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marilah,  
buanglah kebodohan. maka kamu akan hidup.  

dan ikutilah jalan pengertian 
(Amsal 9: 6) 

 
jangan berhenti belajar, 

tetapi lebih baik terus belajar meskipun berhenti sekolah,  
dari pada terus sekolah, tetapi tidak pernah belajar.  
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ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN  
SEBAGAI  LANDASAN PERCEPATAN EKONOMI RAKYAT 

UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BERBASIS POTENSI DAERAH 

___________________________________________________ 
   
 
 
Yang kami hormati: 
Bapak Rektor/Ketua Senat UNS, 
Bapak/Ibu Sekretaris dan Anggota Senat UNS, 
Para Tamu dan Undangan yang kami muliakan,  
Segenap Sivitas Akademika UNS yang kami  banggakan, dan 
Teman-teman, para Sahabat dan Kerabat yang kami cintai, 
 
Selamat pagi, dan salam sejahtera. 
 

Pertama sekali, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, 
izinkanlah kami untuk menghantarkan Bapak/Ibu dan saudara sekalian 
guna memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang 
sampai detik ini masih bermurah hati untuk menyertai dan mencurahkan 
rahmat dan berkat-Nya, sehingga kita semua boleh bersama-sama meng-
ikuti acara pada pagi yang indah  ini. 
Selanjutnya, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih atas 
perkenan Bapak Rektor/Ketua Senat UNS yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru 
Besar dalam Ilmu Penyuluhan Pertanian kali ini. Ucapan terima kasih 
juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, teman-teman sejawat, para 
kerabat, dan hadirin yang berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri 
acara ini. 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 
 
Pada awal pelaksanaan Pembangunan Pertanian pada tahun 1970, salah 
seorang guru kami, almarhum Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro mem-
berikan judul: Ilmu Usahatani Sebagai Landasan Modernisasi Pertanian 

dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Usahatani pada 
Fakultas Pertanian UGM di Jogyakarta. Di pihak lain, bersama                    
Dr. Thomas Aquino Hendra Purwaka dan Ir. Casper E. Sitta setahun yang 
lalu, kami memperoleh kesempatan memfasilitasi Pemerintah Kota Palu 
untuk merumuskan model Percepatan Ekonomi Kerakyatan melalui 
pengembangan budidaya jarak-pagar (jatropa curcas) dan rumput laut 
(gracillaria sp). 
 

Sejalan dengan itu, sesuai dengan bidang ilmu yang kami tekuni 
dan kebutuhan pembangunan nasional dewasa ini, kedua kenangan 
tersebut telah memberikan inspirasi kepada kami, untuk memberikan 
judul Pidato Pengukuhan kami pagi ini dengan: Ilmu Penyuluhan 
Pembangunan Sebagai Landasan Percepatan Ekonomi Rakyat Untuk 
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Potensi Daerah . 
 
 

 
SEJARAH PENYULUHAN 

 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS 
yang kami hormati dan kami banggakan, teman-teman, para Sahabat dan 
Kerabat yang kami cintai, 
 

Menurut catatan pustaka, diskusi tentang penggunaan istilah 
“penyuluhan” (extension education), pertama kali telah dilakukan pada 
pertengahan abad 19 di Universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar 
tahun 1850 (Swanson, 1997) 
Dalam perjalanananya, van den Ban (1985) mencatat beberapa istilah 
penyuluhan yang di Belanda disebut voorlichting, di Jerman lebih dikenal 
sebagai “advisory work”, vulgarization di Perancis, dan capacitacion  di 
Spanyol. Di lain pihak, Roling (1988) mengemukakan bahwa Freire 
(1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang 
lebih bersifat top-down.  Karena itu, dia kemudian menawarkan beragam 
istilah pengganti extension seperti: animation, mobilization, conscienti-
sation. Di Malaysia digunakan istilah perkembangan,  dan di Indonesia 
menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting. 
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Di pihak lain sejarah mencatat bahwa, pelaksanaan kegiatan 
Penyuluhan Pertanian sebenarnya telah dilakukan di lembah Meso-
potamia sekitar 1800 tahun sebelum kelahiran Kristus (Bne Saad, 1990). 
Sedang True (1929) dan Swanson et al (1997) mengemukakan bahwa 
akar kegiatan penyuluhan pertanian pada zaman “modern” dapat 
ditelusuri bersamaan dengan zaman Renaisans yang diawali sejak abad 
14, yaitu sejak adanya gerakan tentang pentingnya kaitan pendidikan 
dengan kebutuhan hidup manusia. 
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 
 

Jarmie (1994) mengemukakan adanya banyak kalangan yang 
menyebutkan bahwa kelahiran Penyuluhan Pertanian di Indonesia 
bersamaan dengan dibangunnya Kebun Raya Bogor pada 1817 (Soejitno, 
1968). Akan tetapi almarhum Prof. Iso Reksohadiprodjo keberatan, 
sebab, kegiatan “penyuluhan” saat itu lebih berupa pemaksaan-pemak-
saan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan “tanam-paksa” atau 
cultuurstelsel. Karena itu, beliau  menunjuk tahun 1905 sebagai yang 
lebih tepat sebagai awal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian di 
Indonesia, yaitu bersamaan dengan dibukanya Departemen Penyuluhan 
Pertanian (Landbouw Voorlichting Diënst), yang memiliki tugas utama 
untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian (Abbas, 1995). 
 
