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Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Project Leader sehingga telah
tersusun Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul Optimalisasi
Layanan Penyuluhan Melalui SIKeTaN (Sistem Informasi Kegiatan Penyuluhan
Pertanian) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
Kami berharap dengan disusunnya aksi perubahan ini akan membawa proses
perubahan kearah yang lebih baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Ngawi.
Bersama ini disampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak-

pihak yang telah mendukung proses pelaksanaan dan penyusunan aksi
perubahan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
saya sampaikan kepada :
❖ Bapak Dr. DIDIEK DWIYANTO, Drs, MM., selaku Coach;
❖ Bapak SUPARDI, SE., M.Si,. selaku Mentor ;
❖ Rekan - rekan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini;
❖ Rekan rekan Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Ngawi yang telah membantu pelaksanaan aksi
perubahan ini.

❖ Teman-teman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan
XXII dalam kebersamaan yang sangat baik, dan pihak-pihak lain yang turut
membantu.

Dalam penyusunan Laporan Implementasi
Aksi Perubahan ini pasti masih terdapat
banyak kekurangan, oleh karena itu saran
dan kritik kami butuhkan untuk
penyempurnannya. Akhirnya, dengan
memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa
semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat
memberikan bermanfaat yang nyata.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Ngawi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi memiliki
tugas pokok dan fungsi Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta
tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Adapun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi memiliki fungsi
sebagai berikut :

• peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

• peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan pangan masyarakat serta
peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Daerah;

• perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan,bidang
keamanan dan diversifikasi pangan, bidang tanaman pangan, bidang sarana dan
prasarana tanaman pangan, bidang perkebunan dan hortikultura, dan bidang
penyuluhan pertanian;

• koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung pangan dan pertanian;

• peningkatan kualitas sumber daya manusia pangan dan pertanian;

• pembinaan produksi di bidang pertanian;

• pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

• pengelolaanmutu danketersediaan benih tanaman;

• pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;

• pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman dan
bencana alam terkait pertanian;

• pembinaan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian;

• penyusunan programdan pelaksanaan penyuluhan pertanian;

• penerbitan rekomendasi teknis pertanian;

• pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pangan dan pertanian;

• pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan

• penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

PROFIL



Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang
Penyuluhan Pertanian. Selanjutnya Bidang
Penyulihan Pertanian mempunyai Fungsi :
• peningkatan kelompok tani yang

meningkat nilai kelembagaannya;
• penyiapan bahan rumusan kebijakan,

rencana, dan pelaksanaan penyuluhan
pertanian;

• pelaksanaan penyuluhan pertanian dan
pengembangan mekanisme, tata kerja
dan metode penyuluhan pertanian;

• pengumpulan, pengolahan, pengemasan
dan penyebaran materi penyuluhan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha;

• pengelolaan kelembagaan dan sumber
daya manusia pertanian;

• pemberian fasilitasi penumbuhan dan
pengembangan kelembagaan pertanian
dan forum masyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha;

• peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur
Sipil Negara, swadaya dan swasta;

• pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian;

• pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan
kelompok jabatan fungsional;

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sebagai 
Pejabat dalam jabatan administrator bertanggung 
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan 
penyuluhan pertanian sebagaimana tertuang
dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2022 tentang Penguatan fungsi Penyuluhan
Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 
tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian sebagai acuan
penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk
pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi
terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, 
daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan 
kelurahan/desa serta pemangku kepentingan
lainnya serta Peraturan menteri Pertanian Nomor
67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani. Dalam menjalankan fungsi Penyuluhan
pertanian diperlukan peningkatan sinergitas
penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian antar
kelembagaan Penyuluhan Pertanian, antara
kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan dinas
teknis terkait, dan lembaga penelitian; 
peningkatan penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian melalui kerjasama kemitraan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
swasta;peningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme Penyuluh Pertanian dan petani; 
penumbuhan dan pengembangan generasi muda
Pertanian dalam upaya regenerasi petani
berkelanjutan; penumbuhan dan pengembangan
wirausahawan bidang Pertanian; dan peningkatan
dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan
Pertanian berbasis teknologi kekinian. 
Perkembangan teknologi informasi perlu disikapi
dengan memanfaatkan sebaik baiknya guna
menunjang kegiatan penyuluhan. Teknologi
pertanian yang semakin beragam dari hulu hingga
hilir. Dengan menciptakan inovasi-inovasi yang 
sesuai dengan kebutuhan petani. Adapun inovasi 
tersebut diharapkan dapat mendukung 
tercapainya Visi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi
yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten
Ngawi yang mandiri , Berahklaq, makmur dan 
berdaya saing berbasis Agropolitan dengan
semangat Gotong royong dalam Bingkai NKRI ”. 





Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Ngawi

Dalam menunjang Indikator kinerja
Utama Bidang Penyuluhan Pertanian
menjalankan Program Penyuluhan
dengan sasaran Program
Meningkatnya kapasitas sumberdaya
manusia pertanian dengan indikator
kinerja Persentase kelompok tani
yang meningkat nilai
kelembagaannya. Adapun
Crosscutting Kinerja sebagai berikut :

Rencana Kerja DKPP Tahun 2022 



Kondisi Saat Ini
Kondisi permasalahan yang saat ini dihadapi antara lain adalah masih rendahnya

kemampuan petani dalam melaksanakan budidaya yang baik (Good Farming Practice / GFP);
Masih rendahnya jumlah petani yang melaksanakan budidaya secara ramah lingkungan;
kurangnya optimalnya layanan penyuluhan pertanian, Rendahnya minat generasi muda untuk
berusaha di sektor pertanian, Rendahnya kemampuan petani dalam mengakses pasar.

Dari beberapa penyebab permasalahan tersebut, jika memperhatikan gambaran yang
terjadi saat ini pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, maka akar
permasalahan yang menjadi masalah utama adalah kurangnya optimalnya layanan penyuluhan
pertanian karena Penyuluhan merupakan Suporting sistem untuk semua Bidang yang ada pada
Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian.

Pelayanan penyuluhan pertanian selama ini sangat tergantung kepada jumlah tenaga
penyuluh pertanian yang ada. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak atau garda terdepan
dilapangan dalam mengimplementasi dan mendiesminasikan teknologi serta program-program
ketahanan pangan dan pertanian, penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator dan mediator
dari Petani kepada Pemerintah. Penyuluh pertanian juga sangat berperan dalam memberikan
rekomendasi/solusi kepada Petani/Kelompok Tani terhadap permasalahan-permasalahan yang
ditemui.

Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyuluhan, idealnya satu orang
penyuluh memiliki wilayah binaan satu Desa ( 1 : 1 ), atau satu orang penyuluh membina delapan
Poktan, akan tetapi kondisi saat ini terjadi adalah terbatasnya Penyuluh Pertanian terhadap
wilayah binaan. Kondisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut :

No Kecamatan Desa Gapoktan Poktan Penyuluh

1 SINE 15 15 63                  5.710 6

2 NGRAMBE 14 14 71                  6.770 6

3 JOGOROGO 12 12 44                  5.167 

4 KENDAL 10 10 71                  5.655 7

5 GENENG 13 13 75                  7.695 9

6 GERIH 5 5 35                  6.643 4

7 KWADUNGAN 14 14 48                  4.820 7

8 PANGKUR 9 9 40                  4.717 5

9 KARANGJATI 17 17 70                  9.274 9

10 BRINGIN 10 10 52                  4.302 5

11  PADAS 12 12 55                  6.583 6

12 KASREMAN 8 8 42                  4.337 6

13  NGAWI 13 13 73                  6.378 8

14 PARON 14 14 78                11.808 9

15 12 12 10

16 PITU 10 10 46                10.668 4

17 WIDODAREN 12 12 65                  8.137 6

18 MANTINGAN 7 7 53                  4.602 4

19 7 7 4

Penyuluh Kabupaten 5

214 214 1122              135.608 126

Anggota

6

KEDUNGGALAR 101                19.164 

KARANGANYAR 40                  3.178 



Kondisi yang 
Diharapkan

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan, maka
terobosan inovasi yang akan dilaksanakan adalah mewujudkan SI KeTaN (Sistem Informasi
Kegiatan Penyuluhan Pertanian). SI KeTaN adalah aplikasi berbasis teknologi informasi dan
komunikasi yang bekerja secara online untuk mempermudah penyuluh pertanian
memberikan pelayanan penyuluhan kepada para Petani di Kabupaten Ngawi.
Keberadaan SI KeTaN diharapkan dapat mempermudah petani dalam melakukan
konsultasi dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kaitannya
dengan budidaya pertanian. Disamping itu, keberadaan SI KeTaN juga mempermudah
penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pada petani agar
dapat menjangkau wilayah binaan yang lebih luas secara efektif dan efisien.
Harapannya, dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian ini,
Kegiatan penyulhan dapat dilakukan dimanapun tanpa harus mengumpulkan petani di satu
tempat. Pendampingan kegiatan pertanina dari hulu hingga hilir dapat dilaksanakan secara
optimal, karena selain berisi informasi informasi tentang tata cara bertani yang baik,
petani juga petani mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi, juga dapat tersajikan
data panen dan produksinya serta produk yang dihasilkan sehingga membuka peluang
pasar.

INOVASI

Kondisi ideal yang diharapkan adalah Meningkatnya kemampuan petani dalam
melaksanakan budidaya yang baik (Good Farming Practice / GFP); Meningkatnya jumlah
petani yang melaksanakan budidaya secara ramah lingkungan; Optimalnya Layanan
penyuluhan pertanian, Meningkatkan minat generasi muda untuk berusaha di sektor
pertanian; Meingkatnya kemampuan petani untuk mengakses pasar.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya dukungan teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat memangkas jarak dan waktu pelayanan. Petugas Penyuluh
dapat memberikan layanan dengan rentang kendali yang luas dengan cara memberikan
penyuluhan secara online, masyarakat petani juga dapat berkonsultasi untuk memperoleh
rekomendasi dengan lebih cepat dan efektif tanpa harus menunggu petugas penyuluh
datang memberi layanan penyuluhan.



IMPLEMENTASI 

MILESTONE

Melakukan konsultasi 
kegiatan yang telah 
dirancang dengan 
Mentor dan Coach

10 Oktober 2022

1

Mempersiapkan 
penyusunan tim efektif 

Rancangan Aksi 

11 Oktober 2022

2



Menyusun draft 
keputusan Kepala DKPP 

Tentang Tim Efektif 
Rancangan Aksi 

Perubahan
12 Oktober 2022

3

Mengajukan Pengesahan 
Keputusan Kepala DKPP 

tentang Pembetukan Tim 
Efektif

14 Oktober 2022

4



Membuat  “Sistem 
Sistem Informasi 

Kegiatan Penyuluhan 
Pertanian (SIKeTan);

17 Oktober 2022

5

Melakukan Uji coba 
Sistem Informasi 

Kegiatan Penyuluhan 
Pertanian (SIKeTan);

27 Oktober 2022

6



Melakukan 
Penyempurnaan hasil uji 

coba SIKeTan

3 November 2022

7

Memfinalkan Aplikasi 
SIKeTan

4 November 2022

8



Membuat e-Book 
panduan penggunaan 

Aplikasi SIKeTan

7 November 2022

9

Melakukan Penetapan 
aplikasi SIKeTan dgn 

Kep.Ka DKPP

10 November 2022

10



Melakukan rapat 
persiapan sosialisasi 

SIKeTan

11 November 2022

11

Melaksanakan Sosialisasi 
Sistem Informasi 

Kegiatan Penyuluhan 
Pertanian (SIKeTan) 

SIKeTan

22 November 2022

12



LAUNCHING

PUBLIKASI



Melakukan Implementasi 
Sistem Informasi 

Kegiatan Penyuluhan 
Pertanian (SIKeTan)

