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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja penyuluh pertanian dirasakan mulai menurun sejak 

berlakunya otonomi daerah. Penyuluh pertanian banyak yang beralih fungsi 

menjadi pejabat struktural atau tetap menjadi penyuluh pertanian tetapi tidak 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada awalnya penyuluh pertanian 

merupakan aparat pusat yang bekerja didaerah untuk membantu petani di 

pedesaan. Setelah mengalami perubahan bentuk kelembagaan dengan adanya 

otonomi daerah, maka saat ini penyuluh pertanian yang langsung membina 

petani merupakan aparat pemerintah daerah. Beberapa daerah tingkat II 

menganggap bahwa penyuluh pertanian tidak penting karena tidak 

berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga 

beberapa penyuluh pertanian berpindah profesi menjadi aparat kecamatan 

untuk bertugas sebagai staf administrasi. Penyuluh pertanian yang lainnya 

menjadi pejabat struktural di dinas-dinas lingkup pemerintah daerah sehinga 

pembinaan terhadap petani semakin berkurang.  

Kegiatan pertanian saat ini mengarah kepada pengembangan 

agribisnis. Untuk menjalankan agribisnis diperlukan pembinaan bagi petani 

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya agar mereka mampu 

mengelola usahataninya. Lembaga yang berkompeten melaksanakan 

pembinaan adalah lembaga penyuluhan pertanian. Kualitas petani dalam 

menjalankan agribisnis sangat tergantung kepada kinerja penyuluh yang 
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langsung melakukan pembinaan kepada petani dilahan usaha taninya. Sejak 

berlakunya otonomi daerah kegiatan penyuluhan pertanian mengalami 

penurunan secara drsatis. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan 

persepsi tentang penyuluhsn pertanian, struktur kelembagaan yang beragam 

dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyuluh pertanian. 

Disamping itu pendanaan penyuluhan yang dibiayai dari APBD dan APBN-II 

dinilai masih kurang sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

pertanian. Ketidak puasan penyuluh pertanian diungkapkan dengan tindakan 

mutasi ke jabatan lain. (struktural atau tenaga teknis) sehingga jumlah 

penyuluh pertanian semakin berkurang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

penurunan kinerja penyuluh pertanian termasuk aspek ketenagaan yaitu 

penyuluh pertanian.  

Tidak sepenuhnya penyuluh pertanian menyadari tugas pokok dan 

fungsi yang wajib dilaksanakan, fasilitas bekerja minim, insentif kurang, karir 

tidak jelas, dan dulungan pemerintah belum optimal. Rendahnya kinerja 

penyuluh pertanian dilapangan disebabkan karena faktor ketidak pastian 

lingkungan eksternal, misal nya kebijakan pemerintah mengenai penyuluh 

pertanian yang selalu berubah-ubah dapat memberikan kontribusi terhadap 

rendahnya kinerja penyuluh pertanian. Mencermati keadaan yang terjadi 

pemerintah pusat mengambil tindakan berupa program revitalisasi penyuluh 

pertanian yang memberikan semangat baru bagi para penyuluh, apalagi 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem 

penyuluh pertanian dan rencana adanya standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia sehingga jabatan penyuluh pertanian tidak hanya merupakan 
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jabatan fungsional tetapi juga jabatan profesi. Beberapa daerah tingkat 

Propinsi dan Kabupaten sudah menerapakan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2006 sehingga memberi semangat kepada para penyuluh pertanian 

untuk kembali mengaktivasi diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Penyuluh pertanian mitra sekaligus guru bagi petani dalam mengelola 

usahataninya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/02/Menpam/2/2008 tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya bahwa tugas pokok 

Penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluh pertanian, 

evaluasi dan pelaporan, pengembangan Penyuluhan Pertanian, pengembangan 

profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan pertanian dalam upaya 

pemberdayaan dan peningkatak kesejahteraan petani. 

Saat ini pemerintah telah menetapkan anggaran berbasis kinerja 

kepada enam Kementrian, salah satunya adalah Kementrian pertanian 

sehingga variabel kinerja menjadi semakin penting. Kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

Penilaian kinerja berarti mengevaluasi bagaimana seorang telah 

melaksanakan tugas-tugasnya dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan. Pelaksanaan tugas penyuluh pertanian dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya kemampuan (ability) penyuluh pertanian yang teridir dari 

kemampuan potensi (IQ) dan pendidikannya, faktor motivasi, yaitu motivasi 

yang terbentuk dari sikap (attitude) seorang dalam menghadapi situasi kerja 
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yang dapat menggerakkan pegawai agar terarah untuk mencapai tujuan kerja, 

sarana dan prasarana, budaya kerja (workplace culture) yang membentuk 

kebiasaan pegawai ditempat tugas dan menjadi sikap yang tercermin dalam 

perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai 

kerja. Hasil wawancara dengan bebrapa penyuluh pertanian menunjukan 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan rencana 

menjadikan penyuluh pertanian sebagai jabatan profesi telah memberikan 

semangat baru bagi para penyuluh untuk meningkatkan motivasi dan 

memperbaiki budaya kerja yang selama ini diabaikan. Penelitian ini ingin 

membuktikan apakah ada pengaruh motivasi dan budaya kerja terhadap 

terhadap kinerja penyuluh pertanian dan berapa besar pengaurhnya 

(kontribusi) terhadap kinerja penyuluh pertanian. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana hubungan antara motivasi kerja dan budaya kerja penyuluh 

pertanian. 

b. Berapa besar pengaruh (kontribusi) variabel motivasi dan budaya kerja 

terhadap kinerja penyuluh pertanian.  

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis hubungan dan Pengaruh  antara motivasi dan budaya kerja 

dengan kinerja penyuluhan. 

b. Mengetahui besar pengaruh variabel motivasi kerja dan  budaya kerja 

terhadap kinerja penyuluh pertanian. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi khazanah 

ilmu pengetahuan dan merupakan masukan pengambil kebijakan dalam 

pengembangan tenaga penyuluh pertanian. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dibatasi pada variabel X1 (Motivasi) dan X2 (Budaya 

Kerja) sebagai variabel eksogenus dan variabel Y (kinerja Penyuluh Pertanian 

) sebagai variabel endogen di BBPP Ketindan-Lawang-Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