 

PENGERTIAN PENYULUHAN 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan civitas academica UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Adalah suatu kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa istilah 
penyuluhan yang di Indonesia semula hanya digunakan di lingkup 
kegiatan pertanian, kini telah digunakan hampir di semua sektor kegiatan, 
seperti: penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan hukum.Penyuluhan 
pajak, penyuluhan transmigrasi, penyuluhan koperasi, penyuluhan 
industri kecil, dll. yang menurut (Sutadi, 1991) telah mencapai 16 jenis 
kegiatan penyuluhan. Karena itu, kemudian berkembang istilah Penyu-
uhan Pembangunan, seperti yang dikenalkan oleh Sekolah Pascasarjana 
IPB-Bogor. Bahkan Program Pascasarjana UNS telah menyiapkan 

program S2 dan S3 untuk minat studi: Pendidikan Luar Sekolah, Pem-
berdayaan Usaha Mikro dan Bisnis Kecil, Promosi Kesehatan, dan 
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). 
Dalam pada itu, banyak digunakan istilah-istilah lain yang sebenarnya 
tidak berbeda makna dengan kata penyuluhan, seperti: KIE (komunikasi, 
Informasi dan edukasi), Promosi Kesehatan, dan COMBI yang merupa-
kan akronim dari communication for behavioral impacts (Suhaili, 2004; 
Lloyd, 2006). Dewasa ini, di banyak institusi pemerintah, LSM dan 
media masa, kegiatan penyuluhan lebih banyak dikemukakan dengan 
istilah pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatya memiliki makna 
dan tujuan yamg tidak berbeda. 
Sejalan dengan itu, diskusi tentang penggunaan istilah “penyuluhan” di 
Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah karena 
penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau 
kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena penggunaan 
istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan 
yang sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung 
dalam istilah penyuluhan itu sendiri.   
 

Berbeda dengan pemahaman awam yang mengartikan penyu-
luhan sekadar kegiatan penyampaian informasi atau penerangan, 
Mardikanto (2003) mencatat perkembangan pengertian penyuluhan 
sebagai: kegiatan penyampaian informasi, penerangan, perubahan 
perilaku, proses pendidikan, rekayasa sosial (social engineering), 
pemasaran sosial (social marketing), perubahan sosial (social change), 
fasilitasi, pendampingan, pemberdayaan (empowerment), dan penguatan 
komunitas (community strenghtening). Berdasarkan istilah-istilah 
tersebut, penyuluhan kemudian diartikannya sebagai: :  
 

proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan 
memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang 
partisipatip, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua pihak 
(individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pemba-
ngunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya dan semakin 
sejahtera secara mandiri, partisipatip, dan berkelanjutan.  
 

Mencermati hal tersebut, Rahmat Pambudi pada awal 1996 mulai 
melontarkan gagasan tentang pentingnya istilah pengganti penyuluhan. 
Untuk iitu dia menawarkan penggunaan istilah transfer teknologi 
sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1992),  
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sedangkan Mardikanto (1998) menawarkan penggunaan istilah edfikasi, 
yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi yang harus dilaksankan oleh 
kegiatan penyuluhan pertanian, yang meliputi fungsi-fungsi: edukasi, 
diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, dan 
evaluasi.  
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 
 

Di tengah-tengah pergumulan untuk mencari pengganti istilah 
penyuluhan agar lebih menarik, diminati dan dihargai oleh masyarakat 
luas, Prof. Margono Slamet (2000) pada kesempatan Seminar Penyuluhan 
Pembangunan di IPB-Bogor, menekankan esensi penyuluhan sebagai 
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan 
oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada awal 
dasawarsa 1990-an (Bappenas, 1994). Berkaitan dengan itu, Mardikanto 
(2005) berupaya memberikan penjelasan tentang perbedaan dan per-
samaan antara penyuluhan dan pemberdayaan sebagaimana dikemukakan 
dalam Gambar 1, yang  secara konseptual sebenarnya tidak menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Bandingan Antara Penyuluhan  
Dan Pemberdayaan (Mardikanto, 2005) 

 
Kalaupun ada, barangkali terletak pada penyuluhan yang lebih memusat-
kan perhatiannya kepada perilaku setiap individu dan masyarakat 
(melalui proses pendidikan) ke arah kemandiriannya; sedang pember-

dayaan masyarakat kebih berkonotasi pada pengembangan kapasitas 
individu, entitas dan sistem (UNDP, 1995), ke arah kesejahteraan 
masyarakatnya. 

KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 
             Upaya pembangunan yang dilaksanakan selama era pemerin-
tahan Presiden Soeharto, banyak dilaporkan telah mampu memperbaiki 
kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi maupun stabilitas 
politik dan keamanan nasional. Akan tetapi, sejarah mencatat kerapuhan 
ekonomi bangsa ini sejak dilanda krisis moneter di penghujung tahun 
1997 yang kemudian diikuti dengan krisis multidimensi yang berakibat 
meningkatnya jumlah penduduk yang tergolong miskin dari sekitar 
sekitar 11% (pada tahun 1996), menjadi lebih dari 23% di tahun 1998, 
dan pada akhir 2004 masih tercatat sebanyak 16.60% (KPK, 2006). 
Bahkan hasil studi World Bank (2006) dengan menggunakan bakuan 
pendapatan US$ 2.-/hari, jumlah penduduk miskin diprakirakan sebanyak 
100 juta orang (40%). 
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati, 
 
           Telaah terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa, kondisi kemis-
kinan memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yaitu (Purwaka 1994; 
1995): rendahnya pendapatan, buruknya kondisi kesehatan, kebodohan, 
dan kerawanan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat                 
(Gambar 2). 
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Gambar 2. Gambaran Umum tentang Kondisi Kemiskinan 
                     (Dimodifikasi dari Purwaka, 1998) 

 
Keadaan-keadaan tersebut, terjadi karena: 
1. Rendahnya tingkat pendapatan; yang diakibatkan oleh keterbatasan 

akses terhadap sumberdaya, modal, dan informasi 
2. Buruknya kondisi kesehatan; yang disebabkan oleh lingkungan yang 

kumuh, dan buruknya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum 
(fasum) 

3. Kebodohan; yang disebabkan oleh buruknya sarana dan prasarana 
pendidikan, rendahnya keterkaitan dan kesepadanan (link & match) 
antara pendidikan dan dunia kerja, serta rendahnya kesejahteraan 
tenaga kependidikan (guru dan dosen). 

