
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Pembangunan sektor Pertanian dan Perkebunan sampai saat ini masih 

merupakan sektor yang strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, 

regional dan lokal. Berbagai kontribusi yang nyata dari pembangunan sektor 

Pertanian dan Perkebunan antara lain adalah berupa:  (1) Produksi pangan dan 

bahan mentah bagi proses produksi hilir; (2) Pasar utama bagi sektor diluar 

Pertanian dan Perkebunan baik barang maupun jasa;  (3) Penyerapan tenaga kerja, 

kapital dan meningkatkan kesejahteraan petani;  (4) Neraca perdagangan yang 

berlaku didaerah;   (5) Terwujudnya keseimbangan lingkungan (Rencana strategis 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2006-2011). 

Badan Pusat Statistik menilai dalam triwulan III-2006 dan triwulan         

II-2006 sektor pertanian memiliki kinerja terbaik pada tahun 2006.  Produksi padi 

tahun 2006 yang meningkat 4,76 persen bahkan hampir 4,8 persen atau naik 2,59 

juta ton dibanding tahun 2006 yang kondisi pertaniannya memang tidak bagus. 

Bandingkan juga dengan tahun 2005, di tahun 2006 itu pertumbuhannya cuma 

0,56 persen, untuk 2005 sebesar 0,12 persen.  Untuk keseluruhan pertumbuhan 

pertanian tetap dibawah 6,5 persen, namun kontribusinya signikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi untuk triwulan III-2006 sebesar 

6,5 persen kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian sebesar 1,3 persen 

disumbangkan oleh pertumbuhan sektor pertanian. Sementara kontribusi sektor 

industri 1,2 persen dengan pertumbuhan tahun ke tahun hanya 5 persen, 

mengingat bobot industri dalam PDB memang paling besar jadi walaupun 
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pertumbuhannya masih dibawah target 5 persen. Tapi tetap memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional 1,2 

persen.  

Visi dan misi pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Siak 

adalah:  ‘Terwujudnya pertanian yang tangguh melalui pengembangan agribisnis 

sebagai modal dasar pembangunan agroindustri pada Tahun 2011. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan pertanian dan perkebunan 

Kabupaten Siak adalah:  (1) Membangun pertanian terpadu yang tangguh untuk 

menopang ketahanan pangan;  (2) Membangun perkebunan rakyat sebagai sumber 

bahan  baku  industri  pengolahan/hilir  kelapa  sawit;  (3) Membangun dan 

mengembangkan agribisnis komoditas unggulan andalan daerah untuk menopang 

pembangunan agroindustri;  (4) Mewujudkan sumberdaya manusia (petugas dan 

petani) pertanian dan perkebunan yang disiplin, berkualitas dan professional;                 

(5) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan usaha pertanian 

dan perkebunan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak                 

Nomor: 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas di 

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak menyatakan Dinas Pertanian dan 

Pekebunan Kabupaten Siak merupakan salah satu dinas daerah yang diserahi 

tugas dan fungsi serta tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dibidang 

pertanian dan perkebunan.  

Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak mendapat 

perhatian publik.  Berhasil atau gagalnya penyelengaraan pemerintahan daerah 

pada sektor pertanian dan perkebunan akan dipengaruhi oleh baik atau buruknya 
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kinerja organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak. Namun, 

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Siak menghadapai permasalahan pokok, yaitu masih banyak 

penafsiran berbeda dari stakeholders di daerah terhadap peraturan, personil yang 

belum paham dengan visi dan misi organisasi, kurangnya peran pimpinan dalam 

membangkitkan motivasi aparatur, budaya organisasi yang tidak mendukung 

mencapaikan tujuan organisasi, juga lemahnya kualitas sumberdaya manusia 

aparatur pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak. 

Menurut Siagian (2002) bahwa motivasi merupakan daya dorong bagi 

seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan 

organisasi mencapai tujuannya.  Selain motivasi menurut Moeljono (2003) budaya 

organisasi, budaya korporat, budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang 

disebarluaskan didalam organisasi dan dijadikan acuan sebagai filosofi kerja 

pegawai.   

Organisasi yang besar terdapat jenjang maupun kelompok yang berbeda, 

baik karena tugas, tanggung jawab yang sesuai dengan posisinya di organisasi 

maupun asal usul dari sumber daya manusianya.  Perbedaan tersebut perlu 

dijembatani dengan penyusunan dan penerapan secara konsisten suatu budaya 

organisasi yang diharapkan dapat berfungsi sebagai perekat organisasi. Budaya 

organisasi itu membuat semua individu yang bekerja di suatu organisasi dapat 

menempatkan diri sesuai dengan budaya yang diterapkan di organisasi tersebut. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pegawai adalah kompetensi. 

Para pegawai selalu memerlukan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, 

karena selalu ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerja.  
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Menurut Hamalik (2000), peningkatan, pengembangan, dan pembentukan 

tenaga kerja dapat dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan, dan latihan.  

Namun disadari, bahwa dalam upaya mencapai harapan tersebut, Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Kabupaten Siak dihadapkan pada beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan motivasi kerja, budaya organisasi serta kompetensi pegawai 

negeri sipil di lingkungannya.  

Permasalahan yang sering dihadapi mengenai pengaturan jam kerja, waktu 

istirahat serta waktu pelaksanaan apel pagi bagi pegawai. Sudah bukan rahasia 

lagi bahwa banyak pegawai yang datang terlambat dan kecenderungan 

meninggalkan tempat kerja atau pulang dari kantor lebih awal dari jam kerja yang 

ditentukan, tanpa alasan. Disamping itu banyak pegawai yang tidak masuk kantor 

dengan alasan yang bermacam-macam. Alasan yang klasik adalah tidak adanya 

pekerjaan, bila masuk kantor hanya diam tanpa ada yang dikerjakan karena semua 

pekerjaan sudah dikerjakan oleh pegawai lain sehingga menimbulkan kejenuhan 

yang berdampak malas masuk kantor.  

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi komitmen dan keinginan 

pegawai negeri sipil di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak untuk 

berkinerja dengan baik serta tidak mendukung upaya pemerintah membangun 

Indonesia baru di era otonomi daerah dimana diperlukan upaya maksimal dari 

aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan 

efisien. 

Atas dasar latar belakang dan pernyataan  tersebut, maka penulis berupaya 

mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Analisis Motivasi, Budaya Organisasi,  

dan Kompetensi dalam Pencapaian Kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Siak. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan rendahnya 

motivasi, budaya organisasi dan kompetensi kinerja di Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Siak antara lain: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Siak. 

2. Bagaimana meningkatkan motivasi, budaya organisasi, dan kompetensi 

pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak dalam peningkatan 

kinerja pegawainya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Menganalisis pengaruh motivasi, budaya organisasi dan kompetensi terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten Siak. 

2. Merumuskan upaya untuk meningkatkan motivasi, budaya organisasi dan 

kompetensi dalam peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Siak. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan di Dinas Pertanian dan 

Perkebunan Kabupaten Siak dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal 

meningkatkan motivasi, budaya organisasi, dan kompetensi pegawai.  Disamping 

itu juga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah 

ada, yang berkaitan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam 

menjalankan fungsiya. 

 