23 November 2022

13

Melakukan evaluasi 
terhadap hasil  
pelaksanaan 

Implementasi Sistem 
Informasi Kegiatan 

Penyuluhan Pertanian 
(SIKeTan)

28 November 2022

14



Melaporan terhadap 
hasil  pelaksanaan 

Implementasi Sistem 
Informasi Kegiatan 

Penyuluhan Pertanian 
(SIKeTan)

27 November 2022

15



CAPAIAN AKSI PERUBAHAN

SEBELUM

SESUDAH

1. Belum ada aplikasi 

penyuluhan Pertanian 

di Kabupaten Ngawi

2. Kegiatan penyuluhan 

pertanian 

dilaksanakan secara 

manual / 

konvensional

3. Konsultasi pertanian 

masih dilaksanakan 

secara 

manual/konvensional

4. Edukasi kepada 

Petani sulit dilakukan

1. Terwujudnya aplikasi SIKeTan 

untuk mempermudah kegiatan 

penyuluhan pertanian di 

Kabupaten Ngawi

2. Kegiatan penyuluhan 

menggunakan aplikasi SIKeTan 

sehingga dapat dilakukan secara 

online dan berbasis paperless

3. Konsultasi dilaksanakan  secara 

elektronik melalu chat langsung 

dengan Penyuluh Pertanian

4. Edukasi dan informasi kepada 

petani sangat mudah dilakukan 

dengan memanfaatan menu chat, 

toko tani, info tani dan data panen 

dalam aplikasi SIKeTan
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Transformasi digital, 

•keberadaan aplikasi SIKeTan membawa transformasi 
digital dalam pelayanan penyuluhan pertanian di 
Kabupaten Ngawi yang awalnya masih dilaksanakan 
secara konvensional

Kemudahan, 

•dengan adanya SIKeTan, penyuluh dapat dengan mudah 
menyampaikan informasi kepada para Petani dengan 
memanfaatkan smartphone yang dimiliki.

Fleksibel, 
•penyuluhan dapat dilaksanakan tanpa batas tempat dan 

waktu. Informasi dapat diupload di aplikasi dan 
komunikasi dapat menggunakan menu Chat dalam 
aplikasi SIKeTan

Informatif, 
•keberadaan aplikasi SIKeTan memudahkan Petani 

memperoleh informasi seputar pertanian yang 
diperlukan untuk meningkatkan daya saing pertanian

Paperless, 
•penyuluhan dapat dilaksanakan dengan sistem 

paperless karena telah menggunakan sistem digital

Pengembangan yang luas, 

•pengembangan aplikasi yang luas sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.



KESIMPULAN

Aksi perubahan mewujudkan Optimalisasi
Layanan Penyuluhan di Kabupaten Ngawi. 

Terjadi peningkatan jumlah konsultasi petani
sebesar 201 dengan membandingkan kondisi

sebelum proyek perubahan 156 konsultasi
dan setelah proyek perubahan meningkat

menjdi 356 konsultasi

Pada tahapan jangka pendek, berhasil
diwujudkan menu Toko Tani yang semula

direncanakan akan diwujudkan pada jangka
menengah sebagai bentuk layanan pada 

petani terhadap hilirisasi pertanian

SIKeTan merupakan inovasi yang belum
pernah ada di Kabupaten Ngawi dan 

dibutuhkan oleh penyuluh dan petani untuk
mempermudah diseminasi teknologi dan 

informasi. Sehingga mewujudkan Digitalisasi
Penyuluhan pertanian.



Pada jangka menengah 
direkomendasikan agar 
menyusun instrumen 

monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 

SIKeTan untuk mengetahui 
kinerja penyuluhan dengan 
menggunakan sistem digital

Pada jangka panjang, 
dilaksanakan komunikasi 
dan koordinasi dengan 
Dinas Kominfo untuk 

melakukan pemeliharaan 
aplikasi serta upgrade 
aplikasi berdasarkan 

perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi.

REKOMENDASI




