
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu sasaran dari adanya suatu pembangunan adalah menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan 

pendapatan antar suatu daerah. Pencapaian sasaran pembangunan tersebut, diperlukan 

adanya perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut mengingat potensi 

yang dimiliki oleh daerah serta karakteristik antar daerah berbeda-beda. Oleh karena itu 

informasi yang lengkap, akurat dan terkini sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran 

pembangunan tersebut. 

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Rembang, secara makro dalam kurun 

waktu 2004-2008 cenderung ke arah yang lebih baik meski terjadi pasang surut. Hal ini 

ditandai dengan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008 selalu 

menunjukkan nilai positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 nilainya mencapai 4,67 

persen atau sebesar 4.064.237,92 juta rupiah, mengalami pertumbuhan yang baik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian 

Kabupaten Rembang relatif stabil dengan indikasi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi 

dengan inflasi relatif kecil, yaitu sebesar 7,66 persen (BPS Kabupaten Rembang, 2009). 

BPS Provinsi Jawa Tengah (2009) menyebutkan bahwa perkembangan 

perekonomian di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan nilai PDRB 

berdasarkan harga konstan tahun 2008 nilainya mencapai 167.800.000 juta rupiah. 

Apabila dilakukan perhitungan seberapa besar kontribusi PDRB Kabupaten Rembang 

terhadap Provinsi Jawa Tengah tahun 2008, maka dihasilkan nilai sebesar 2,42 %. Nilai 



 

ini secara keseluruhan menunjukkan nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan nilai 

kontribusi masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah (3,45 %). 

Diasumsikan persentase kontribusi masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah adalah 100 % / 29 Kabupaten.  

Bappeda dan BPS Kabupaten Rembang (2009) mengatakan bahwa secara 

keseluruhan perekonomian di Kabupaten Rembang di dominasi oleh tiga sektor yaitu 

sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa-jasa (Tabel 1 dan 2). 

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan dalam 

perekonomian kabupaten Rembang dengan nilai yang paling besar dibanding lainnya. 

Tabel 1. PDRB Kabupaten Rembang Menurut Tiga Lapangan Usaha Terbesar Atas Dasar 
Harga Berlaku, Tahun 2004-2008 (Jutaan Rupiah). 

Tahun Pertanian  
Perdagangan, 

Hotel dan 
Restoran 

Jasa-jasa Total 
Pertumbuhan 

dibanding tahun 
sebelum (%) 

2004 1.180.656,37 427.843,80 294.982,63 1.903.482,80   
2005 1.311.353,35 488.701,98 348.644,09 2.148.699,42 12,88 
2006 1.535.691,49 558.175,33 400.693,69 2.494.560,51 16,10 
2007 1.683.344,90 642.471,05 468.521,03 2.794.336,98 12,02 
2008 1.861.359,47 706.708,16 563.779,36 3.131.846,99 12,08 

Sumber : Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang 2009 

Tabel 1 menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Rembang berdasarkan total tiga 

lapangan usaha terbesar atas dasar harga berlaku memiliki nilai pertumbuhan yang 

fluktuatif, bahkan pada tahun 2007 besaran PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten 

Rembang menurut tiga lapangan usaha terbesar adalah 2.794.336,98 juta rupiah yang 

menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2006 yang mencapai sebesar 

2.494.560,51 juta rupiah sehingga terjadi kenaikan sebesar 12,02 persen. Pertumbuhan 

ekonomi sebesar 12,02 persen tersebut sebenarnya belum mencerminkan pertumbuhan 

yang riil/ sebenarnya karena masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga. Sedangkan 



 

pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati dengan keadaan sebenarnya dapat dilihat 

pada pertumbuhan atas dasar harga konstan (Tabel 2).   

Tabel 2. PDRB Kabupaten Rembang Menurut Tiga Lapangan Usaha Terbesar Atas Dasar 
Harga Konstan 2000, Tahun 2004-2008 (Jutaan Rupiah). 