4. Kerawanan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, yang 
diakibatkan oleh ketidakmerataan, kecemburuan dan konflik-sosial, 
ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum 

 
Gambar 2 tersebut juga memberikan arahan tentang upaya-upaya 
penanggulangan kemiskinan. Khusus yang berkaitan dengan perbaikan 

pendapatan masyarakat. Salah satu upaya yang diyakini dapat dilakukan 
adalah melalui percepatan ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. 
 
 

EKONOMI RAKYAT DAN EKONOMI KERAKYATAN 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Berbicara tentang Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan, 
almarhum Prof. Mubyarto (2004) dengan lugas membedakan antara 
ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Rakyat adalah 
kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat banyak (Prawirokusumo, 
2001), yaitu ekonomi masyarakat lapisan bawah, yang bersifat: tradi-
sional, skala usaha kecil, dan bersifat sekadar survive untuk mem-
pertahankan hidup (Kartasasmita, 1996). Ekonomi Rakyat adalah 
ekonominya “wong cilik” seperti petani kecil, pedagang kecil, industri 
kerajinan, dll yang mewarisi pekerjaan tradisional. Dalam pengertian 
sehari-hari, Ekonomi Rakyat sering diidentifikasikan sebagai usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 
 

Di lain pihak Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang 
mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan 
(Sumodiningrat, 1999), yaitu sistem ekonomi partisipatif, yang memberi-
kan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan 
masyarakat: baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi 
nasional, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat 
yang senantiasa memperhatikan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan 
sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang 
berkeadilan bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan (Muslimin Nasution, 
2001). Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem atau tatanan ekonomi 
yang berpihak pada rakyat (banyak) atau sistem ekonomi yang demo-
kratis yaitu seperti yang termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 
1945 yang berbunyi:  
Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau 
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kemak-
muran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-
seorang. 
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Berbicara tentang Ekonomi Rakyat, Kantor Menteri Koperasi dan 

UKM (2006) menginformasikan bahwa, dari sekitar 42.000 unit usaha 
yang ada di Indonesia, lebih dari 99% terdiri atas unit usaha yang 
tergolong: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang bergerak 
di sektor-sektor kegiatan agribisnis, perdagangan (sektor informal), 
industri kecil dan industri rumah-tangga, menyerap lebih dari 95% tenaga 
kerja, serta memberikan kontribusi terhadap PDB lebih dari 55% 
(Gambar 3). Di samping itu, UMKM merupakan kegiatan Ekonomi 
Rakyat yang terbukti tangguh menghadapi goncangan krisis multi 
dimensi yang melanda Indonesia sejak awal 1998 yang lalu. 
 
Bapak/Ibu dan Hadirin yang kami hormati,  
 

Bertolak dari beragam karakteristik kemiskinan dan penyebab-
nya, upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 
kegiatan yang biasanya dilakukan melalui pendekatan proyek dan  ber-
sifat parsial. Langkah-langkah pemecahan seperti itu, sering tidak ber-
kelanjutan dan meninggalkan banyak kekecewaan, bahkan fatalisme. 
Untuk itu, perlu dicari alternatif baru, antara lain adalah, penanggu-
langan kemiskinan berbasis potensi daerah. 

 

 
 

Gambar 3.  Gambar UMKM di Indonesia 

(Dimodifikasi dari Sundari, 2003) 
 

 
 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
BERBASIS POTENSI DAERAH 

 
Sebagai suatu konsep, upaya penanggulangan kemiskinan ber-

basis potensi daerah adalah suatu pembangunan ekonomi  yang  mampu 
mengembangkan keunggulan bersaing secara berkelanjutan (sustainable 
competitive advantage) yang senantiasa mengacu pada (Purwaka, 2001): 
kebutuhan pasar (market based), dengan memperhatikan potensi sumber-
daya (resource based), keadaan masyarakat (community based), dan 
dilengkapi dengan kerangka hukum (legal framework)  serta kerangka 
kelembagaan (institutional framework) yang dibutuhkan (Gambar 4).   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Konsep Dasar Pembangunan Potesni Daerah 
(Purwaka, 1997) 

 
Konsep  tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang 

dibangun di atas tiga prinsip, yaitu: 
 

1. community oriented, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi 
pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat;  
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2. community based, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada 
keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan;  

3. community managed, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh 
masyarakat bersangkutan. 

Konsep tersebut juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) 
yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (human 
development approach) dengan 4 (empat) pilar pembangunannya: pem-
berdayaan (empower), keadilan (equity) produktivitas (productivty) dan 
kesinambungan (sustainable). 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Jika dicermati, UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil) 
sebagian besar merupakan kegiatan agrobisnis (on-farm dan off-farm) 
dan kegiatan-kegiatan non-farm yang dilakukan oleh keluarga petani/ 
nelayan kecil. Pada kenyataannya UMKM merupakan unit usaha yang 
tergolong ekonomi lemah, tidak saja lemah dalam pemilikan aset, tetapi 
juga lemah dalam: pengetahuan, keterampilan, tekteknologi yang 
digunakan, dan sering juga lemah dalam semangatnya untuk maju. 
(Hadisapoetro, 1976).   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Gambar 5. UMKM Sebagai Usaha Ekonomi Lemah 
(Mardikanto, 2006) 

 
Pendek kata, UMKM pada umumnya memiliki kelemahan dalam akses-
nya terhadap: permodalan, informasi pasar, teknologi (hasil penelitian), 
pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan), serta lemahnya 
dukungan kebijakan  (Gambar 5).  
 
Bapak/Ibu dan Hadirin yang kami hormati,  
 

Berkaitan dengan pengembangan UMKM, saat ini sebenarnya 
telah banyak pihak yang memiliki kepedulian untuk mengangkat UMKM, 
seperti: Departmen terkait, Pemerintah Prropinsi/Kabupaten/Kota, 
BUMN/BUMS, Perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga Donor (Gambar 
6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Pemberdayaan UMKM Oleh Para Pihak 
(Mardikanto, 2006) 

 
Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan seringkali bersifat parsial (per-
modalan, pelatihan, pengorganisasian, dll), dan tidak ada komunikasi 
antar pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga hasilnya belum 
optimal bahkan seringkali “berebut kapling” sesuai kepentingan masing-
masing.  
 

