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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten paling ujung timur Pulau 

Jawa, secara geografis terletak antara 7,43°-80,46° Lintang Selatan dan 113,53°-

114,38° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada ketinggian 25–100 

meter dpl, berupa pegunungan dengan penghasil produk perkebunan, daratan 

rendah berbagai potensi produk hasil pertanian dan sekitar garis pantai yang 

membujur dari arah utara ke selatan dengan daerah penghasil berbagai biota laut. 

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi paling dominan bila diperhatikan 

berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Khusus dalam sektor 

pertanian ini, terdapat dua sub sektor di dalamnya sangat potensial, yaitu sub 

sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perikanan laut. Peranan sub sektor 

tanaman bahan makanan dapat menyumbang produksi padi Jawa Timur, 

dikarenakan Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah lumbung padi 

(Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2012). 

Peningkatan produksi padi didukung luas wilayah Kabupaten Banyuwangi 

dengan luas 5.782,50 Km
2
 terbagi 21 kecamatan, dengan luas secara geografis dan 

tata letak untuk hutan 183.396,34 Ha, Sawah 65.847,00 Ha, Perkebunan 

82.143,63 Ha dan Ladang 16.191,00 Ha (BPS, 2010). 

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Banyuwangi, sektor pertanian, khususnya tanaman padi produksi per tahun 

792.753 ton padi dihasilkan dari luas panen padi sawah seluas lahan 118.577 Ha. 

Dengan rerataan produksi dan luas lahan yang dihasilkan, maka ini menjadi salah 

satu pertimbangan tanaman padi termasuk sektor unggulan di Kabupaten 

Banyuwangi yang secara nyata memberikan kontribusi  terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). Sedangkan di sektor peternakan, ternak yang menjadi andalan 

adalah sapi potong dengan rataan kontribusi 13.000 ekor per tahun dengan 

kenaikan 10%. Di sektor perkebunan, komoditas unggulannya kopi, kelapa, 

manga, jeruk siam (Distanhutbun, 2012). 

Data Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi 

menunjukkan, sektor pertanian, khususnya tanaman padi produksi pada tahun 

2011 sebesar 761.317 ton dan meningkat menjadi 792.753 ton pada tahun 2012 

dengan luas lahan 121.377 Ha. Sedangkan untuk komoditas jagung, terjadi 

penurunan produksi pada tahun 2011-2012 dari 189.373 ton menjadi 141.125 ton, 

tetapi ditinjau dari segi produktivitasnya masih mengalami kenaikan meskipun 

kecil (0,55%). Penurunan luasan lahan juga terjadi pada komoditas kedelai, yaitu 

sebesar 24,4% dan penurunan produksi sebesar 18,8%. Dengan melihat potensi 

yang beranekaragam ini, diperlukan suatu kajian tentang potensi unggulan 

Kabupaten Banyuwangi agar dapat ditentukan pengembangan komoditas yang 
tepat. Pemilihan komoditas yang tepat ini akan membantu pencapaian 

ketersediaan pangan dengan produksi pangan lokal pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Produksi komoditas unggulan 2012 Kabupaten Banyuwangi 

 

Komoditas 
Luas (ha) Produksi (ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Pangan :             

Padi sawah 116.728 121.377 761.317 792.573 6,522 6,530 

Jagung 29.728 22.032 189.373 141.125 6,370 6,405 

Kedelai 36.068 27.257 66.094 53.648 1,832 1,968 

Ubi kayu 2.410 1.841 46.581 35.617 19,328 19,347 

Hortikultura :             

Jeruk siam 10.727 8.171 163.314 140.602 15,225 17,207 

Pisang 4.237 3.546 107.898 79.365 25,466 22,380 

Perkebunan :             

Kelapa 23.976 23.976 128.518 155.966 5,360 6,505 

Sumber: Distanhutbun (data diolah) 2012 

Produktivitas jagung nasional meningkat tahun 2012 mencapai 4,7 ton per 

hektar, tetapi juga masih di bawah Banyuwangi mencapai 6,4 ton per hektar. 

Sedangkan produktivitas kedelai Banyuwangi tahun 2011 sebesar 1,8 ton per 

hektar melampaui rataan produktivitas nasional yang hanya 1,36 ton per hektar. 

Pada tahun 2012,  produktivitas kedelai nasional meningkat menjadi 1,37 ton per 

hektar, tetapi juga masih jauh di bawah Banyuwangi yang mencapai 2,1 ton per 

hektar, sedangkan pada tahun 2013 produktivitas padi 7,2 ton per hektar, jagung 

7,50 ton per hektar dan kedelai 2,02 ton per hektar, seperti yang dimuat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2 Evaluasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan SLPTT 

 
Rataan Produksi 

Kab/Kota 
Jenis 

Tanaman 

Target    

(Unit) 

Realisasi            

(Unit) 

Sebelum 

Pengawalan 

(Ton/Ha) 

Produktivitas  

(Ton/Ha) 

Sesudah 

Pengawalan  

(Ton/Ha) 

Produktivitas  

(Ton/Ha) 