Tahun Pertanian  
Perdagangan, 

Hotel dan 
Restoran 

Jasa-jasa Total 
Pertumbuhan 

dibanding tahun 
sebelum (%) 

2004 882.051,90 288.992,42 217.659,82 1.388.704,14   
2005 899.634,70 304.631,06 226.611,49 1.430.877,25 3,04 
2006 942.463,41 322.564,88 243.577,55 1.508.605,84 5,43 
2007 948.517,13 342.833,18 266.060,22 1.557.410,53 3,24 
2008 977.600,61 356.075,53 291.141,24 1.624.817,38 4,33 

Sumber : Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang 2009 

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara riil atau berdasarkan harga konstan 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang berdasarkan total tiga lapangan usaha terbesar 

tahun 2007 mencapai angka sebesar 3,24 persen, lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,43 

persen. 

Bappeda dan BPS Kabupaten Rembang (2008) menyatakan bahwa kondisi 

penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan produksi pada sektor pertanian 

terutama subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan yang mencapai 

minus 1,86 persen. Hal ini akibat dari dampak situasi iklim cuaca yang tidak mendukung 

di wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2007. Apalagi ditambah dengan bencana 

banjir serta naiknya air pasang laut pada akhir tahun. 

Tahun 2008 pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang mengalami kenaikan yang 

tidak terlalu signifikan yaitu atas dasar harga berlaku sebesar 0,06 persen dan 

berdasarkan harga konstan sebesar 1,09 persen. Hal ini diakibatkan tahun 2008 



 

merupakan tahun pemulihan akibat dampak situasi iklim yang tidak mendukung pada 

tahun 2007. 

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang menurut tiga lapangan usaha terbesar 

yaitu pertanian, perdagangan/ hotel/ restoran dan jasa-jasa, apabila dibandingkan dengan 

PDRB Propinsi Jawa Tengah menunjukkan nilai kontribusi yang relatif masih kurang 

(Tabel 3 dan 4). 

Tabel 3. Kontribusi PDRB Kabupaten Rembang Terhadap Propinsi Jawa Tengah 
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2004-2008 (Persen). 

Tahun Pertanian  Perdagangan, Hotel 
dan Restoran Jasa-jasa 

2004 3,07 1,10 1,50 
2005 2,93 1,05 1,51 
2006 2,68 1,01 1,42 
2007 2,69 1,03 1,45 
2008 2,64 0,98 1,50 

Sumber : Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang 2009 

Bappeda Provinsi Jateng (2008) menjelaskan bahwa secara administratif Provinsi 

Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota dan terdiri dari 566 Kecamatan 

yang meliputi 7.804 desa dan 764 kelurahan. Diasumsikan bahwa persentase kontribusi 

dari masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah 100%/ 29 

Kabupaten, sehingga masing-masing Kabupaten seharusnya memberikan kontribusi ke 

Provinsi dengan nilai rata-rata adalah 3,45 persen pada masing-masing sektor atau sektor 

secara keseluruhan. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Rembang berdasarkan 

total tiga lapangan usaha terbesar atas dasar harga berlaku (2004-2008) memiliki nilai 

yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dari ke-tiga sektor tersebut yang 

menunjukkan nilai cukup tinggi adalah sektor pertanian yaitu 3,07 persen tahun 2004 dan 

semakin lama semakin mengalami penurunan hingga 2,64 persen pada tahun 2008. 



 

Secara total maupun persektor menunjukkan nilai yang masih kurang dari nilai rata-rata 

kontribusi yang harus diberikan ke Provinsi. Kontribusi ini akan menjadi lebih riil/ 

sebenarnya apabila dilihat atas dasar harga konstan (Tabel 4). 

Tabel 4. Kontribusi PDRB Kabupaten Rembang Terhadap Propinsi Jawa Tengah 
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2004-2008 (Persen). 

Tahun Pertanian  Perdagangan, Hotel 
dan Restoran Jasa-jasa 

2004 3,08 1,02 1,59 
2005 3,01 1,01 1,58 
2006 3,04 1,01 1,58 
2007 2,95 1,01 1,61 
2008 2,92 1,00 1,64 

Sumber : Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang 2009 

Tabel 4 menunjukkan bahwa berdasarkan harga konstan kontribusi PDRB 

Kabupaten Rembang berdasarkan total tiga lapangan usaha terbesar atas dasar harga 

konstan tahun 2004 mencapai angka 1,97 persen, semakin tahun semakin menurun 

hingga tahun 2008 menjadi 1,87. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah 

pertanian yang mencapai angka sebesar 3,08 pada tahun 2004 dan semakin tahun ke 

tahun mengalami penurunan hingga 2,92 persen pada tahun 2008. Secara total maupun 

sektoral yaitu sektor pertanian masih menunjukkan nilai kontribusi dibawah nilai rata-rata 

yaitu < 3,45. 

