
 

I. PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang  

 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.  Peran strategis tersebut dapat 

digambarkan karena sektor pertanian sebagai sumber produksi pangan 

dan penghasil bahan makanan pokok, dipakai sebagai bahan baku 

industri, sebagai sumber penghasilan bagi petani, merupakan tumpuan 

bagi sebagian besar penduduk dan merupakan penyumbang devisa bagi 

negara.  

Pembangunan, apapun kegiatan yang dilaksanakan, pada 

hakekatnya bertujuan untuk selalu terus menerus memperbaiki mutu hidup 

atau kesejahteraan manusia, orang per orang maupun bagi seluruh warga 

masyarakatnya. Tercapainya tujuan pembangunan nasional harus 

didukung oleh kesiapan mental dan intelektual serta kiprah seluruh 

anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara berkualitas dalam 

berbagai bidang pembangunan nasional. Kualitas partisipasi masyarakat, 

diantaranya diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan pembangunan. 

Penyuluhan pembangunan merupakan pengetahuan tentang bagaimana 

pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat 

berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama 

dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas 

kehidupan yang lebih baik. 



 

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.  Oleh sebab itu penyuluh 

pertanian harus benar-benar dituntut untuk menjadi seorang yang mampu 

mendorong, membimbing dan mengarahkan petani dalam berusaha tani 

sehingga petani dapat mengetahui teknik berbudidaya tanaman, 

pengembangan usaha, pemasaran hasil dan penerapan standar mutu 

pertanian. 

Penyuluhan pertanian diakui telah banyak memberikan sumbangan 

pada keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Penyuluhan 

telah berhasil menyampaikan berbagai inovasi pertanian kepada petani 

dengan segala metodenya sehingga para petani meningkat pengetahuan 

dan ketrampilannya serta dapat mengubah sikap petani menjadi mau dan 

mampu menerapkan inovasi baru. 

Menurut Sapoetro dalam Mardikanto (1992), kunci pentingnya 

penyuluhan di dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan 

bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang 

umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam 

permodalan, pengetahuan, dan keterampilannya, maupun lemah dalam 

hal peralatan dan teknologi yang diterapkan. Disamping itu, mereka juga 

seringkali lemah dalam hal semangatnya untuk maju dalam mencapai 

kehidupan yang lebih baik.  



 

Kenyataan juga menunjukkan bahwa praktek penyuluhan yang 

bertujuan untuk dapat merubah prilaku petani dalam usahataninya dengan 

cara menawarkan atau "memasarkan" inovasi sampai dengan inovasi 

tersebut diadopsi oleh masyarakat, bukanlah pekerjaan yang gampang.  

Di dalam praktek, kegiatan penyuluhan selalu menuntut kerja keras, 

kesabaran, memakan banyak waktu, dan sangat melelahkan. Sehingga 

pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan kian menjadi kebutuhan 

banyak pihak (Vitayala, 1996). 

Pentingnya penyuluhan pembangunan juga diawali oleh kesadaran 

akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar 

lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, menurut 

Mardikanto (1992) kegiatan penyuluhan pembangunan terus menerus 

dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan agar mereka memiliki 

kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan 

mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan. 

Pada masa lalu, penyuluhan dipandang sebagai alih teknologi dari 

peneliti ke petani. Kini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai 

proses menbantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara 

menambah pilihan bagi mereka dan menolong mereka mengembangkan 

wawasan mengenai konsekuensi masing-masing pilihan itu. Dengan 

demikian, tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk mengubah 

perilaku petani (Van den Ban, 1999). 



 

Penyuluhan pertanian pada era Pembangunan Jangka Panjang 

(PJP I) lebih dikenal dengan penyuluhan “better farming” yaitu penyuluhan 

untuk memperbaiki cara-cara bertani saja.  Hampir tidak pernah dilakukan 

penyuluhan secara serius dalam memperoleh modal usaha, pemasaran 

hasil, perbaikan mutu hasil, akuntansi pertanian dan sebagainya. 

