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Penyuluh pertanian merupakan orang yang berhadapan langsung dengan 
sasaran penyuluhan pertanian, sekaligus bertanggung jawab terhadap akibat 
penyuluhan yang diberikan. Penyuluh pertanian sebagai kelompok jabatan 
fungsional merupakan aparat yang berada di garis depan lembaga penyuluhan 
pertanian. Sistem penyuluhan pertanian diarahkan untuk mampu mengembangkan 
profesionalisme penyuluh pertanian sebagai profesi yang mandiri, pendidik, dan 
mitra petani. Profesionalisme penyuluh pertanian juga diarahkan untuk 
pengembangan keahlian, keberpihakan kepada petani dan peningkatan citra 
penyuluh pertanian. Selama ini kegiatan penyuluhan terfokus pada upaya 
peningkatan produksi, pendapatan, dan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat 
sasaran serta upaya pengembangan sistem penyuluhan itu sendiri. Namun 
perhatian terhadap pembinaan keprofesionalan dan pengembangan karir para 
penyuluh sering terabaikan. Menanggapi hal tersebut maka Dinas Pertanian 
Kabupaten Sanggau terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
penyuluh pertanian salah satunya melalui penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja sangat penting bagi suatu organisasi. Dengan penilaian 
kinerja suatu organisasi dapat mengetahui sampai sejauhmana faktor manusia 
dapat menunjang tujuan suatu organisasi. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat 
memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan (karir) 
tertentu secara obyektif. Pentingnya penilaian kinerja juga dapat dilihat dari kaca 
mata pendidikan dan pengembangan pegawai. Pelaksanaan penilaian kinerja 
terhadap penyuluh pertanian belum dilaksanakan secara optimal di Dinas 
Kabupaten Sanggau dan tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian kinerja penyuluh 
pertanian juga belum dikaitkan dengan aktivitas manajemen sumber daya manusia 
seperti pengembangan karir, penyesuaian kompensasi, dan program pendidikan dan 
pelatihan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi peningkatan kinerja 
karena penyuluh pertanian menganggap bahwa promosi, pelatihan, imbalan gaji, 
perencanaan karir dan lain-lain tetap sama antara yang berkinerja baik dengan yang 
tidak baik.  

Bagaimana pendapat penyuluh pertanian terhadap penilaian kinerja dan 
pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk kondisi saat ini maupun yang diinginkan 
serta bagaimana penilaian kinerja dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja di masa 
yang akan datang lebih baik menurut penyuluh pertanian, merupakan rumusan 
masalah dalam penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendapat penyuluh pertanian terhadap 
penilaian kinerja dan pemanfaatannya pada saat ini maupun yang diinginkan oleh 
penyuluh pertanian serta merekomendasikan suatu penilaian kinerja dan 
pemanfaatan hasil penilaian di masa depan yang dianggap lebih baik bagi penyuluh 
pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dengan 59 responden yang 
diambil secara sensus. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji 
rentang kriteria untuk mengetahui sikap/respon responden terhadap penilaian kinerja 
dan pemanfaatannya saat ini maupun yang diinginkan. Sedangkan untuk 
mengetahui sikap/respon penyuluh pertanian berdasarkan jenis kelamin, usia, masa 
kerja, pendidikan, dan jabatan apakah sama atau tidak digunakan uji beda 
Mann-Whitney untuk menganalisis perbedaan dari dua kelompok responden dan 
untuk kelompok responden yang lebih dari dua kelompok digunakan Analisis Varian 
Kruskal-Wallis. Selanjutnya untuk membuat prioritas penilaian kinerja yang 
direkomendasikan menggunakan diagram Kartesius. 

