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SARASEHAN NASIONAL
Pemberdayaan Manusia Pembangunan Bermartabat:
“Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan
dan Urgensi Kelembagaan Sertifikasi”
dan
Apresiasi 70 Tahun Prof. Dr. H. Pang S. Asngari
Kerjasama
Program Mayor Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Institut Pertanian Bogor
dan
Sydex Plus

Latar Belakang
Pengalaman mengajarkan bahwa, praktik penyuluhan yang bertujuan mewujudkan kualitas hidup
yang lebih baik bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai misal, pada masa 1960-1970-an kegiatan
penyuluhan sangat diwarnai dengan kegiatan transfer teknologi sampai dapat diadopsi oleh
masyarakat dan menyebar (terdifusi) dalam sistem sosial masyarakat, hal ini memerlukan energi
yang sangat besar. Bahkan pada akhirnya, penyuluhan hanya difungsikan sebagai alat mencapai
tujuan oleh pihak tertentu. Hal ini berimplikasi pada praktik penyuluhan yang sangat jauh dari
filosofi yang seharusnya diterapkan. Kenyataan juga menunjukan bahwa setiap program
pembangunan apapun, selalu menempatkan penyuluhan sebagai bagian sublimatif yang tak
terpisahkan. Bahkan ada kalangan yang mengatakan bahwa diabaikannya penyuluhan menjadi
sebab dari berbagai kegagalan pembangunan. Sayang, kesadaran kritis ini tidak banyak diakui
secara jujur dan tidak diimbangi dengan upaya serius mengurusnya. Konsekuensinya, posisi
yang demikian strategis tersebut seringkali kurang mendapat apresiasi yang memadai dalam
masa yang cukup lama.
Kalaupun upaya legislasi telah berhasil diterobos dengan disahkannya Undang-undang No
16/2006, namun permasalahan tetap ada. Beberapa penelitian mengungkap bahwa dengan
menegasikan penyuluhan, upaya pengembangan kapasitas penyuluh menjadi terabaikan. Peran
penyuluh yang kompeten tidak semata dari sisi teknis, tetapi juga sisi sosial, dan mampu
membangun jaringan dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Perannya hendaknya bukan
sebagai guru-murid, tetapi dinamik, sebagai fasilitator, konsultan, dinamisator, dan motivator.
Dengan kata lain filosofi Taman Siswa: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut
wuri handayani, sangat relevan dengan dunia penyuluhan. Petani, nelayan, masyarakat sekitar
hutan, pekerja sosial dan partisipan penyuluhan pembangunan lainnya, dapat berperan sebagai
mitra dalam membangun bangsa menuju masyarakat madani.
Oleh karena itu, penyuluhan sebagai upaya pengembangan mutu sumberdaya manusia secara
berkelanjutan dan peran strategisnya dalam pembangunan menuju masyarakat madani harus
didukung oleh penyuluh yang memiliki kompetensi yang memadai dan profesional selain itu

karena tuntutan pergeseran peran yang sangat mendasar juga dinamika lingkungan strategis yang
mengalami perubahan serta dinamika masyarakat yang mengalami perkembangan sangat pesat,
maka sertifikasi penyuluh dan lembaga penyuluhan menjadi sebuah keharusan. Untuk keperluan
itulah, maka dialog ini dirancang agar dapat menjadi media bertukar pengalaman, informasi,
mengembangkan jaringan kerjasama antar akademisi, birokrat, praktisi dan pegiat penyuluhan
guna mewujudkan sistem pelayanan penyuluhan yang berkualitas.
Selain hal tersebut di atas, sarasehan dalam bentuk diskusi panel ini dirancang untuk menjadi
arena bertukar pengalaman kalangan Akademisi dan Praktisi guna mendorong upaya
pengembangan dunia penyuluhan yang lebih progresif , adaptif dan berkelanjutan.
Tujuan
•

•
•
•

Dikembangkannya proses-proses interaktif tentang perkembangan ilmu penyuluhan dari
sisi teori dan praktik melalui proses-proses bertukar pikiran dan pengalaman antara para
akademisi, praktisi dan alumni dalam kegiatan penyuluhan pembangunan di berbagai
bidang.
Dibangunnya kesadaran kritis tentang peran strategis penyuluhan dalam menghadapi
tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di masa kini dan masa depan.
Dihasilkannya desain rumusan peran strategis penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan
kegiatan praktis guna mendorong terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang bermutu.
Dihasilkannya sebuah rumusan kelembagaan dalam mendorong dan menciptakan
penyuluh yang profesional dan terstandarisasi dalam dimensi penyuluhan pembangunan
yang lebih luas.