Penyuluhan pertanian yang dilakukan pada waktu itu terutama agar petani 

mempraktekkan cara-cara bertani baru seperti yang dianjurkan oleh 

pemerintah (Departemen Pertanian). 

Pada Era PJP II atau era agribisnis, penyuluhan pertanian harus 

lebih difokuskan agar para petani diajari bagaimana meraih keuntungan 

yang layak atau disebut "better business”.  Maka penyuluh pertanian 

harus benar-benar seorang analis usahatani, dengan menerapkan 

efisiensi yang maksimal dalam berusahatani, memahami arti 

pengembangan usaha, pemasaran hasil, dan penerapan standar mutu, 

mampu menjadi mediator dalam bermitra usaha. 

Sejak urusan penyuluhan pertanian diserahkan kepada pemerintah 

daerah sering ditemukan adanya permasalahan yang merugikan petani 

maupun bagi para penyuluh pertanian di lapangan.  Permasalahan yang 

ditemukan antara lain rendahnya tingkat profesionalisme penyuluh 

pertanian, lemahnya administrasi penyuluh pertanian, dan kurangnya 

kemampuan manajerial penyuluh pertanian.  Sebuah laporan Bank Dunia 

pada tahun 1995 mengidentifikasi kelemahan-kelemahan penyuluhan 

pertanian di Indonesia. Antara lain, kurangnya partisipasi masyarakat, 

kesalahan penempatan pada fokus penyuluhan, mekanisme dan 



 

metodologi penyuluhan yang top-down serta kurangnya koordinasi antara 

sub-sektor.  Adanya permasalahan-permasalahan tersebut berakibat pada 

rendahnya tingkat penyelenggaraan penyuluh pertanian kepada petani 

sehingga tingkat produktifitas usahatani dan pendapatan petani tidak 

berkembang. 

Dalam pelayanan tugas dan fungsinya sebagai PPL, secara 

manajerial belum memberikan hasil yang optimal, baik dalam tatanan 

birokrasi maupun pelayanan kepada petani.  Oleh karena itu sudah 

selayaknya bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kepuasan kerja 

dari para penyuluh pertanian, dan kepuasan kerja seorang petugas atau 

pegawai sering dianggap menggambarkan organisasi dalam mencapai 

tujuan.  Dan menurut Davis & Newstrom (1985) kepuasan kerja (job 

satisfaction) yang rendah merupakan salah satu gejala yang paling 

meyakinkan dari rusaknya kondisi dalam suatu organisasi. 

Pentingnya Sumberdaya Manusia dalam pemerintahan pada saat 

ini sudah tidak bisa diragukan lagi terlebih lebih ketika tantangan yang 

dirasakan semakin lama semakin komplek.  Keinginan pemerintah untuk 

memiliki keunggulan  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

menuntut mereka untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  

yang dimiliki sedangkan kualitas Sumberdaya Manusia banyak ditentukan 

oleh sejauh mana sistem di bidang ini sanggup menunjang dan 

memberikan kepuasan kerja bagi petugas/karyawannya. Sistem 

pengukuran tingkat kepuasan kerja adalah bagian integral dari totalitas 

sistem dalam bidang sumberdaya manusia. 



 

 Dalam pelaksanaannya di lapangan, aktivitas karyawan/petugas 

PPL sesuai dengan tugas dan fungsi serta perannya, membuat mereka  

tidak hanya akan berhubungan dengan sesama petugas dimana dia 

bekerja, tetapi juga berhubungan dengan langsung  dengan orang-orang 

luar yang akan berhubungan dengan pemerintahan terutama para petani, 

sehingga sebenarnya, mereka menjadi lapisan pertama yang akan ditemui 

oleh semua lapisan masyarakat. 

 Petugas PPL merasa penghasilan/tunjangan fungsional kurang 

sebanding dengan resiko yang diembannya.  Status fungsional kurang 

didukung dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti 

sepeda motor, alat tulis, alat peraga, media informasi dan kantor yang 

representatif.  Kendala kebijakan pemerintah yang masih berorientasi top-

down dan terjadi inkonsistensi program-program pemerintah, serta 

kendala institusional (kelembagaan). 

