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Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam menghadapi 
tantangan global, dimana peran sektor pertanian tetap melekat dan 
dirasakan sebagai suatu keharusan untuk berperan lebih ke depan dalam 
mengatasi krisis ekonomi saat ini.  Salah satu pilar lembaga pertanian 
yang penting dalam penyampaian penyuluhan pertanian adalah petugas 
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).  Keberadaan penyuluh pertanian 
sebagai ujung tombak pembangunan pertanian secara langsung 
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan pertanian. 
Membangun kepuasan kerja pegawai merupakan salah satu inti dari 
pencapaian tujuan pemerintah dalam jangka panjang.  Petugas PPL yang 
bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Lahat terdiri dari berbagai latar belakang seperti jenis kelamin, umur, 
pendidikan, masa kerja, status perkawinan, pangkat/golongan dan jabatan 
fungsional. Faktor inilah yang kemudian membuat tingkat kepuasan kerja 
bagi petugas yang bekerja di dinas tersebut menjadi berbeda. 

  Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan analisis 
terhadap tingkat kepuasan kerja petugas PPL dalam kaitannya dengan 
indikator-indikator yang berhubungan dengan pekerjaan penyuluh.  Untuk 
itu penulis mencoba mengadakan penelitian tentang “Evaluasi  tingkat 
kepuasan kerja Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) pada Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lahat”. 

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka dalam 
penelitian ini difokuskan dan dirumuskan permasalahan utama yaitu 

“Bagaimana tingkat kepuasan kerja petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lahat “? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, 
mengetahui dan memperoleh gambaran umum mengenai tingkat 
kepuasan kerja Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) pada Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lahat. Sedangkan 
manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, bahan 
masukan dan refrerensi bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan 
penelitian ini. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada kajian tingkat 
kepuasan petugas PPL terhadap layanan dan fasilitas yang selama ini  
diterima dari pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lahat.  Dimensi yang 
dikaji menyangkut kesenjangan (gap) antara harapan dan realisasi 
dengan indikator-indikator seperti; penghasilan, status profesional, 
kewenangan, kebijakan organisasi, persyaratan tugas dan interaksi. 



 

Penelitian ini dilaksanakan Bulan Desember 2002 dan dilakukan 
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Lahat Propinsi Sumatera Selatan.  Pendekatan penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan jenis metode survey.  Sumber 
data yang digunakan berupa data primer yang diambil dengan 
menggunakan kuesioner dan wawancara kepada 38 responden yang 
terdiri dari para petugas penyuluh pertanian dengan menggunkan skala 
Likert.  Sedangkan data sekunder diambil melalui studi literatur, laporan-
laporan internal dan eksternal pada dinas instansi yang terkait. Teknik 
pengambilan contoh secara acak sederhana (simple random sampling) 
terhadap 76 orang responden.  Teknik pengolahan dan analisis data 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas Alpha Cronbach dengan 
bantuan software SPSS (Statistical Package for Social Science) for 
Windows versi 10.0 pada komputer.  Untuk melihat perbedaan (gap) dan 
menguji signifikasi hipotesis komparatif antara harapan dan kenyataan 
maka digunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya digunakan analisis 
distribusi frekuensi (Frequency Distribution) dan metode Tabulasi Silang 
(Crosstab) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja PPL. 

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap tigapuluh 
delapan responden yang terdiri dari petugas Penyuluh Pertanian pada 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lahat 
mengenai tingkat kepuasan kerja, maka kesimpulannya sebagai berikut:   
1. Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan perhitungan 

korelasi (correlation matrix) pada tingkat signifikasi (α=5%) 
menunjukkan tingkat kesahihan (valid) serta keandalan (reliabel), 
dimana nilai ‘r’ > 0.3 dan berada pada kisaran ‘r’ dari 0.4-0.8 yang 
menunjukkan korelasi yang sederhana, perkaitan kuat dan teguh 
sampai korelasi tinggi, perkaitannya jelas dan nyata 

2. Berdasarkan metode crosstab/tabulasi silang dinyatakan bahwa 
terdapat gap antara realisasi  dengan harapan responden  yaitu 
sebesar -27.2 % terhadap kualitas layanan baik yang bersifat fisik 
maupun administrasi terhadap dimensi penghasilan, profesional, 
kewenangan, kebijakan organisasi, persyaratan tugas dan interaksi 
yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura serta Pemerintah Kabupaten Lahat . 

3. Pada uji Mann-Whitney terdapat perbedaan gap kepuasan kerja  yang 
signifikan antara kenyataan (aktual) dengan Harapan petugas 
penyuluh pertanian terhadap kualitas layanan pada keenam dimensi 
yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lahat.  Hal ini 
menunjukkan terdapat cerminan ketidak puasan kerja petugas 
penyuluh pertanian terhadap kualitas layanan baik secara fisik 
maupun administrasi pada keenam dimensi tersebut yang diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten Lahat maupun Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikultura. 