Rendahnya nilai kontribusi PDRB Kabupaten Rembang (<3,45) dengan nilai dari 

tahun ketahun yang semakin menurun menunjukkan bahwa perkembangan pertanian di 

Kabupaten Rembang masih belum dapat dikatakan optimal dalam memberikan kontribusi 

kepada PDRB Propinsi Jawa Tengah. Hal ini adalah suatu indikator terdapatnya 

permasalahan terkait Pertanian di Kabupaten Rembang. 



 

Pembangunan pertanian saat ini semakin berat karena terjadi perubahan 

lingkungan strategis seperti otonomi daerah, globalisasi, perubahan kebijakan 

pembangunan pertanian maupun kondisi petani itu sendiri. Untuk itu peran penyuluhan 

pertanian masih diperlukan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan 

demikian para penyuluh pertanian harus mampu mengantisipasi tantangan pembangunan 

pertanian saat ini dan masa datang. Kondisi ini tentu membutuhkan sumberdaya manusia 

khususnya para penyuluh pertanian yang tangguh dan mampu untuk melaksanakan 

program penyuluhan pertanian sesuai kondisi dan tuntutan perubahan yang terjadi di 

masyarakat. Namun, kondisi sumberdaya manusia penyuluh pertanian saat ini belum 

mencerminkan kondisi ideal sebagaimana hasil kajian dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti seperti Rohmani (2001) dan Ernaningsih (2003). 

Rohmani (2001) menyatakan bahwa kinerja penyuluh pertanian dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya hanya sebesar 40,66 % dibandingkan dengan kinerja yang 

dituntut oleh jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ernaningsih (2003) menyatakan 

bahwa kinerja penyuluh masih rendah dalam peningkatan kelompok tani ataupun 

penambahan kredit point penyuluh, sehingga memberikan pemahaman pelatihan terhadap 

penyuluh pertanian yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang diharapkan.  

Setijorini et al, 2004 melakukan penelitian dengan mengangkat  permasalahan 

pertanian yang paling utama adalah masih kurangnya peranan penyuluh pertanian dalam 

melakukan penyuluhan pembangunan pertanian kerakyatan. Penyuluh memiliki peranan 

yang sangat penting sebagai motivator, edukator, dinamisator, organisator, komunikator 

dan penasehat dengan kecenderungan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan 

menyimpulkan bahwa penyuluh yang ada saat ini masih belum sesuai dengan konsep 



 

pembangunan pertanian kerakyatan yang merupakan aplikasi dari penerapan sistem 

otonomi daerah. Diperlukan suatu penyesuaian konsep pembangunan pertanian 

kerakyatan yang merupakan aplikasi dari penerapan otonomi daerah. 

Kondisi pertanian di daerah pada dasarnya menggambarkan keberhasilan 

pembangunan pertanian di daerah itu. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh kemampuan 

dalam mensejahterakan tenaga pelaku pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian 

perlu ditunjang dari kelembagaan pertanian. Salah satunya melalui penyuluhan pertanian 

yang bertujuan untuk merubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mampu dan 

sanggup berswadaya dalam memperbaiki kesejahteraanya.  

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Rembang yang secara langsung 

mengurusi masalah penyelenggaraan penyuluhan sekaligus masalah pemenuhan pangan 

dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan (BKP&P4K). Renstra BKP&P4K Kabupaten Rembang (2009) 

menyebutkan BKP&P4K Kabupaten Rembang adalah suatu instansi yang ada di 

pemerintahan Kabupaten Rembang yang dibentuk atau diatur eksistensi kelembagaannya 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 64 tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural. 

Sebagai lembaga yang mengurusi masalah pemenuhan pangan dan 

penyelenggaraan penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP&P4K) memiliki konsekuensi dan tanggung 

jawab besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala 



 

urusan mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan di 

masyarakat.  

Renstra BKP&P4K Kabupaten Rembang (2009) menjelaskan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pangan di Kabupaten Rembang meliputi 2 hal, yaitu pemenuhan pangan nabati 

(beras dan substitusinya) dan hewani (daging/ telur/ ikan). Perkembangan ketersediaan 

pangan nabati (beras) di Kabupaten Rembang memiliki peningkatan yang cukup baik 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun peningkatan ini masih bersifat 

fluktuatif sehingga belum dapat dikatakan memberikan perubahan yang signifikan bagi 

masyarakat Kabupaten Rembang (Tabel 5). 

