
 

1 PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar 

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya 

tingkat pengetahuan masyarakat. Untuk mengatasi perubahan dengan cepat 

diperlukan suatu pembenahan dan peningkatan kinerja manajemen.  

Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun merupakan instansi 

yang mewadahi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di 

Kabupaten Sarolangun, dengan visi “Terciptanya Sumberdaya Manusia 

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Profesional serta 

Ketahanan Pangan Yang Tangguh”. (Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. 

Sarolangun, 2011) . Untuk mewujudkan visi tersebut maka diperlukan Penyuluh 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang kualitas dan professional untuk dapat 

mentransfer pengetahuan dan keterampilan dibidang pertanian, perikanan dan 

peternakan, serta perkebunan dan kehutanan.  

Untuk mengatasi perubahan dan globalisasi maka Pemerintah mengadakan 

Program Revitalisasi Penyuluhan, program ini mencanangkan satu penyuluh 

untuk satu desa serta adanya desentralisasi penyuluh. Untuk melaksanakan 

program tersebut Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih dihadapkan pada 

beberapa permasalahan antara lain ketiadaan Penyuluh Perikanan dan Kehutanan, 

sehingga tugas dan tanggung jawab penyuluhan dibebankan pada penyuluh yang 

ada yaitu Penyuluh Pertanian. Kondisi Penyuluh Pertanian yang ada  juga banyak 

yang cenderung merasa jenuh berada pada jabatan fungsional dan pindah pada 

jabatan struktural sehingga jumlah penyuluh berkurang dan beban kerja 

bertambah.  

Hasil studi Rohmani (2001) yang meneliti tentang kinerja penyuluh dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya di Kabupaten Cianjur - Jawa Barat menunjukkan 

bahwa kinerja Penyuluh Pertanian Terampil dalam pelaksanaan tugas pokoknya 

berbeda nyata dengan kinerja yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Penyuluh 
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Pertanian sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Manteri Koordinasi Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan PAN No. 19/Kep/MK.WASPAN/5/1999. 

Penelitian ini menyimpulkan hambatan utama yang dirasakan oleh penyuluh 

pertanian adalah pelaksanaan tugas pokoknya karena keterbatasan keterampilan 

dan kemampuan yang dimiliki oleh para Penyuluh Pertanian. 

Salah satu usaha peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian adalah melalui 

pelatihan. Dengan adanya pelatihan maka penyuluh akan mampu mengatasi 

kesenjangan antara kemampuan kerja yang harus dimiliki Penyuluh Pertanian 

dengan kemampuan kerja yang diharapkan oleh pemerintah. Pelatihan juga 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Penyuluh Pertanian 

sehingga dapat memenuhi kriteria kualitas Penyuluh Pertanian sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan.  

Pelatihan yang efektif merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi 

dimana pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan 

pelaksanaannya dilakukan dengan manajemen pelatihan dimulai dari kebutuhan 

sampai evaluasi. Menurut Hariandja (2009), pentingnya pelatihan menghendaki 

kegiatan ini dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu 

analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai), 

penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat, dan 

evaluasi pelatihan..  

Berdasarkan kajian diatas perlu suatu pengkajian guna mengetahui kesiapan 

Penyuluh Pertanian menghadapi revitalisasi penyuluhan. Apakah kinerja 

Penyuluh Pertanian yang tersedia sudah mampu memenuhi tujuan pemerintah di 

bidang pertanian. Perbedaan kemampuan kerja penyuluh antara Kemampuan 

Kerja Pribadi dan Kemampuan Kerja Jabatan yang dituntut organisasi 

menimbulkan gap dan menyebabkan hasil kinerja penyuluh jauh dari yang 

diharapkan.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Keberhasilan Penyuluh Pertanian dalam pembangunan pertanian sangat 

ditentukan oleh kemampuan kerjanya. Penyuluh Pertanian sebagai pelaku 

organisasi mempunyai perbedaan dalam sikap (attitude) dan pengalaman 
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(experimen) yang menyebabkan tiap Penyuluh Pertanian mempunyai kemampuan 

kerja atau kinerja (performance) yang masing-masing berbeda juga.  

Dengan adanya program revitalisasi penyuluhan dan terbatasnya jumlah serta 

tergeneralisasi tugas Penyuluh Pertanian maka perlu dilakukan upaya 

pemberdayaan Penyuluh Pertanian guna peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian 

sehingga dapat pula berhasil sesuai tugas dan fungsinya. Pelatihan merupakan 

salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian sehingga 

memenuhi standar kerja yang diinginkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. 

Sarolangun Prov. Jambi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana persepsi Penyuluh Pertanian terhadap pelatihan yang pernah 

diikuti yang dikaitkan dengan manajemen pelatihan pada Badan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 

2. Bagaimana persepsi Penyuluh Pertanian terhadap kemampuan kerja (kinerja) 

pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

3. Apakah kinerja Penyuluh Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. 

Sarolangun sudah mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. 

4. Kebutuhan pelatihan apakah yang dibutuhkan oleh Penyuluh Pertanian di 

Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi persepsi Penyuluh Pertanian tentang pelatihan yang pernah 

diikuti  yang dilihat dari manajemen pelatihan yang terdapat pada Badan 

Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun 

2. Mengidentifikasi persepsi Penyuluh Pertanian tentang  kinerja pada Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.  

3. Menganalisa tingkat kebutuhan pelatihan Penyuluh Pertanian yang akan 

diadakan dan jenis pelatihan yang perlu dilakukan berdasarkan analisis KKJ 

dan KKP pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kab. Sarolangun Prov. 

Jambi  
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4. Memberikan rekomendasi pada bagian SDM Penyuluh sebagai unit 

pengembangan sumber daya manusia.  
 

1.4   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti dapat mempelajari manajemen pelatihan, metode evaluasi pelatihan, 

analisis kebutuhan pelatihan dan mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan yang 

diperlukan dalam suatu organisasi sehingga pada saat kembali bertugas di unit 

kerja nantinya dapat menerapkan ilmu pengetahuan ini langsung untuk 

peningkatan kompetensi peneliti demi kemajuan daerah. 

2. Manfaat bagi Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pelaksana 

Penyuluhan Kab. Sarolangun untuk mengetahui jenis-jenis pelatihan yang 

dibutuhkan oleh penyuluh dalam rangka mempersiapkan SDM profesional yang 

berkualitas sesuai dengan visi bagian SDM Penyuluh untuk menghadapi 

persaingan global dan meningkatkan kinerja penyuluh sebagai pelayan publik. 

3. Manfaat bagi IPTEK 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar (benchmarck data) untuk 

para peneliti dalam bidangnya dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut 

bagi perkembangan iptek di Indonesia. 

 

1.5   Ruang Lingkup 

 Penelitian ini ditekankan pada aspek pengembangan kinerja Penyuluh 

Pertanian melalui pelatihan pada Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten 

Sarolangun Provinsi Jambi. Penelitian ditujukan pada pelaksanaan pelatihan untuk 

Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki Jabatan 

Fungsional Penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun Prov. 

Jambi dan kebutuhan pelatihan untuk Penyuluh Pertanian sebagai SDM 

profesional sesuai dengan visi Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun 

Prov. Jambi.  
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