4. Pada pemilihan peringkat kepuasan dalam bekerja, maka responden 
memilih sebagai peringkat pertama adalah faktor penghasilan, 
peringkat kedua faktor profesional, selanjutnya berturut-turut faktor 



 

kewenangan, kebijakan organisasi, persyaratan tugas dan peringkat 
terakhir adalah faktor interaksi. 
Rekomendasi yang dapat dikemukakan menyangkut kepuasan kerja 

baik kepada pihak peyuluh pertanian maupun kepada pihak pemerintah 
daerah khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
dapat direkomendasikan  sebagai berikut : 
1. Manajemen pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura hendaknya membuat skala prioritas untuk 
menyelesaikan atau meminimalkan gap yang ada pada keenam 
dimensi tersebut, dengan cara meningkatkan gaji, tunjangan, jaminan 
dan imbalan yang sesuai dengan resiko pekerjaannya, memberikan 
penyuluh pertanian kesempatan mengembangkan potensi diri, 
wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan 
tugasnya, memberikan suasana yang nyaman dalam bekerja, 
selanjutnya melatih penyuluh pertanian lebih intensif agar lebih mandiri 
dalam berwirausaha serta mengevaluasi kembali aturan dan kebijakan-
kebijakan yang merugikan para penyuluh pertanian. 

2.  Untuk meningkatkan kepuasan kerja para penyuluh pertanian, maka:  
Pertama, pihak pimpinan dalam hal ini bupati, kepala dinas, dan 
atasan langsung penyuluh harus menghargai setiap penampilan kerja 
dengan usaha inisiatif yang ditampilkan petugas dengan lebih 
memperhatikan hasil kerja dan memberikan nilai tambah untuk 
penilaian petugas yang akan dipertimbangkan dalam promosi jabatan. 
Kedua, melibatkan penyuluh secara langsung dalam setiap kegiatan 
administrasi dengan memberikan pekerjaan sesuai dengan porsinya 
sehingga timbul rasa keterikatan yang dapat menumbuhkan rasa 
tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan kerja. 
Ketiga, menempatkan penyuluh sesuai potensi yang dimilikinya serta 
menentukan batas-batas pekerjaan yang jelas sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih antara sesama penyuluh pertanian. 
Keempat, mengadakan rotasi posisi/jabatan serta penempatan wilayah 
kerja penyuluh secara berkala untuk menghindari kesenjangan dan 
kebosanan petugas penyuluh pertanian dalam bekerja. 
Kelima, menyusun perencanaan karir bagi penyuluh sehingga semua 
penyuluh dapat mengetahui peluang untuk promosi jabatan dan 
kepangkatan, dengan demikian penyuluh pertanian terpacu untuk 
mengoptimalkan semua kemampuan yang dimiliki dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan. 
Keenam, membentuk tim untuk melakukan pemantauan (supervisi), 
mengevaluasi perkembangan penyuluh dan memberikan bantuan bagi 
penyuluh yang mengalami kesulitan pada saat melakukan tugas. 
Ketujuh, memberi masukan pada tim penyusun anggaran pemerintah 
daerah agar memberikan porsi anggaran yang lebih besar daripada 
yang berlaku selama ini untuk pengembangan sarana dan prasarana 
serta sumber daya manusia penyuluhan. 
Kedelapan, memberikan penghargaan secara khusus bagi penyuluh, 
misalnya pemberian gelar penyuluh pertanian teladan, dalam acara 



 

seremonial yang diadakan pemerintah daerah setiap tahun sehingga 
dapat memacu motivasi dan prestasi kerja penyululuh pertanian. 

3. Dalam hal meningkatkan kepuasan kerja penyuluh pertanian dalam 
melaksanakan tugasnya, hendaknya menjalankan strategi penyuluhan 
dari sistem latihan dan kunjungan (Laku) menjadi sistem penyuluhan 
pertanian partisipatif yang merupakan paradigma dan ciri dari 
desentralisasi penyuluhan yang dapat memainkan peran penting 
dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan dan dalam sistem 
perencanaan bottom-up.  Adapun empat tiang utama dari paradigma 
tersebut adalah: 
a. Reorientasi Penyuluhan Pertanian: dari orientasi top-down ke 

sistem perencanaan bottom-up; dari orientasi target komoditas ke 
orientasi menyeluruh dan spesifik lokasi, serta dari petani sebagai 
objek ke petani sebagai subyek pembangunan pertanian.  

b. Reposisi Penyuluh: dari perannya sebagai saluran teknologi baru 
ke fungsi sebagai fasilitator proses partisipatif dan sebagai 
konsultan pada tingkat masyarakat.  

c. Reorganisasi Balai Penyuluhan Pertanian: ke arah otonomi, 
profesional dan berorientasi kepada petani. 

d. Revitalisasi Kepemimpinan Petani: untuk meningkatkan peran 
petani sebagai ahli dan profesional, serta untuk meningkatkan 
kapasitas petani untuk mengembangkan kerjasama strategis 
dengan instansi yang terkait dan lembaga swasta. Juga untuk 
meningkatkan kapasitas petani sebagai manajer proses 
pembelajaran dan penyuluhan.  

4. Manajemen pemerintah daerah Kabupaten Lahat maupun pusat 
hendaknya senantiasa melakukan pengukuran tingkat kepuasan kerja 
pegawai untuk mengetahui dimana letak ketidak puasan kerja pegawai 
sehingga dapat menyusun strategi dalam pengembangan sumberdaya 
manusia di masa mendatang.  

 

Kata Kunci :  penyuluh pertanian lapangan (PPL), sumberdaya manusia, 
kepuasan kerja, deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji 
mann-whitney, frekuensi distribusi, dinas pertanian tanaman 
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