Oleh sebab itu, percepatan pemberdayaan UMKM dapat dilaku-
kan dengan pembentukan Badan Otorita atau Gugus Tugas (task force)   
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yang dipimpin langsung oleh Gubernur/Bupati/Walikota agar benar-benar 
mampu memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan 
oleh  semua pemangku kepentingan ke dalam satu kesatuan yang sinergis 
(Gambar 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Badan Otorita/Koordinasi Pemberdayaan UMKM 
(Mardikanto, 2006) 

 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam Badan Otoritas atau Gugus 
Tugas tersebut adalah pelibatan mitra-strategis atau Strategic Business 
Partner yaitu suatu Badan Usaha (BUMD/ swasta) yang; 

 
1) memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan jejaring 

kemitraan antar pemangku kepentingan,  
2) memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mewujudkan kemu-

dahan-kemudahan yang diperlukan oleh semua pemangku kepen-
tingan, dan 

3) memiliki kemampuan untuk mengembangan kemampuan bernego-
siasi  (the best alternative to negotiate agreement antar pemangku 
kepentingan. 

 
Terkait  dengan perannya yang langsung berhubungan dengan 

UMKM, Mitra Strategis dapat melakukan beragam kegiatan fasilitasi dan 
konsultasi, utamanya tentang: pembiayaan/permodalan, pemasaran 
produk, pendampingan/pemberdayaan, pendidikan/pelatihan, dan 
advokasi kebijakan (Gamabr 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Gambar 8. Peran Mitra Strategis  Dalam Pengembangan    
                      UMKM   (Mardikanto, 2006)                                            
 

 
PERAN ILMU PENYULUHAN PEMBANGUNAN 

 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami cintai, 

 
Bertolak dari pengertian penyuluhan yang pada hakikatnya 

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian demi 
perbaikan kesejahteraannya tersebut, nyatalah peran ilmu penyuluhan 
pembangunan sebagai landasan percepatan ekonomi kerakyatan berbasis 
potensi daerah sebagaimana kami kemukakan di atas. 
 

Meskipun kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah 
berlangsung lebih dari satu abad, kehadirannya sebagai ilmu tersendiri 
baru dilakukan sejak dasawarsa 70-an yang dikenalkan melalui Sekolah 
Pertanian Menengah Atas (SPMA). Pada masa itu, tulisan-tulisan tentang 
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penyuluhan pertanian, masih ditulis dalam bentuk Diktat/booklet yang 
diterbitkan oleh Direktorat Penyuluhan Pertanian, yang antara lain ditulis 
oleh: Hasmosoewignyo, Arifin Mukadas, dan Sukandar Wiriatmadja,  
sedangkan buku teks tentang penyuluhan pertama kali ditulis oleh 
Soejitno pada tahun 1968. 
 

Di lingkungan perguruan tinggi, ilmu penyuluhan pertanian baru 
dikembangkan sejak 1976 bersamaan dengan dibukanya jurusan Penyu-
luhan Pertanian di Sekolah Pascasarjana IPB. Sementara itu, program S1, 
program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian baru dibuka sejak 
1998. Sebelum itu, (di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) ilmu 
penyuluhan pertanian diajarkan dalam mata-kuliah Paedagogiek 
Penyuluhan Pertanian. 
 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Swanson et al, (1997) mencatat adanya beberapa kondisi yang 
diperlukan bagi kelahiran penyuluhan pertanian, yang  ditandai oleh: 
 
1) adanya praktek-praktek baru dan temuan-temuan penelitian, 
2) kebutuhan tentang pentingnya informasi untuk diajarkan kepada 

petani, 
3) tekanan terhadap perlunya organisasi penyuluhan, 
4) ditetapkannya kebijakan penyuluhan. dan 
5) adanya masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. 
 

Dalam perspektif pemerintah, kasus Indonesia, apapun prioritas 
pembangunan yang akan ditempuh, kegiatan penyuluhan pembangunan 
akan tetap menjadi kebijakan kunci untuk mempromosikan kegiatan 
Pembangunan Lestari (sustainable development) dan pembangunan yang 
berpihak pada kaum miskin (pro-poor development), baik dalam konteks 
ekologi maupun sosial-ekonomi di tengah-tengah sistem pemerintahan 
yang semakin demokratis dan semakin terbatas kemampuannya untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan layanan publik.  
 

 

 
PENYULUHAN PEMBANGUNAN DI MASA DEPAN 

 
Bapak/Ibu dan Hadirin yang kami muliakan, 
 

Pada masa mendatang, kegiatan penyuluhan pembangunan akan 
menghadapi tantangan-tantangan, terutama yang diakibatkan oleh per-
tumbuhan populasi penduduk di tengah-tengah semakin sempitnya lahan 
pertanian, sehingga usaha tani harus terus meningkatkan produktivitas, 
mutu produk, dan semakin meningkatkan efisiensinya, sesuai dengan 
perubahan perilaku masyarakat luas sebagai konsumen sekaligus pene-
rima manfaatnya. Pada masa depan, kegiatan penyuluhan pembangunan 
harus semakin bersifat “partisipatip” yang diawali dengan analisis tentang 
keadaaan dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Penilaian Desa 
Partisipatif atau participatory rural appraisal/PRA (Chambers, 1996). 
Sejalan dengan itu kajian terhadap kearifan-lokal (local wisdom) dan 
teknologi tradisional (indegenuous technology) akan sangat dibutuhkan 
karena tak kalah penting bahkan seringkali lebih unggul dan dipercaya, 
dibanding dengan inovasi yang datang dari luar.  
 

