
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebijakan dasar pembangunan pertanian di era reformasi dalam 

lingkungan yang serba global sekarang ini, harus dapat mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera khususnya masyarakat petani melalui pembangunan sistem dan 

usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan 

desentralisasi, serta berperan didalam 1) meningkatkan pendapatan petani dan 

taraf hidup, 2) mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan, 3) mewujudkan 

sistem ketahanan pangan yang berbasis pada pangan, kelembagaan dan budaya 

pangan lokal, serta 4) meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha secara adil. 

Pencapaian misi ini memberikan sumbangan besar bagi pembangunan nasional 

dan sektor pertanian diharapkan mampu sebagai sektor utama penggerak roda 

perekonomian.   

Sektor pertanian memiliki kekuatan strategis dalam menjamin stabilitas 

ekonomi, sosial budaya, keamanan dan politik. Sejarah membuktikan bahwa suatu 

negara akan runtuh bila sektor pertaniannya lemah, karena itu perhatian terhadap 

sektor tersebut sangat penting, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia 

yang menggantungkan kehidupan di sektor pertanian. 

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan 

bagian integral dari pembangunan ekonomi, yang pada dasarnya adalah suatu 

upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas tenaga 

kerja pertanian. Dengan upaya tersebut diharapkan partisipasi aktif, pendapatan 

dan kesejahteraan para petani dapat ditingkatkan.  
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Berkaitan dengan pembangunan pertanian saat ini dan masa akan datang,  

tuntutan untuk memberikan kualitas pelayanan kepada  masyarakat dan kinerja 

organisasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat perlu 

dukungan pegawai sebagai sumber daya utama pada organisasi. Pegawai yang 

dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, merupakan 

pegawai yang memiliki komitmen terhadap standarisasi pelayanan  dan memiliki 

standar kinerja yang tinggi. Pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi 

merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi organisasi. Hal ini 

dikarenakan melalui kinerja pegawai tinggi, maka organisasi akan mudah untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Namun dalam mendapatkan pegawai yang 

berkinerja tinggi diperlukan pengetahuan terhadap berbagai hal yang 

mempengaruhinya, diantaranya adalah kepemimpinan, motivasi, kompensasi, 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta lingkungan kerja itu sendiri. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini peran dan fungsi suatu organisasi 

di daerah dituntut untuk dapat mandiri dan memberikan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Seperti halnya pada Unit Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat, suatu organisasi yang menyelenggarakan 

sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembangunan di bidang 

pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai dengan lingkup tugas 

sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat 

Nomor 15 Tahun 2002, tentang  Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pembenihan 

Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat. 

Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dalam perkembangan yang 

sangat komplek di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam, Unit 
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Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat 

dituntut untuk mempersiapkan diri secara terus menerus melakukan perubahan 

kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang jelas dan 

konsisten serta berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. 

Kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, meskipun tidak mengikuti rangkaian yang 

sistematis. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakan, membimbing dan 

mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara 

perorangan maupun bersama-sama. Dilain pihak menurut Nawawi dan Martini 

(2004), menyatakan bahwa seluruh kegiatan kepemimpinan itu dapat disebut 

sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain 

kearah mencapai tujuan.  

Untuk itu kepemimpinan dalam rangkaian kegiatan dengan menggerakkan, 

membimbing dan mengarahkan serta mengawasi pegawai  dalam berbuat sesuatu, 

baik secara perorangan maupun bersama-sama akan berdampak pada peningkatan 

motivasi dan kinerja pegawai, dalam hal ini jika proses yang dilakukan bersifat 

positif, maka arah dan tujuan kebijakan akan mengarah keperbaikan pula. Hal ini 

dikarenakan pegawai merupakan salah satu unsur dalam organisasi yang turut 

membantu pemimpin dalam proses mencapai tujuan organisasi. Pegawai yang 

memiliki kinerja tinggi akan mempercepat pemimpin dalam mencapai tujuan 

organisasinya.  

Upaya Unit Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi 

Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedepan, perlu persiapan 
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dan perencanaan disegala aspek sumberdaya manusia, yang dititikberatkan pada 

peningkatan kinerja pegawai. Dengan demikian tujuan dan sasaran organisasi 

akan mudah tercapai. Sejauh ini kajian mengenai faktor tipe kepemimpinan yang 

dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai masih relatif terbatas, 

sehingga belum diketahui implementasi pengaruh kepemimpinan yang bagaimana 

yang dapat menyebabkan terjadinya upaya peningkatan motivasi dan kinerja 

pegawai. 

Melalui kajian ini diharapkan pada masa yang akan datang Unit 

Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat  

sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 

Kalimantan Barat  di bidang pengembangan perekayasaan teknis pembudidayaan 

tanaman pangan dan hortikultura serta pengujian mutu benih di Propinsi 

Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan ruang 

lingkup tugas institusi tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan kepemimpinan yang diterapkan pada Unit 

Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi 

Kalimantan Barat ? 

2. Bagaimana tingkat motivasi pegawai pada Unit Pembenihan Induk 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat ? 

3. Bagaimana tingkat kinerja pegawai pada Unit Pembenihan Induk Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat ? 
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4. Bagaimana hubungan pelaksanaan kepemimpinan dan motivasi  terhadap 

kinerja pegawai pada Unit Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat ? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

 Berdasarkan Rumusan Permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pelaksanaan kepemimpinan yang ada pada Unit Pembenihan 

Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat.  

2. Menganalisis bagaimana tingkat motivasi pegawai pada Unit Pembenihan 

Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat. 

3. Menganalisis bagaimana tingkat kinerja pegawai pada Unit Pembenihan 

Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat. 

4. Menganalisis sejauh mana hubungan kepemimpinan dengan motivasi dan 

kinerja  pegawai pada Unit Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan mengimplementasikan di 

lingkungan Unit Pembenihan Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Propinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan kinerja  pegawai melalui 

perbaikan dalam  pelaksanaan kepemimpinan dan peningkatan motivasi. 

2. Bagi peneliti khususnya diharapkan sebagai upaya pembelajaran penerapan 

ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama dalam bangku kuliah. 
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3. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas terutama penelitian di 

bidang  sumber daya manusia strategik 

 

1.5 Ruang Lingkup 

 Guna memperkuat komitmen dalam rangka mengembangkan sistem 

industri perbenihan di daerah, dan didasari oleh Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. Diperlukan kemampuan pengelolaan institusi 

secara optimal disertai sumberdaya manusia yang handal dan sarana fisik 

kelembagaan yang mendukung. Mengingat luasnya peranan Unit Pembenihan 

Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat dalam 

penyediaan benih bermutu dan bersertifikat, maka dalam penelitian ini dibatasi 

hanya pada kajian kondisi pelaksanaan kepemimpinan, dan hubungannya dengan 

tingkat motivasi dan kinerja pegawai saja.  

 

 

 

 