Tabel 5. Neraca Ketersediaan Pangan Pokok (Beras) di Kabupaten Rembang (Dalam 
1000) pada Tahun 2006, 2007 dan 2008. 

No Tahun Produksi padi 
setara beras 

Jumlah 
Penduduk 

Konsumsi/ 
Kapita/Th 

Total 
Konsumsi 

Surplus/ 
Minus 

1 2006 114.966.320 596.777 92,87 55.422.679,99 59.543 
2 2007 740.239.280 602.123 92,87 55.919.163,01 18.122 
3 2008 119.828.800 602.123 92,87 55.919.163,01 63.909 

Sumber : Renstra BKP&P4K Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010. 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2006 stok ketersediaan pangan 

pokok (beras) mengalami surplus sebesar 59.543.000 dan pada tahun 2007 mengalami 

penurunan menjadi 18.122.000 dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup 

banyak sebesar 63.909.000. Penurunan yang terjadi pada tahun 2007 menurut BPS 

Kabupaten Rembang menyatakan bahwa hal ini sebagai akibat dari dampak situasi iklim 

cuaca yang tidak mendukung di wilayah Kabupaten Rembang pada tahun 2007. Apalagi 

ditambah dengan bencana banjir serta naiknya air pasang laut pada akhir tahun. 

Ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Rembang secara garis besar 

ditunjukkan oleh komoditas daging dan telur. Ketersediaan daging dan telur pada tahun 

2006 menunjukkan angka mencukupi untuk konsumsi. Sedangkan tahun 2007 baik 



 

daging maupun telur masih terdapat kekurangan, daging menunjukkan minus sebesar 

1.532 kg yang dikarenakan meningkatnya angka konsumsi/ kapita/ tahun. Daging tahun 

2007 menunjukkan minus 1.886 kg dimana jumlah yang diproduksi (798.937 kg) lebih 

kecil dari jumlah total yang dikonsumsi (800.823 kg). Tahun 2007 mengalami 

kekurangan dikarenakan tahun ini terjadi iklim cuaca yang tidak mendukung di wilayah 

Kabupaten Rembang. Apalagi ditambah dengan bencana banjir serta naiknya air pasang 

laut pada akhir tahun (BPS Kabupaten Rembang). Tahun 2008 ketersediaan daging 

mencukupi yaitu surplus 1.338 kg, tetapi telur tidak mencukupi yaitu minus 2.917 kg 

yang dikarenakan masih masa perbaikan akibat permasalahan yang terjadi pada tahun 

sebelumnya (Tabel 6). 

Tabel 6. Ketersediaan Pangan Hewan (daging dan telur) di Kabupaten Rembang pada 
tahun 2006, 2007 dan 2008. 

Tahun No Komoditas 
2006 2007 2008 

1 Daging  
 Produksi (Kg) 1.565.978,00 2.509.320,00 2.783.146,00
 Konsumsi/Kapita/Th 2,62 4,17 4,62
 Total Konsumsi (Kg) 1.563.555,00 2.510852,00 2.781.808,00
 Surplus/ Minus 2.423,00 (1.532,00) 1.338,00
2 Telur    
 Produksi (Kg) 1.136.198,00 798.937,00 966.501,00
 Konsumsi/Kapita/Th 1,9 1,33 1,61
 Total Konsumsi (Kg) 1.133.876,00 800.823,00 969.418,00
 Surplus/ Minus 2.322 (1.886) (2.917)

Sumber : Renstra BKP&P4K Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010. 

Ketersediaan pangan pokok (beras) dan hewani (daging dan telur) menunjukkan 

suatu nilai yang fluktuatif dan tidak stabil selama tiga tahun terakhir dari 2006-2008. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hari et al (2005) menunjukkan bahwa untuk 

mengembangkan sektor Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Rembang diperlukan 

strategi peningkatan peran dan fungsi penyuluh pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa 



 

peranan BKP&P4K Kabupaten Rembang terutama dalam hal penyelenggaraan 

penyuluhan pertanian semakin lama semakin mengalami penurunan.  

