menyebarluaskan Informasi Bidang Pertanian dan Perkebunan 

Pada indikator menyebarluaskan informasi bidang pertanian dan perkebunan 

dapat disimpulkan bahwa petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam 

menyebarluaskan informasi kepada petani sudah berjalan dengan baik, sesuai 

dengan program kerja  yang telah mereka rencanakan dan informasi yang mereka 

berikan kepada petani selama ini melalui seminar umum, pertemuan dalam satu 

kelompok tani, terjun langsung ke kebun atau langsung datang ke rumah sudah 

memberikan manfaat yang signifikan kepada para petani dalam hal informasi-

informasi yang diperlukan kepada para petani untuk meningkatkan hasil 

perkebunan mereka serta mampu menjawab kendala-kendala yang dialami oleh 

para petani. 

 

Mengajarkan Keterampilan atau Kecakapan Bertani 

Pada indikator mengajarkan keterampilan atau kecakapan bertani dapat 

disimpulkan bahwa petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam 
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mengajarkan keterampilan atau kecakapan bertani yang lebih baik kepada para 

petani di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng semua itu terjadi karena adanya 

peran aktif para petugas penyuluh lapangan yang selalu terjun langsung ke 

lapangan dan memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada para petani 

sebagai bagian dari salah satu tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan 

(PPL) sehingga apa yang disampaikan dan dicontohkan dapat dimengerti oleh 

para petani sehingga para petani bisa mengunakan keterampilan atau kecakapan 

bertani yang lebih baik dan dapat meningkatkan hasil perkebunan mereka. 

Pelatihan keterampilan bertani kepada para petani yang diberikan petugas 

penyuluh dengan cara teori dan praktek atau kunjungan langsung kelapangan 

seperti memberikan arahan, bimbingan atau contoh  bagaimana cara pemupukan 

yang baik dan benar, bagaimana cara penyusun pelepah kelapa sawit yang benar 

dan bagaimana cara mengatasi hama ulat bulu, hal ini bertujuan agar dapat tepat 

sasaran dalam hal pelatihan keterampilan dan kecakapan bagi para petani, 

sehingga para petani dapat memiliki keterampilan yang terbaik dalam 

meningkatkan hasil perkebunan mereka.  

 

Menyelenggarakan Sarana Produksi dan Usaha Sampingan Lainnya  

Pada indikator menyelenggarakan sarana produksi dan usaha sampingan 

lainnya dapat disimpulkan bahwa dalam menyelengarakan sarana produksi dan 

usaha sampingan lainya yang dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng sudah berjalan sesuai dengan tugas dan  

fungsinya, selama ini dalam proses menjalankan usaha sampingan lainnyan bagi 

para petani yang dilakukan petugas penyuluh pertanian di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng sudah tepat sasaran kerena dengan adanya bantuan bibit 

yang diberikan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara gratis kepada petani. 

Dengan adanya bantuan, bimbingan serta masukan-masukan yang dilakukan 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara gratis kepada petani, sehinga para 

petani dengan antusiasnya menjalankan usaha sampingan lainnya bagi mereka 

dengan semangat sehinga para petani tidakhanya berketergantungan pada satu 

sumber mata pencarian mereka. 

 

Menyelenggarakan Swadana dan Swadaya 

Pada indikator menyelenggarakan swadana dan swadaya dapat disimpulkan 

bahwa petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menimbulkan swadana 

atau swadaya dalam usaha-usaha perbaikan bagi para petani dengan adanya 

usaha-usaha swadana atau swadaya seperti simpan pinjam, pengkreditan pupuk 

dan obat-obatan di koperasi Desa bahkan di koperasi induk dapat memberikan 

manfaat bagi para petani kerena dengan adanya usaha swadana atau swadaya 

yang mereka lakukan dapat memberikan kemandirian bagi para petani sehingga 

para petani tidak lagi berketergantungan pada pemerintah. Bukti dari hasil 

swadana atau swadaya yang telah mereka lakukan dapat memberikan kemudahan 

bagi para petani dalam pembelian pupuk dan obat-obatan melalui perkereditan 
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sehingga para petani mendapatkan keringanan dalam mendapatkan kebutuhan 

pertanian mereka, sedangkan dengan adanya simpan pinjam yang mereka lakukan 

di koperasi dapat memberikan kemudahan bagi para petani dalam perbaikan jalan 

yang rusak sehinga mereka dapat memakai uang yang ada di koperasi dengan cara 

pemotongan setiap bulanya di koperasi, sehinga para petani tidak seterusnya 

berketergantungan pada pemerintah dan mereka menjadi mandiri dan dapat 

berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat. 