Di samping itu, kegiatan penyuluhan pertanian akan semakin 
banyak memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, baik 
interpersonal maupun penggunaan multimedia. Karena itu, di masa 
depan, kekuatan dan perubahan penyuluhan pembangunan akan selalu 
terkait dengan keempat hal seperti yang dikemukakan oleh Rivera & 
Cary  (1991), yaitu: iklim ekonomi dan politik, keadaan sosial di wilayah 
perdesaan, perkembangan sistem pengetahuan, dan  teknologi informasi 
 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Sebagaimana telah dikemukakan di bagian terdahulu, tujuan yang 
ingin dicapai oleh kegiatan penyuluhan/pemberdayaan adalah perubahan 
perilaku individu dan masyarakat ke arah kemandirian bagi perbaikan 
kesejahteraan mereka. Dalam hubungan ini, Beals and Bohlen (1955) 
secara lugas menyatakan bahwa untuk mewujudkan ide menjadi aksi 
mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun 
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tokoh-tokoh masyarakat. Sayangnya, dalam kehidupan masyarakat sering 
dijumpai ketidakkonsistenan dan ketidakpastian kebijakan yang lain 
(inconsistency and uncertainty policy), baik karena perubahan-perubahan 
tekanan ekonomi. maupun perubahan kondisi sosial-politik. 
 

Oleh sebab itu, agenda penyuluhan pembangunan tidak cukup 
hanya terbatas pada peningkatan produksi, ataupun peningkatan pen-
dapatan (income generating), dan advokasi hukum/kebijakan, melainkan 
harus sampai pada penguatan daya-tawar politis, kaitannya dengan 
pemberian legitimasi inovasi dan atau ide-ide perubahan yang akan 
ditawarkan melalui kegiatan penyuluhan (Gambar 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Proses Pemberdayaan Masyarakat 
(Mardikanto, 2006) 

                                 
Artinya, tugas kegiatan penyuluhan pembangunan tidak cukup hanya 
berbicara tentang inovasi teknis, perbaikan manajemen dan efisiensi 
usahatani, tetapi harus juga mampu  dan berani menyuarakan hak-hak 
politik petani (kecil) dan pelaku UMKM yang lain, yang selama 40 tahun 
terakhir terus menerus dimarjinalkan oleh kebijakan dan kepentingan 
pemerintah yang sedang berkuasa. Hal ini penting, karena selama ini, 
pelaku UMKM dan petani serta masyarakat kelas bawah yang lain lebih 
sering dijadikan kendaraan politik.  Dengan kata lain, tanpa adanya upaya 
penyadaran dan penguatan daya saing politik, semua upaya penyuluhan/ 

pemberdayaan akan sia-sia belaka, karena tidak memperoleh legitimasi 
jajaran birokrasi ataupun elit/tokoh masyarakat. 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 
Terkait dengan tugas penyuluhan/pemberdayaan masyarakat tersebut,  
harus diakui bahwa UMKM dan masyarakat lapisan bawah pada 
umumnya, sepanjang perjalanan sejarah selalu menjadi ”sub-ordinat” dari 
aparat birokrasi yang didukung dan atau memperoleh tekanan dari para 
politikus dan pelaku bisnis (Gambar 10). Oleh sebab itu, ide-ide atau 
program dan kegiatan penyuluhan yang akan ditawarkan untuk memper-
baiki kesejahteraan masyarakat harus mampu mengakomodasikan 
kepentingan politikus (pilkada, pemilu, dan visi-misi pemerintah) dan 
pelaku bisnis (Gambar 11). Hal ini disebabkan karena antara politikus 
dan pelaku bisnis sebenarnya ada kepentingan yang saling membutuhkan, 
yaitu: politikus membutuhkan ”biaya perjuangan”, sementara pelaku 
bisnis memerlukan dukungan politik.. 

 
 
 
 

 
           Gambar 10. Masyarakat (Pelaku UMKM) Sebagai                                        
                               Sub-ordinat Politisi dan Pelaku Bisnis 
                               (Mardikanto, 2006) 
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Gambar 11. Target Bisnis dan Politik Program Pembangunan 
(Mardikanto, 2006) 

 
Dengan kata lain, ide-ide, program dan kegiatan penyuluhan yang 
ditawarkan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, melainkan harus mampu 
meyakinkan politikus maupun pelaku bisnis tentang manfaat ekonomi 
dan politis yang kuat.  
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang terhormat,  
 

Berbeda dengan penulis-penulis buku penyuluhan yang lain, 
yang hanya menempatkan petani dan keluarganya sebagai sasaran penyu-
luhan pertanian, Mardikanto (1983, 1993; 1996; 2003) telah mengiden-
tifikasi 3 (tiga) kelompok penerima manfaat  (beneficiaries) penyuluhan 
pertanian yang terdiri: 
1) Kelompok Utama, yang terdiri atas petani dan keluarganya, 
2) Kelompok Penentu, yang terdiri atas para pengambil keputusan 

tentang kebijakan pembangunan pertanian, dan 
3) Kelompok Pendukung, yaitu pemangku kepentingan pembangunan 

pertanian yang lain, yang secara langsung maupun tak langsung ber-
peran dalam pembangunan pertanian.yang kesemuanya terlibat dalam 
sistem agrobisnis, baik yang bergiat di sub sistem on-farm, off-farm 
maupun non-farm (seperti: peneliti, produsen/pedagang sarana 
produksi/alat/mesin pertanian, seniman/budayawan, guru sekolah, 
pers/media massa, dll). 