 Menurut penyuluh pertanian, penilaian kinerja melalui penilaian angka kredit 
saat ini di Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau belum optimal. Hal ini ditandai 
dengan belum dipenuhinya sebagian besar dari persyaratan penilaian kinerja yang 
meliputi aspek kepekaan dan aspek kepraktisan, sedangkan untuk aspek keandalan 
dan kemamputerimaan masih diragukan. Hanya aspek relevansi yang sudah 
diterapkan secara optimal untuk penilaian kinerja saat ini di Dinas Pertanian. Hasil 
penilaian kinerja saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk penyesuaian 
kompensasi, penyusunan program pendidikan dan latihan, serta pengembangan 
karir penyuluh pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan hasil penilaian untuk 
mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada penyuluh pertanian masih 
diragukan. Penyuluh pertanian menginginkan penilaian secara adil dan obyektif, 
yang mencakup : efektivitas penilaian, penentuan target/sasaran kerja, penilai yang 
berhak melakukan penilaian, dan pemanfaatan penilaian. Untuk efektivitas penilaian, 
penyuluh pertanian menginginkan semua aspek penilaian kinerja dapat diterapkan, 
namun dalam penelitian ini yang menjadi prioritas adalah relevansi penilaian. Untuk 
penentuan target/sasaran kerja, prioritas pertama yang diinginkan penyuluh 
pertanian adalah penentuan target ditentukan bersama-sama antara atasan dengan 
bawahan. Tim merupakan prioritas utama yang diinginkan oleh penyuluh pertanian 
untuk melakukan penilaian. Sedangkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja yang 
diinginkan oleh penyuluh pertanian untuk pengembangan karir penyuluh pertanian. 

Tidak terdapat perbedaan yang berarti mengenai respon/sikap kelompok 
responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan formal, dan jabatan 
fungsional terhadap aspek penilaian yang disyaratkan dan pemanfaatan hasil 
penilaian saat ini. Perbedaan sikap hanya terjadi pada kelompok responden 
berdasarkan masa kerja terkait aspek relevansi dan aspek kemamputerimaan serta 
pemanfaatan hasil penilaian untuk penyesuaian kompensasi. Keseluruhan kelompok 
responden mempunyai respon/sikap yang sama terhadap penilaian kinerja yang 
diinginkan mencakup efektivitas penilaian, penentuan target/sasaran, penilai, dan 
pemanfaatan hasil penilaian. Perbedaan yang tidak berarti mengenai sikap terjadi 
pada aspek relevansi berdasarkan kelompok jenis kelamin dan kelompok pendidikan 
formal, serta pemanfaatan hasil penilaian untuk pengembangan karir penyuluh 
pertanian berdasarkan kelompok pendidikan dan kelompok jabatan fungsional. 
Prioritas utama penilaian kinerja yang direkomendasikan adalah aspek kepekaan 
dan pemanfaatan untuk pengembangan karir.           

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal 
yang dapat disarankan sebagai berikut : 1) Agar penilaian kinerja penyuluh pertanian 
melalui penilaian angka kredit dapat diterapkan secara baik di Dinas Pertanian 
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Kabupaten Sanggau, maka sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan 
penyempurnaan sistem penilaian, terutama yang mencakup aspek 
kepekaan/sensitivitas. Sedangkan untuk aspek lainnya, yakni aspek relevansi, 
kepraktisan, keandalan, dan kemamputerimaan perlu lebih ditingkatkan lagi agar 
sistem penilaian dapat berjalan secara efektif; 2) Hasil penilaian kinerja sebaiknya 
lebih dimanfaatkan secara optimal, tidak saja untuk mengetahui 
kelebihan/kekurangan yang ada pada penyuluh pertanian tetapi dapat juga 
digunakan sebagai sumber informasi untuk kegiatan penyesuaian kompensasi, 
program pendidikan dan pelatihan, serta yang menjadi prioritas utama adalah untuk 
pengembangan karir; 3) Melaksanakan prosedur penilaian kinerja yang benar-benar 
menunjukkan keterbukaan, disertai dengan adanya proses komunikasi dua arah 
sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja penyuluh pertanian; 4)   
Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka ruang lingkup bahasan 
penelitian ini terbatas pada aspek yang terkait dengan penilaian kinerja dan 
pemanfaatannya saja.  

Mengingat pentingnya kepuasan pegawai dalam upaya peningkatan 
kinerjanya dalam suatu organisasi, maka disarankan untuk melakukan penelitian 
lanjutan berkaitan peningkatan motivasi kerja penyuluh pertanian setelah dilakukan 
penilaian kinerja. Selain itu, dalam penelitian ini yang dianalisis hanya pendapat 
penyuluh pertanian, sedangkan penilai belum dianalisis pendapatnya mengenai 
penilaian kinerja. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai persepsi dari 
sudut pandang penilai. 
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