 

Memberikan Rekomendasi Berusaha Tani Menguntungkan 

Pada indikator memberikan rekomendasi berusaha tani menguntungkan 

dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui, 

bahwa dalam memberikan rekomendasi berusaha tani dan lain-lain yang lebih 

menguntungkan yang diberikan para petugas penyuluh lapangan kepada para 

petani sudah mencapai hasil yang baik seperti pengunaan bibit ungul, cara 

pemupukan yang tepat dosis, cara penyusunan pelepah yang benar, cara 

pemenenan yang benar, bercocok tanam tanaman pangan dan budidaya ikan air 

tawar. Rekomendasi yang telah diberikan penyuuh kepada para peteni selama ini 

sudah membawa manfaat yang baik bagi petani, karena para petani telah 

menjalankan rekomendasi yang diberikan kepada mereka dan mereka 

mendapatkan keuntungan. 

 

Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat  

Faktor pendukung dalam jalannya kegiatan pola pembinaan dalam pola 

pembinaan yang dilakuakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada 

para petani, semua itu dapat terlaksana kerena adanya peran aktif para petugas 

penyuluh lapangan yang selalul  aktif turun kelapangan untuk melakukan 

pembinaan bagi para petani sesuai dengan program yang dimiliki mereka dengan 

tujuan untuk memberdayakan para petani agar mereka tidak berketergantungan 

pada pemerintah. Agar dapat terlaksanaya pola pembinaan yang dilakukan, sangat 

penting adalah tanggapan yang besar dari para petani karena berpangaruh dalam 

terlaksananya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL). 

Faktor penghambat dalam jalannya kegiatan pola pembinaan yang di 

lakukan oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang disebabkan oleh sumber daya 

manusia yang tidak sama, kurangnya pertisipasi masyarakat dan kurangnya 

tingkat kepercayaan para petani terhadap para petugas penyuluh dan cuaca yang 

tidak stabil sehingga memperhambat dalam proses pola pembinaan yang 

dilakukan oleh petugas penyuluh pertanian terhadap para petani di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Kongbeng. Dalam hal ini juga faktor-faktor yang menjadi 

permasalahan dilapangan selama ini seperti kurangnya tenaga Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL), terjadinya greding yang berlebihan, transportasi angkutan buah 
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kelapa sawit yang dibatasi, adanya tengkulak yang membuat resah para petani 

kelapa sawit di Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang dapat disimpulkan bahwa petugas Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) memiliki tugas sebagai pendidik, pembimbing dan 

penasehat bagi para petani seperti Menyebarluaskan informasi yang dilakukan 

oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Kongbeng hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari cara 

petugas penyuluh dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan 

cara-cara bertani yang baik dan benar kepada petani melalui beberapa cara agar 

mempermudahkan petani untuk memahami informasi yang mereka berikan 

dengan cara mengadakan seminar umum, melakukan pertemuan dalam satu 

kelompok tani dan melakukan kunjungan secara langsung ke kebun atau langsung 

datang ke rumah petani iuntuk memberikan informasi. 

Mengajarkan keterampilan atau kecakapan bertani, para petugas penyuluh 

berperan sebagai pendidik atau pembimbing. Dalam mengajarkan keterampilan 

bertani yang lebih baik kepada para petani di lapangan selama ini, dengan cara 

teori dan praktek, terjun langsung ke lapangan atau ke kebun para petani sesuai 

dengan perencanaan kerja yang dimiliki oleh petugas Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL). Keterempilan atau kecakapan bertani yang diberikan petugas 

penyuluh di lapangan selama ini, seperti cara pemupukan yang baik, penyusunan 

pelepah yang baik dan cara bagaimana mengatasi hama ulat bulu yang menyerang 

tanaman mereka. Dengan tujuan agar dapat merubah pola pikir para petani serta 

memberikan keterampilan yang baru bagi mereka. 