Lebih lanjut, jika didekati dengan konsep faktor pendorong dan penarik 
(push and pull factors) lingkup kegiatan penyuluhan/pemberdayaan 
masyarakat mencakup (Purwaka dan Mardikanto, 2006): 
 
1) Faktor Pendorong (push factors), yang terdiri atas sumberdaya 

manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan (teknologi, dll). 
Pemberdayaan sumberdaya manusia perlu dipusatkan pada pening-
katan mutu SDM aparat pemerintah, mitra strategis dan para 
pemangku kepentingan agar memiliki kemampuan negosiasi yang 
dapat dihandalkan, utamanya yang terkait dengan pembiayaan 
(permodalan) dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh 
UMKM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Faktor Pendorong dan Penarik Pemberdayaan   
                    UMKM (Purwaka, 2006) 
 

2) Optimalisasi sumberdaya alam, pada hakikatnya adalah upaya opti-
malisi menurut tahapan-tahapan: eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan 
dan pelestariannya, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat 
dan dampak yang ditimbulkannya 
Pemberdayaan Sumberdaya Buatan, pada hakikatnya merupakan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), baik yang 
berupa teknologi tepat-guna, inovasi sosial, teknologi produksi dan 
teknologi ekonomi. 
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Di samping itu, pengembangan sumberdaya buatan juga mencakup 
pengembangan karya manusia yang berbasis pada nilai-nilai sosial 
budaya setempat, yang berupa administrasi (administrasi negara dan 
administrasi niaga), hukum, dan kelembagaan berikut harmonisasi 
hukum dan keterpaduan kelembagaannya 

3)  Faktor Penarik (pull factors) berupa: pembiayaan/permodalan dan 
pemasaran produk. 
Dalam hubungan ini, pemberdayaan yang perlu dilakukan mencakup: 
produsen, pembeli, lembaga verifikasi (utamanya terhadap mutu 
produk sesuai dengan kontrak) dan lembaga penjaminan (avalis); 
yaitu kaitannya dengan perjanjian pembiayaan (kredit) dan perjanjian 
(kontrak) pembelian produk. 

4) Faktor lingkungan, berupa upaya-upaya perbaikan lingkungan 
UMKM yang terdiri atas: ketahanan pangan, keamanan pangan, 
distribusi pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 
             Dilihat dari substansi materi penyuluhan, selama ini masih ter-
pusat pada kegiatan on-farm, utamanya tentang pengetahuan teknis. Pada 
masa mendatang seiring dengan tantangan yang dihadapi, substansi 
materi harus diperluas baik on-farm, off-farm maupun non-farm, yang 
tidak hanya mengenai pengetahuan teknis, tetapi lebih memusatkan pada 
keterampilan manajemen dan sikap kewirausahaan. Hal ini, dilandasi 
oleh kenyataan bahwa, sumbangan kegiatan on-farm terhadap keluarga 
petani-kecil hanya sekitar 20-30% dari keseluruhan kebutuhan hidup 
keluarganya (Sutanto, 2005). Di lihat dari sumber inovasi yang selama ini 
lebih memusatkan pada inovasi dari luar, pada masa depan perlu lebih 
banyak menggali dan mengembangkan teknologi lokal (indegenuous 
technology), yang lebih murah dan ramah lingkungan. Tentang peng-
gunaan media penyuluhan, seiring dengan kemahuan teknologi dan 
perubahan kebutuhan masyarakat, perlu dikembangkan pemanfaatan 
media elektronika, utamanya multimedia dan teleconference. Meskipun 
demikian, penggunaan media-cetak dan media interpersonal tetap harus 
dikembangkan guna mendukung kegiatan ”sekolah-lapang” dan proses 
”belajar-bersama” yang partisipatif. 
 

Bapak/Ibu dan hadirin yang terhormat,  
 

Terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan, barangkali kita 
wajib bersyukur dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 16 
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan yang mencakup: subsistem kebijakan, kelembagaan, SDM, 
penyelenggaraan dan pembiayaan penyuluhan. 
Menyikapi hal tersebut, barangkali ada manfaatnya jika dalam kesem-
patan ini penulis menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut: 
 
1. Waktu Pelaksanaan 
 
Terkait dengan implementasi UU tersebut, kita memiliki pengalaman 
bahwa UU No.5 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman yang sampai 
sekarang belum dapat diimplementasikan karena belum ada Peraturan 
Pemerintah (PP) yang dikeluarkan. Karena itu, implementasi UU No. 16/ 
2006 harus diawali dengan percepatan perumusan PP, Peraturan Menteri, 
Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana 
yang diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2006 tersebut.   
 
 
2. Peraturan Pemerintah  Tentang UU No. 16/2006 
 
Terkait dengan perumusan PP dan Peraturan Menteri, muncul pertanyaan: 
apakah setiap departemen terkait akan menyiapkan PP-nya sendiri-sendiri 
ataukah cukup satu PP untuk semua departemen? Jika setiap departemen 
merumuskan PP dan Permen (Peraturan Menteri)nya masing-masing, hal 
tersebut tentu akan menyulitkan aparat di Kabupaten/kota yang pada 
umumnya menempatkan kegiatan-kegiatan pertanian, perikanan dan 
kehutanan tidak dalam unit-unit kerja yang terpisah. Maka dari itu,  
sulitlah bagi satu Dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang harus 
mentaati suatu UU dengan mengacu pada PP/Permen yang berbeda. 
 
3.   SDM Penyuluh 
 

Gagasan Menteri Pertanian untuk menyediakan seorang penyuluh 
pertanian di setiap desa, sungguh merupakan ide yang layak dihargai.  
Akan tetapi, jika penyuluh tersebut semua berstatus PNS, barangkali 
perlu dipertanyakan, seberapa jauh kemampuan pemerintah untuk 
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merekrut dan membiayai tambahan penyuluhnya. Pertanyaan kedua 
adalah seberapa jauh keberpihakan para penyuluh yang berstatus PNS 
tersebut kepada kepentingan masyarakat dibanding loyalitasnya kepada 
kepentingan (kebijakan) penguasa yang selama lebih dari 35 tahun 
terakhir sering lebih berpihak kepada kepentingan/pengamanan kebijakan 
makro pemerintah dibanding keberpihakannya pada (perbaikan kesejah-
teraan) petani kecil/pelaku UMKM? 
Tentang hal ini, barangkali studi yang dilakukan oleh Fuglie (2004) 
dengan menggunakan data antara 1960-2000 menyimpulkan bahwa 
kemunduran kegiatan penyuluhan yang terjadi di Indonesia sejak dasa-
warsa 1990-an, disebabkan oleh peran pemerintah yang terlalu dominan 
dalam penyelenggaraan penyuluhan, dapat dijadikan  acuan yang sangat 
berharga.   
 