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan secara intensif, mantap 

dan terkoordinasi antar/ lintas sektor diharapkan mampu mendorong pemenuhan 

kebutuhan pangan menuju terwujudnya kemudahan akses pangan baik dari sisi 

ketersediaan, distribusi, konsumsi maupun keamanan pangan. Penyuluh pertanian 

merupakan ujung tombak perkembangan pertanian yang ada di suatu wilayah karena 

memiliki peranan penting dalam membina dan menyampaikan informasi pertanian secara 

langsung kepada petani. Tercapainya kondisi penyelenggaraan penyuluhan yang mantap 

diperlukan pengembangan tenaga penyuluh pertanian yang meliputi faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhinya. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama antara 

pelaku usaha tani (stakeholder), kelembagaan pertanian, sistem/ metode penyuluhan yang 

diterapkan dan penyuluh pertanian itu sendiri (Hafsah, 2009). 

Kenyataan yang terjadi saat ini, BKP&P4K masih belum memberikan peranan 

yang maksimal dalam peningkatan ketersediaan pangan seperti yang telah dijelaskan 

diatas. Oleh karena hal tersebut, pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan sangat diperlukan, meskipun merupakan investasi yang mahal. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di 

Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. 

Agar pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dalam perumusannya perlu 

memperhatikan beberapa faktor, sehingga dalam penerapannya diperlukan suatu prioritas 



 

mengenai faktor mana yang harus didahulukan, untuk selanjutnya diformulasikan strategi 

yang tepat dan terarah. 

1.2. Permasalahan 

1.2.1. Identifikasi Permasalahan 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (BKP&P4K) mempunyai visi ke depan yaitu terwujudnya ketahanan pangan 

yang mantap dan sumberdaya penyuluh yang profesional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Disadari bahwa untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam era otonomi 

seperti saat ini, BKP&P4K harus dapat beroperasi secara efisien dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia. 

Kondisi Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang 

bergabung dengan Ketahanan Pangan sehingga menjadi BKP&P4K saat ini memiliki 

jumlah pegawai sebanyak 112 orang dengan didukung beberapa orang tenaga ahli adalah 

sebagai berikut (berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan langsung oleh peneliti): 

• BKP&P4K terdapat dua bidang yaitu Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kedua bidang ini kurang 

menunjukkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaanya. Tujuan awal 

penggabungan adalah kesinergisan dalam hal kinerja di lapang yang sama-sama 

berhubungan langsung dengan petani. Namun yang terjadi sebaliknya kurangnya 

koordinasi antara 2 bidang tersebut dalam satu badan yaitu BKP&P4K. 

• Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPPELU) sampai saat ini hanya dikukuhkan oleh 

Peraturan Bupati (PERBUP) dan masih belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang 

mengatur dan memperkuat kedudukannya. Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 



 

Kabupaten dan 6 Kotamadya, baru sekitar 14 BAPPELU yang sudah diperdakan dan 

berdiri sendiri dan 21 Kabupaten lagi termasuk Rembang yang masih belum 

diperdakan. 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten 

Rembang akan menghadapi tantangan pada masa yang akan datang berupa peningkatan 

pola pikir dan perilaku dari petani tradisional menjadi petani modern berwawasan 

agribisnis, upaya menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menarik bagi generasi 

muda, menjadikan kelembagaan petani sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang 

solid dan kuat, mendorong percepatan terbitnya PERPRES kelembagaan penyuluhan 

pertanian. Namun fakta yang sekarang ini menunjukkan bahwa jumlah penyuluh 

pertanian yang masih sedikit dibanding jumlah luasan wilayah kerjanya. Oleh karena itu 

diperlukan strategi Pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan secara tepat sehingga dapat mengoptimalkan peran pelaksana penyuluhan 

pertanian di Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. 

 

1.2.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun beberapa rumusan permasalahan yang 

ada pada Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten 

Rembang sebagai berikut :   

1. Faktor internal dan eksternal apa yang berpengaruh strategis terhadap pengembangan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selama ini 

dilaksanakan di Kabupaten Rembang? 



 

2. Alternatif strategi apa saja yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di 

Kabupaten Rembang? 

3. Bagaimana strategi prioritas yang direkomendasikan dalam rangka pengembangan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang?   

4. Bagaimana implikasi manajerial dalam pengembangan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh strategis terhadap 

pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di 

Kabupaten Rembang. 

2. Menyusun alternatif strategi pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang. 

3. Merumuskan strategi prioritas untuk pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang. 

4. Merumuskan implikasi manajerial dalam pengembangan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Rembang. 
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