 Dalam prinsip manajemen, produktifitas dapat ditingkatkan dengan 

mengubah lingkungan kerja untuk kepuasan kerja pegawai/petugas yang 

lebih baik, ketidakpuasan kerja  dapat disebabkan oleh beragam hal 

seperti; penghasilan yang dianggap kurang memadai, profesionalisme 

yang dianggap kurang memenuhi, kewenangan yang sangat terbatas, 

kebijakan organisasi yang dianggap kurang adil, persyaratan tugas yang 

dianggap rumit dan hubungan yang kurang serasi baik dengan atasan 

maupun rekan sekerja serta berbagai faktor lainnya. Kepuasan kerja juga 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan 

suatu organisasi.  Davis & Newstorm (1985) menyatakan bahwa kepuasan 



 

kerja yang meningkat merupakan tanda bahwa organisasi telah dikelola 

dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil perilaku manajemen 

yang efektif. 

 Membangun kepuasan kerja pegawai merupakan salah satu inti 

dari pencapaian tujuan pemerintah dalam jangka panjang.  Kepuasan 

kerja merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan yang diterima. 

Apabila harapan tinggi sementara kenyataan biasa-biasa saja, kepuasan 

kerja tidak akan tercapai.  Sebaliknya apabila kenyataan melebihi yang 

diharapkan maka kepuasan kerja meningkat (tercapai).  Karena harapan 

yang dimiliki pegawai cenderung selalu meningkat sejalan dengan dengan 

meningkatnya pengalaman pegawai, sehingga pemerintah harus secara 

tetap memonitor kemampuannya untuk memenuhi pembatas kepuasan 

kerja yang semakin tinggi.  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. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan 

bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999, 

dimana telah memberikan kesempatan bahwa bidang pertanian 

merupakan bidang pemerintahan wajib dilaksanakan oleh daerah otonom.  

Untuk itu setiap daerah harus mampu memutuskan yang terbaik, sanggup 

mengambil inisiatif, prakarsa dan terobosan untuk kepentingan daerah.  



 

Revitalisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Lahat yang sesuai 

dengan semangat otonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan 

menggerakkan kembali ekonomi rakyat sebagai dampak krisis ekonomi 

yang terjadi, maka sektor pertanian diletakkan pada sektor unggulan 

utama pembangunan daerah.   

Kabupaten Lahat secara umum mempunyai potensi untuk 

pengembangan lahan dan produksi pertanian, mengingat mempunyai 

potensi lahan sawah seluas 29.277 hektar dan lahan sementara tidak 

diusahakan seluas 1.628 hektar, sedangkan potensi lahan kering seluas 

lebih kurang 40.000 hektar yang cocok untuk pertanaman padi, palawija 

maupun perkebunan disamping itu dapat juga digunakan untuk lahan 

beternak dan memelihara ikan.  Sementara itu jumlah para petugas 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lahat berjumlah 128 

orang yang dibagi menjadi sub sektor pertanian (76 orang), peternakan 

dan perikanan (20 orang),  serta kehutanan dan perkebunan (32 orang). 

Dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi pembangunan 

pertanian yaitu ‘Terwujudnya pertanian yang modern, tangguh, efisien, 

mandiri dan berkelanjutan yang berwawasan agribisnis dan berbasis 

pedesaan menuju perekonomian rakyat yang sehat sejahtera’.  Dan salah 

satu misinya yaitu menggerakkan berbagai upaya untuk memanfaatkan 

sumberdaya pertanian secara optimal dan menerapkan teknologi tepat 

guna serta spesifik lokasi dalam rangka membangun pertanian yang 

berdaya saing tinggi serta berkesinambungan, visi selanjutnya yaitu  

meningkatkan pembinaan  terhadap kinerja penyuluh pertanian.  Hal ini 



 

sangat memerlukan dukungan yang nyata dari semua pihak dalam 

implementasi dan perwujudannya. 

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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2  Perumusan  Masalah 
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 “? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3   Tujuan Penelitian 

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. 
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