3. Pembiayaan Penyuluhan 
 
Harus diakui, sejak tahun 1970, kegiatan penyuluh pertanian lebih 
didominasi oleh peran penyuluh yang berstatus PNS yang diangkat dan 
memperoleh gaji dari pemerintah. Hal ini memang sewajarnya jika 
pembiayaan  kegiatan penyuluhan menjadi tanggungjawab pemerintah 
sebagai pelaksana dan penanggungjawab layanan publik. Akan tetapi itu 
tidak berarti bahwa semua kegiatan penyuluhan harus dibiayai oleh 
pemerintah. Terkait dengan hal ini, sudah saatnya dilakukan penyadaran 
kepada masyarakat sebagai penerima manfaat untuk (secara bertahap) 
berswadaya membiayai kegiatan penyuluhan yang menjadi kebutuhannya 
sendiri. Meskipun harus diingat bahwa ide seperti ini tidak populer 
karena akan memangkas rezeki dan kepentingan banyak pihak yang 
terkait dengan proyek-proyek penyuluhan dan atau ingin memanfaatkan 
penyuluh/penyuluhan untuk kepentingan politik praktis kelompok 
tertentu. 
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami muliakan, 
 

Di muka sudah kami sebutkan bahwa saat ini telah berlangsung 
16 kegiatan penyuluhan sektoral di tingkat perdesaan (Sutadi, 1991).  
Oleh sebab itu, sudah saatnya dikembangkan Penyuluhan Pembangunan 
Perdesaan sebagai pengganti beragam Penyuluh Sektoral, yang dikelola 
oleh suatu Unit Penyuluhan Perdesaan dan secara operasional dilaksana-
kan oleh tenaga fasilitator/pendamping pembangunan perdesaan, yang 

berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi fisik dan 
sosial-budaya  setempat. 
 
 

PENUTUP 
 

Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat kami kemukakan 
dalam kesempatan ini, yang tentu saja masih terbuka untuk dikritisi oleh 
semua pihak yang menaruh perhatian dan atau terpanggil untuk mengem-
bangkan Ekonomi Rakyat Untuk itu, kami dengan senang hati akan 
menerima kritik dan komentar dari Bapak/Ibu dan Saudara-saudara, baik 
dari kalangan akademisi, aparat birokrasi, politisi, maupun para petani 
dan pelaku UMKM yang lain. Selaku praktisi yang seringkali dijadikan 
objek diskusi para ahli. Mudah-mudahan tulisan pendek ini ada manfaat-
nya, baik bagi ilmu pengetahuan, perumusan kebijakan, dan yang paling 
penting adalah: bagi perbaikan mutu hidup masyarakat yang barangkali 
sudah mulai skeptis terhadap janji-janji dan beragam wacana yang 
seringkali dikemukakan oleh para pemimpin dan wakil-wakilnya di 
lembaga formal. 
 
 

UCAPAN TERIMA-KASIH 
 
Bapak/Ibu dan hadirin yang kami muliakan, 
 

Sebelum mengakhiri pidato ini, mohon kesabaran dan izin 
Bapak/Ibu semua untuk memberi kesempatan ini guna mengucapkan 
terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan kesempatan, 
dukungan, dan doanya sehingga kami memperoleh kehormatan tertinggi 
selaku akademisi sekarang ini. 
 

Pertama sekali, tentu saja terima kasih kami sampaikan kepada 
Tuhan Yesus Yang Maha Pengasih yang tidak saja memberikan kesem-
patan, tetapi juga penyertaan dan rahmat-Nya dalam kehidupan kami 
sekeluarga hingga saat ini. 
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Kedua, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor 
dan segenap anggota Senat Universitas. Ketiga, kepada Bapak Dekan dan 
segenap anggota Senat Fakultas Pertanian UNS dan Bapak Ketua Jurusan 
dan teman-teman di Jurusan/Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian, dan teman-teman di Jurusan/Program Studi Sosial-ekonomi/ 
Agribisnis yang sejak tahun 2004 terpaksa dipisahkan secara struktural. 
 

Tidak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Guru-guru kami, baik yang saat ini berkenan hadir secara prinbadi 
maupun mewakili, dari SR Undaan Lor I yang kini telah berubah menjadi 
SD Undaan Tengah 2 di Kudus, dari SMP Negeri II Kudus, SMA Negeri 
I Kudus, Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, Jogyakarta serta 
dari Sekolah Pascasarjana IPB-Bogor. Khusus kepada beliau-beliau ini, 
perkenankanlah kami tetap menyebut sebagai Guru-guru kami sampai 
akhir hayat, sebab kami tidak pernah mengenal adanya istilah bekas guru.  
 

Demikian pula, kepada teman-teman sejawat khususnya teman-
teman belajar kami.  
Pertama, kepada Pak Rahman dan Pak Priya Prasetya yang telah 
berteman selama lebih dari 40 tahun sejak di UGM dulu. Kepada                 
Dr. Yunus Jarmie, yang sewaktu di IPB sempat sama-sama diinterograsi 
Polisi di Bogor. Kepada almarhum Muhtar Isa, keluarga Mu’in Yurindar, 
teman-teman dari IKIP-Medan dan UMI-Makasar yang sempat tinggal 
serumah.  
Khusus untuk Bapak Dr. Adjat Sudrajat sekeluarga, terima kasih sekali 
karena sejak masih berstatus mahasiswa hingga memasuki masa pensiun 
dari PNS sekarang ini, masing setia menjadi teman belajar dan ber-
diskusi. Demikian pula kepada Mas Ir. Brotohadi Sumadhyo, MM yang 
telah banyak memberi kesempatan belajar dan  mengembangkan konsep 
tentang Perhutanan Sosial. Demikian juga kepada yunior-yunior kami, 
terutama Mas Heru, Mas Darsono, Mas Agustono, Pak Kusnandar, Pak 
Sapja, Mas Harissudin dan Mas Agung.  
Terima kasih juga kepada yang pernah menjadi mahasiswa kami, utama-
nya yang bernasib baik menjadi Menteri, Staf Ahli Menteri, Ketua 
DPRD, Bupati dan pejabat yang lain, karena melalui proses belajar 
mengajar yang pernah kita lakukan, justru kami banyak belajar dari 
pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang kita lakukan. Pesan kami, jangan 
lupa pada Almamater yang sedikit banyak pernah berjasa kepada anda, 

karena itu rajin-rajinlah berkunjung, berkomunikasi, sampaikan infor-
masi, dan tentu saja bagi-bagi rejeki. 
 