Mengusahakan sarana produksi dan usaha sampingan lainnya ini, yang 

dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara terorganisir dangan cara 

mengumpulkan  para petani melalui ketua kelompok tani mereka masing-masing. 

Dalam mengusahakan usaha sampingan lainnya yang dijalankan di lapangan 

seperti bercocok tanam tanaman pangan dan melakukan budidaya ikan air tawar, 

semua itu didamping oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam 

menjalankan usaha ini mendapatkan bantuan dari penyuluh pertanian lapangan 

melalui bibit-bibit yang diberikan secara gratis dan terorganisir dengan baik 

melalui masing-masing ketua kelompok tani mereka. 

Menimbulkan swadana dan swadaya melalui beberapa cara yang dilakukan 

untuk mempermudahkan para petani dalam menjalankan usaha pertanian mereka 

sehingga dengan adanya swada atau swadaya dalam usaha memperbaiki usaha 

pertanian mereka melalui pembuatan koperasi simpan pinjam, mengusahakan 

koperasi untuk menyiapkan perlengkapan bertani seperti pupuk, obat-obatan 

melalui kredit dan memberikan pinjaman kepada para petani yang membutuhkan. 

Dengan adanya swadana atau swadaya yang dilakukan dapat memberikan 

kemudahan bagi para petani sehingga mereka dapat mandiri dan tidak 

berketergantungan pada pemerintah. 
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Memberikan rekomendasi berusaha tani yang diberikan oleh Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) kepada  para petani di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Kongbeng seperti cara pemupukan yang baik, cara pemanenan buah kelapa sawit 

sesuai dengan anjuran yang ada, penyusunan pelepah yang benar bertujuan agar 

pada saat hujan dapat menahan pupuk supaya tidak terbawa oleh air hujan, serta 

memberikan rekomendasi lainya seperti  bercocok tanam tanaman pangan dan 

berbudidaya ikan air tawar dan didampingi langsung oleh petugas Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) semua itu telah berjalan dengan baik di lapangan. 

Faktor pendukung dalam pola pembinaan penyuluh mereka yang memiliki 

tujuan untuk membantu memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam 

budidaya tanaman agar para petani lebih terarah dalam menjalankan usaha 

pertanian mereka serta merubah pola pikir para petani agar lebih maju sehingga 

mereka dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Selain itu, yang menjadi 

faktor pendukung dalam pola pembinaan terhadap para peteni antara lain seperti 

Dinas Pertanian, Dinas peternakan, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, 

beserta pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan 

Kongbeng  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pola  Penyuluh Pertanian Lapangan 

(PPL) di Desa Sidomulyo yaitu seperti sumberdaya manusia yang tidak sama, 

pola pikir petani yang belum berubah kurangnya partisipasi petani, kurangnya 

tingkat kepercayaan petani kepada petugas penyuluh, curah hujan dan cuaca yang 

tidak stabil, dapat menjadi penghambat. Selain itu juga ada faktor yang menjadi 

penghambat di lapangan seperti greding yang berlebihan, pembatasan transportasi 

angkutan buah kelapa sawit satu jam/mobil dan yang membuat resah para petani 

dengan adanya tangkulak yang membeli buah kelapa sawit. 

Penelitian ini pola pembinaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam 

meningkatkan hasil produktivitas perkebunan kelapa sawit di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur maka untuk meningkatkan pola 

pembinaan yang di berikan sekiranya penyuluh lebih meningkatkan lagi dalam 

pola pembinaan yang dilakukan di lapangan terhadap para petani dan petugas 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus bisa meyakinkan para petani agar 

petani dapat mempercayai kemampuan yang dimiliki petugas Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) dalam melakukan pembinan kepada para petani dan juga harus 

bisa merubah pola pikir para petani agar lebih baik. Bagi para petani kelapa sawit 

hendaknya memiliki kesadaran dan atusiasme yang tinggi terhadap pembinaan 

yang diberikan kepada para petani, sehingga pembinaan yang diberikan oleh 

petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat berjalan dengan baik dan 

dapat dipahami dan dilaksanakan sehingga para petani dapat meningkatkan hasil 

produksi perkebunan mereka dari sebelumnya.  
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