Banyuwangi 

Padi 824 783 6.030 6.423 6.930 7.210 

Jagung 40 36 6.150 6.950 6,60 7,50 

Kedelai 2.000 1.899 1,5 1,9 1,7 2,02 

Sumber: Distanhutbun (data diolah) 2013 

Data Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi 

tahun 2013 menunjukkan pengaruh positif program sekolah lapang pengelolaan 

tanaman terpadu (SLPTT) terhadap peningkatan produktivitas hasil tanaman 

pangan per hektar. Sejalan hasil penelitian Kusmiyati et al. (2010) pembinaan 

terhadap petani dalam penerapan usahatani dengan metode SLPTT dapat 

meningkatkan produksi padi dari 4,9 ton/ha menjadi 5,6 ton/ha. Oleh karena itu, 

perlunya strategi penyuluh pertanian dalam sektor agribisnis secara berkelanjutan, 

khususnya di Kabupaten Banyuwangi. 
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Perumusan Masalah 

 

Kinerja penyuluh pertanian pada era sekarang karena adanya perbedaan 

penyelenggaraan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (otonomi daerah) 

sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia pasal 8 undang-undang 

nomor 16 tahun 2006 tentang sistem kelembagaan penyuluhan pemerintah 

dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan 

pelaksana penyuluh. Selain itu adanya tuntutan kebutuhan masyarakat dan petani 

semakin tinggi. Dengan kondisi petani sekarang yang sangat membutuhkan 

informasi dan teknologi yang sangat mutakhir, maka dari itu penting adanya 

peningkatan sumber daya manusia petani. Selain itu tuntutan tugas dan 

tanggungjawab penyuluh pertanian semakin berat tidak diimbangi dengan jumlah 

tenaga penyuluh pertanian. 

Fakta yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, total jumlah penyuluh 

pertanian pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 119 orang, 50 orang diantaranya 

berusia lebih dari 50 tahun, sedangkan angkatan kerja berusia 35 tahun cenderung 

lebih produktif dan  inovatif dalam merespon perkembangan teknologi di bidang 

pertanian. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Van de Ban 

dan Hawkins (1999) usia tenaga kerja produktif berumur 16-64 tahun, sedangkan 

usia 65 tahun sudah dikatakan usia lanjut. Beban tugas penyuluh, yaitu satu (1) 

penyuluh menangani 2-3 desa, untuk Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 

kecamatan dan 217 desa.  

Berdasarkan surat Menteri Pertanian nomor 593/KP.610/M/11/2011 

disebutkan agar teknologi BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) segera 

diterapkan ke petani, salah satu strategi Kementerian Pertanian melalui 

pendekatan satu desa ditangani satu penyuluh. Untuk mencukupi kebutuhan 

jumlah penyuluh pertanian sesuai surat menteri pertanian di Kabupaten 

Banyuwangi, dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan Kabupaten Banyuwangi 

membagi tugas dan fungsi penyuluh pertanian, untuk wilayah perkotaan satu 

orang penyuluh menangani 2 sampai 3 desa, sedangkan wilayah pedesaan satu 

desa dipegang 1 sampai 2 orang penyuluh pertanian yang berpengalaman 

dibidangnya. Lebih jelasnya terlampir pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Data jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi (dalam 

orang) 

 

Jumlah Desa/Kelurahan 217 

Jumlah Penyuluh PNS 119 

Jumlah Penyuluh THL-TB Kementerian Pertanian 54 

Jumlah Penyuluh Tersedia 173 

Jumlah Kekurangan Penyuluh 44 

Sumber: Distanhutbun 2013 

Data evaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi terdiri 

dari tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, serta pelaporan 

program penyuluhan pertanian. Tahap persiapan penyuluhan pertanian 

menunjukkan bahwa mayoritas memberikan hasil sangat baik (72,2%) dan 

sebagian kecil memberikan hasil cukup (19,4%) dan baik (8,3%). Hasil penilaian 
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pada tahap persiapan ini memenuhi ketentuan. Tahap pelaksanaan penyuluhan 

pertanian menunjukkan bahwa mayoritas memberikan hasil baik (36,1%), tetapi di 

sisi lain dalam pelaksanaannya masih terdapat hasil kurang, yaitu 13,9%. Pada 

tahap evaluasi dan pelaporan menunjukkan hasil yang kurang (38,9%). Hasil 

penelitian Yulianto et al. (2008) sangat perlunya dilakukan evaluasi berkelanjutan 

terutama terhadap kinerja penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Soedijanto 

(1996) evaluasi sebagai proses urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai 

secara sistematis dari program pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu kinerja 

penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya, evaluasi dan 

pelaporan dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten 

Banyuwangi. Untuk itu diharapkan adanya bantuan tenaga pendampingan 

penyuluh pertanian, baik di tingkat pusat atau daerah, sehingga dapat menampung 

setiap permasalahan yang dihadapi penyuluh pertanian pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Evaluasi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi 

 

Kinerja 

Penyuluh Pertanian 

Hasil Penilaian (%) 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 
Sangat 

kurang 

Persiapan 72,2 8,3 19,4 – – 

Pelaksanaan 25,0 36,1 25,0 13,9 – 

Evaluasi dan 

Pelaporan 
5,6 30,6 22,2 38,9 2,8 

Sumber: Distanhutbun (data diolah) 2013 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka perumusan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi kinerja penyuluh pertanian di 

Kabupaten Banyuwangi ? 

2. Bagaimana strategi prioritas kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan 

agribisnis di Kabupaten Banyuwangi ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitiannya sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penyuluh pertanian di 

Kabupaten Banyuwangi. 

2. Merumuskan strategi prioritas kinerja penyuluh pertanian dalam 

pengembangan agribisnis di Kabupaten Banyuwangi. 
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