
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menghadapi persaingan di era global dan tantangan pembangunan 

pertanian di era agribisnis saat ini, pemerintah menggariskan bahwa 

pembangunan pertanian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat petani yang 

mampu menghasilkan produk dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, 

berkelanjutan dan  mempunyai daya saing (Departemen Pertanian, 2002). 

Pembangunan juga diarahkan pada upaya untuk  mendorong tumbuh dan 

berkembangnya  perekonomian di pedesaan sehingga secara langsung dapat 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.  

Berkaitan dengan pembangunan pertanian tersebut, peran penyuluh 

dewasa ini kian diperlukan dan menempati posisi yang strategis dan menentukan 

keberhasilan pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan mitra 

sekaligus konsultan bagi petani agar mampu menciptakan kondisi kondusif 

sehingga berbagai kegiatan penyuluhan sebagai suatu proses pembelajaran 

dapat berjalan secara optimal. Disamping itu penyuluh pertanian juga diharapkan 

dapat menggali dan meningkatkan kemampuan petani dalam memajukan 

usahataninya. 

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 
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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 (Mardikanto, 1992). 

Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut, pemerintah 

mengeluarkan peraturan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator 

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : 19/Kep/MK.Waspan/5/1999, yang isinya menerangkan bahwa telah 

dilakukan perbaikan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang meliputi : 

1) Rentang kepangkatan jabatan penyuluh adalah II/b sampai dengan IV/e. 

2) Dasar pendidikan formal penyuluh pertanian diatur sebagi berikut : untuk 

penyuluh pertanian trampil pendidikan formalnya D3 dan penyuluh pertanian 

ahli pendidikan formalnya D4 atau S1. 

3) Jenis kegiatan dan angka kredit diperbaiki dengan tujuan agar penyuluh 

pertanian dapat mengumpulkan angka kredit dengan lebih obyektif sesuai 

dengan prestasi kerja yang dicapainya. 

Ketiga kriteria di atas dapat dipergunakan untuk menguji kemampuan 

penyesuaian lembaga/instansi yang mewadahi penyuluh pertanian terhadap 

keinginan yang diharapkan oleh penyuluh pertanian dalam rangka peningkatan 

prestasi kerjanya seperti yang diamanatkan dalam SK tersebut. 

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, 

maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat 

memanfaatkan sumberdaya penyuluhan pertanian secara optimal. 
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Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau merupakan instansi yang mewadahi 

penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sanggau, dengan visi  “Terwujudnya 

petani yang tangguh, mandiri, mampu menciptakan komoditas berdaya saing 

tinggi yang berwawasan lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka 

Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau memerlukan penyuluh pertanian yang 

profesional dan mempunyai kinerja yang tinggi untuk dapat mentransfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Organisasi penyuluhan perlu 

melakukan perubahan-perubahan berkaitan dengan cara-cara penyuluh 

melakukan tugasnya dan cara berhubungan dengan petani termasuk di 

dalamnya persyaratan yang harus dipenuhi tenaga penyuluh di dalam bekerja 

(Van Den Ban dan Hawkins, 1999). 

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa terdapat kesenjangan antara 

kualitas sumber daya penyuluh pertanian yang ada pada saat ini dengan sumber 

daya penyuluh pertanian yang diharapkan. Karena itu diperlukan upaya agar 

tidak terjadi kesenjangan melalui peningkatan kualitas penyuluh pertanian yang 

ada, sehingga dapat memenuhi kriteria kualitas sumberdaya penyuluh pertanian 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Agar upaya tersebut dapat terwujud 

maka perlu dilaksanakan 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 sejauh mana 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 adil dan obyektif. Pentingnya penilaian kinerja juga 

dapat dilihat dari sudut pandang pendidikan dan pengembangan pegawai. 