Waktu Pelaksanaan
Hari/tanggal : Sabtu, 23 Pebruari 2008
Jam : 08.00-17.30 WIB
Bertempat di IPB International Convention Center, Botani Square Kampus IPB Baranangsiang,
Bogor
Sasaran Kegiatan
1. Sivitas akademika Program Studi/Mayor Pasca Sarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan
(PPN), Institut Pertanian Bogor yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga penunjang, dan
alumni.
2. Pemerintah (Departemen, Dinas, dan Badan)
3. Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat, peneliti, dan umum
4. Jumlah peserta adalah sekitar 150 orang.
Acara
Sarasehan akan dilangsungkan dalam dua bagian panel diskusi dengan masing-masing
topik/materi: (1) perkembangan penyuluhan dalam teori dan praktek, dan peran strategis
penyuluhan pembangunan di masa kini dan depan; (2) urgensi kelembagaan sertifikasi
penyuluhan. Sedangkan acara apresiasi akan dirangkaikan dengan urun rembug cikal bakal
kelembagaan penyuluhan pembangunan.

Sarasehan (Diskusi Panel)
08:00 - 08:30
Registrasi
Pembukaan (Koordinator Program Mayor Pascasarjana PPN IPB)
08:30 - 09:30
Pidato Rektor IPB
Pidato Menteri Sosial RI
09:30 - 10:00
Break
Perkembangan Penyuluhan dalam Teori dan Praktek (Prof.Dr. HR Margono
Slamet, M.Sc.)
Peran Strategis Penyuluhan Pembangunan di Masa Kini dan Depan (Dr.Ir.
10:00 - 12:00
Siti Amanah, M.Sc; Departemen Pertanian; Departemen Kehutanan;
Departemen Kelautan dan Perikanan)
Moderator: Prof.Dr. Djoko Susanto, SKM., APU.
12:00 - 13:00
Urgensi Kelembagaan Sertifikasi Penyuluhan (Dr.Ir. Amri Jahi, M.Sc; Badan
Akreditasi Nasional)
Moderator: Dr. Adjat Sudradjat, MS.
13:00 - 13:15
Simpulan sementara
13:15 - 14:15
ISHOMA
Apresiasi 70 Tahun Prof.Sr. H. Pang S. Asngari
14:15 - 14:30
Pengantar dari Koordinator Mayor PPN IPB
14:30 - 15:00
Sambutan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB
15:00 - 15:30
Sambutan Prof.Dr. H. Pang S. Asngari
15:30 - 15:45
Penyerahan secara simbolis Buku 70 Tahun Pengabdian Prof.Dr. H. Pang S.
Asngari
15:45- 16:15
Break
16:15 - 16:45
Urun Rembug Cikal Bakal Kelembagaan Sertifikasi Penyuluhan
Pembangunan (Dr. Adjat Sudradjat, MS; Ir. Muh. Hatta Jamil, M.Si.)
16:45 - 17:30
Penutupan, Hiburan, dan Temu Kangen Alumni PPN IPB
Sekretariat dan Contact Person
1. Sekretariat Program Studi/Mayor Penyuluhan Pembangunan (PPN) Pascasarjana IPB:
Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
(KPM)
Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga-Bogor 16680
Telp: 0251-420252; Fax: 0251-627793
CP: Desiar Ismoyowati/Kodir (mayorppn@yahoo.com, amanahipb@yahoo.co.id)
2. Sekretariat Sydex Plus
Jl. Cipunagara Blok B-IX/22, Bogor Baru
Telp: 0811118411; Fax: 0251-326930
Email: adjat45@yahoo.com
3. Ketua Panitia (OC_PPN-IPB): Muh. Hatta Jamil (08158079237)
4. Koordinator Sydex Plus: Dr. Adjat Sudradjat, MS (0811118411)

Penutup
Kerangka acuan sarasehan dengan panel diskusi nasional tentang ”Penyuluhan Pembangunan :
Antara Teori dan Praktek” disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya
penyajian dan pengembangan materi ke arah tema pokok dan sub tema yang telah didesain dalam
kerangka acuan ini. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi para alumni, mahasiswa PPN,
instansi pemerintah dan swasta dan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat pemerhati
penyuluhan pembangunan untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian serta memberi
kontribusi dalam acara ini.
Nomor Rekening Panitia:
Nama : Dr. Djoko Susanto
Bank : BRI Cabang Bogor
Nomor Rekening : 0012-01-075174-50-6