Bapak Rektor, Senat Universitas, 
Segenap Undangan dan Sivitas Akademika UNS, Teman-teman, para 
Sahabat dan Kerabat yang kami cintai 
 

Terakhir sekali, izinkanlah kami untuk mengucapkan terima 
kasih kepada keluarga kami. 
Pertama sekali, kepada istri kami, yang masih tetap setia dalam suka dan 
duka, utamanya saat harus ikut prihatin membiayai keluarga dan penye-
lesaian studi kami, serta yang selalu menanyakan kapan kami menjadi 
Guru Besar. Kepada kedua putra-putri kami, kami minta maaf karena 
kalian telah menjadi korban perjalanan studi dan karir kedua orang-tua 
kalian. Jujur, kami sangat berterima kasih dan layak berbangga hati, 
karena sejak SMA kalian telah siap secara mandiri untuk belajar dan 
menyiapkan masa-depan. Pesan kami, jika kalian masih berminat untuk 
melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, itu tentu sangat meng-
gembirakan. Tetapi lebih baik berhenti sekolah tetapi terus belajar, dari 
pada terus sekolah tetapi tidak pernah belajar.  
 

Kepada almarhum Kakek kami H. Kayin yang pernah meramal 
bahwa cucunya yang kepalanya  peang ini kelak akan jadi Profesor, kami 
ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terlebih kepada Bapak/ 
Ibu kami almarhum yang dalam kesusahan hidupnya tetap mendorong 
agar terus melanjutkan sekolah. Demikian juga kepada Papa R, Noerhadi 
dan Mas Ryn yang mendorong serta membiayai penyelesaian studi kami 
di UGM; tanpa itu, barangkali kami tidak akan memperoleh kesempatan 
untuk mengikuti program Pascasarjana yang mengantarkan kami menjadi 
Guru Besar sekarang ini.  
 

Terima kasih atas dukungan, pengertian dan doa Keluarga Besar 
Soejikno di Kudus, Keluarga Besar Noerhadi di Jakarta, Bandung, 
Semarang dan Malang, serta Keluarga Besar Kadyo Soewarno dan 
Suciyatmi di Sukoharjo dan sekitarnya. 
 
Tak lupa, kami sampaikan terima kasih atas dukungan, kehadiran dan doa 
teman-teman sejawat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, 
utamanya kepada: 
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i Teman-teman dan Guru kami di Universitas Gadjah Mada Jogya-
karta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Kristen Satyawacana, 
UTP, UNISRI, UNIVET, serta Universitas Satya Gama dan 
Universitas Indonesia Esa Unggul di Jakarta,  

i Teman-teman sekerja di jajaran Departemen Pertanian, Departemen 
Kehutanan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen 
Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Kesehatan 

i Bapak Gubernur Jawa Tengah, serta Bapak Bupati Sukoharjo, dan 
Magelang yang memberi kepercayaan untuk menjadi anggota Komisi 
Penyuluhan Pertanian 

i Bapak Walikota Palu dan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung, yang memberi kesempatan kepada kami untuk terlibat 
dalam upaya percepatan Ekonomi Kerakyatan 

i Teman-teman di PUSPA, YBKS, YSAM, UPKM-YAKKUM, YIS, 
Bina Dharma, RAECI, Bina Swadaya, serta FFI dan YAGASU di 
Aceh yang memberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 

i Teman-teman di PT. Wanacipta Lestari dan PT. Gapura Pratama 
Globalindo yang memberi kepercayaan sebagai rekan sekerja 

i DPP PERHIPTANI, DPP HKTI, dan DPP HIMPINDO, yang mem-
berikan pengalaman berorganisasi. 

i Lembaga-lembaga internasional seperti: World Bank, Nippon Koei, 
GTZ/GFA, FFI, OECF, ADB, Global Fund, UK/DFID yang sempat 
mendukung dana bagi pelaksanaan program/kegiatan yang memberi 
kami pengalaman belajar  yang tak ternilai. 

i Sekjen PGI, DPP PIKI, PP-GMKI, Jemaat GKJ-Sukoharjo, Full 
Gospel, Paguyuban Kristiani dan PMK UNS, yang telah memberi 
kesempatan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani  

 
Juga kepada Pak Roto mantan Kepala Dinas Pertanian Rakyat di 
Kabupaten Batang, yang mendorong kami untuk beralih profesi dari 
penyuluh-lapang menjadi pengajar di perguruan tinggi. Terima kasih 
kepada Dr. Tomy, Bang Edo  dan Pak Dipa, yang selama setahun terakhir 
bersama-sama terlibat dalam upaya percepatan ekonomi kerakyatan di 
Kota Palu dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Juga  mas Rahmadi, 
serta Mas Bondan bersama Kelompok Pawitandirogo dan Kelompok 
Peduli Pacitan. Terakhir, terima kasih sekali kepada semuanya yang tidak 
bisa kami sebut satu per satu. 
 
Terima kasih, 

Tuhan senantiasa memberkati kita; kemarin, hari ini, dan sampai selama-
lamanya, Amin. 
 
 

    Surakarta, 2007 
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