Artinya suatu organisasi menggunakan penilaian kinerja sebagai alat untuk 

menentukan keterampilan (skill) seorang pegawai.  
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Salah satu unsur penting yang tidak boleh diabaikan dalam konteks 

penilaian kinerja bagi penyuluh pertanian adalah adanya harapan agar sistem 

penilaian kinerja melalui penilaian angka kredit tersebut mampu mengakomodasi 

kebutuhan penyuluh pertanian. Faktor yang paling penting untuk menentukan 

pandangan seseorang adalah relevansinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang 

diinginkannya (Leavitt, 1992).  

Selama ini, Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau secara formal telah 

memiliki sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja bagi penyuluh pertanian yaitu 

penilaian angka kredit. Meskipun penilaian angka kredit telah dilaksanakan tetapi 

penyuluh pertanian yang dinilai kurang mengetahui seberapa jauh mereka telah 

memenuhi apa yang mereka harapkan. Prosedur penilaian kinerja penyuluh 

pertanian melalui penilaian angka kredit selama ini harus melalui jalur yang 

panjang/berbelit-belit yaitu pengusulan pertama dari penyuluh pertanian kepada 

tim penilai angka kredit tingkat instansi, kemudian setelah dinilai baru diusulkan 

oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau untuk selanjutnya ditetapkan 

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau. Penilaian kinerja yang banyak 

tingkatannya  berdampak pada kemungkinan terjadinya  bias dalam pemberian 

nilai akhir. Disamping itu, yang berhak menetapkan angka kredit penyuluh 

pertanian adalah Sekretaris Daerah, sementara kedudukan tempat tugas antara 

yang menilai dengan yang dinilai relatif jauh sehingga tidak mempunyai 

kesempatan mengamati orang yang dinilai secara cermat  sehingga faktor-faktor 

lain yang tidak terukur tidak dapat dinilai secara obyektif. Menurut Panggabean 

(2002) keadilan prosedural dapat dirasakan apabila pihak yang dinilai 

berpartisipasi dalam menentukan kriteria penilaian dan kriteria–kriteria itu 

digunakan untuk melakukan evaluasi, ada komunikasi dua arah, hasil penilaian 

dapat dipertanyakan, penilai memahami dengan baik kinerja dari yang dinilai, 

dan faktor-faktor yang dinilai digunakan secara konsisten.  
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Dalam pelaksanaannya, proses penilaian memegang peranan cukup 

penting, baik bagi tim penilai maupun penyuluh pertanian sebagai obyek yang 

dinilai. Kekurangjelasan prosedur penilaian kinerja melalui penilaian angka kredit 

seringkali dikeluhkan oleh penyuluh pertanian. Selain itu lokasi tempat tugas 

penyuluh dengan tim penilai cukup jauh menjadi halangan bagi optimalisasi 

pelaksanaan penilaian kinerja sehingga pengamatan kinerja terhadap penyuluh 

pertanian secara menyeluruh oleh tim penilai menjadi tidak obyektif. Artinya tim 

penilai tidak mempunyai kesempatan menilai secara cermat kinerja penyuluh 

pertanian. Perbedaan jarak juga mengakibatkan proses komunikasi yang 

seharusnya ada antara tim penilai dengan penyuluh pertanian tidak terjadi. 

Komunikasi ini sangat diperlukan, agar penyuluh pertanian sebagai ternilai dapat 

mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki untuk perbaikan lebih lanjut. 

Obyektivitas penilaian akan dapat terjaga apabila dalam sistem penilaian 

tersebut dilakukan oleh tim yang baik. Adapun persyaratan yang perlu 

diperhatikan adalah: penilai harus dilatih bagaimana menggunakan sistem 

penilaian, mempunyai kesempatan mengamati orang yang dinilai secara cermat, 

dan untuk menghindari bias penilai tidak harus seorang serta penilai tidak 

memihak (Sulistiyani dan Rosidah, 2003). 

Hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian melalui penilaian angka kredit 

belum dikaitkan secara langsung dengan program pengembangan karir, disiplin, 

pemberian kompensasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi kerja 

penyuluh karena mereka menganggap kompensasi yang mereka terima tidak 

sesuai dengan kinerja mereka. Selain itu, hasil penilaian kinerja terhadap 

penyuluh pertanian belum dijadikan dasar penyusunan program pelatihan dan 

pengembangan. Menurut Simamora (1997), salah satu fungsi aktivitas 

manajemen sumber daya manusia di organisasi adalah penilaian kinerja. 

Didalam organisasi modern penilaian kinerja memberikan basis bagi 
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keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, 

pelatihan, transfer, dan kondisi-kondisi kepegawaian lainnya. 

Penyuluh pertanian kurang mendapat kesempatan untuk mengikuti 

kegiatan yang berkaitan dengan angka kredit, seperti mengikuti pelatihan dan 

pendidikan sesuai dengan kinerja yang dicapainya, dilain pihak penyuluh 

pertanian dituntut untuk mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam 

Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

:19/Kep/MK.Waspan/5/1999, yang salah satu isinya mengisyaratkan bahwa jenis 

kegiatan dan angka kredit diperbaiki dengan tujuan agar penyuluh pertanian 

dapat mengumpulkan angka kredit dengan lebih obyektif sesuai dengan prestasi 

kerja yang dicapainya. 

1.2. Rumusan Masalah 

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 aktifitas 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. Menurut Simamora (1997) salah satu fungsi aktivitas manajemen 

sumber daya manusia di organisasi adalah penilaian kinerja. Dalam organisasi 

modern penilaian kinerja memberikan basis bagi keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan 

kondisi-kondisi kepegawaian lainnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tersebut dinyatakan ke 

dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pendapat penyuluh pertanian terhadap penilaian kinerja dan 

pemanfaatan hasil penilaian kinerja saat ini. 

b. Bagaimana pendapat penyuluh pertanian terhadap penilaian kinerja dan 

pemanfaatan hasil penilaian kinerja yang diinginkan di Dinas Pertanian 

Kabupaten Sanggau. 

c. Bagaimana penilaian kinerja dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja di masa 

yang akan datang lebih baik bagi penyuluh pertanian. 

1.3. Tujuan 

Selaras dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, 

penelitian ini  bertujuan untuk : 

a. Mengkaji pendapat penyuluh pertanian terhadap penilaian kinerja dan 

pemanfaatan hasil penilaian kinerja saat ini. 

b. Mengkaji keinginan penyuluh pertanian terhadap penilaian kinerja dan 

pemanfaatan hasil penilaian kinerja. 

c. Merekomendasikan suatu penilaian kinerja dan pemanfaatan hasil penilaian 

kinerja di masa depan yang dianggap lebih baik bagi penyuluh pertanian. 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk : 

a. Memberikan gambaran tentang obyektifitas sistem penilaian kinerja melalui 

penilaian angka kredit agar dapat dijadikan indikator bagi instansi yang 

menangani masalah penyuluhan pertanian sebagai bahan perbaikan di masa 

yang akan datang. 
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b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

secara langsung di lapangan berkaitan dengan tugas penulis sebagai 

pegawai yang berhubungan dengan penyuluh pertanian.   

1.5. Ruang Lingkup 

Selama ini, penyuluh pertanian telah memiliki sistem penilaian kinerja 

yaitu Penilaian Angka Kredit (PAK). Hanya saja dalam 

pelaksanaannya/implementasinya belum dilaksanakan secara optimal dan 

pemanfaatannya belum dikaitkan dengan aktivitas manajemen sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada 

pelaksanaan/implementasi penilaian kinerja melalui Penilaian Angka Kredit 

(PAK) yang diterapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau.  

Penelitian ini hanya mengamati penilaian kinerja yang meliputi  

kepraktisan, keandalan, kemamputerimaan, relevansi, dan kepekaan/sensitivitas. 

Sedangkan untuk pemanfaatan hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian 

digunakan untuk mengetahui kelebihan/kekurangan penyuluh pertanian, 

penyesuaiaan kompensasi, menentukan program pendidikan dan pelatihan, serta 

pengembangan karir.  

Penyuluh pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyuluh 

Pertanian Terampil yang memiliki jenjang jabatan fungsional sebagai Penyuluh 

Pertanian Pelaksana, Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh 

Pertanian Penyelia.   




