
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia merupakan aset yang mempunyai peranan penting 

dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. 

Dalam organisasi pemerintah, sumber daya manusia mempunyai peran ganda 

yaitu sebagai birokrat dan sebagai pelayan masyarakat. Baik berperan sebagai 

birokrat maupun berperan sebagai pelayan masyarakat, akan menentukan aspek 

manajemen dan aspek kebijakan. Oleh sebab itu perlu sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kinerja tinggi dalam organisasi pemerintahan. Hal ini sejalan 

dengan berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia dan meningkatnya 

pengetahuan masyarakat yang mengharapkan perubahan dalam pengelolaan 

administrasi serta peningkatan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tatanan  masyarakat dewasa ini. 

 Pengembangan sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan dalam 

pembangunan serta kesinambungan roda pemerintahan. Pembangunan di berbagai 

sektor merupakan upaya perwujudan dari tujuan organisasi pemerintah, seperti 

pembangunan dalam bidang pertanian. Pada era globalisasi sekarang ini, 

tantangan pembangunan pertanian semakin kuat. Pemerintah menggariskan bahwa  

pembangunan pertanian yang berorientasi pada agribisnis diharapkan dapat 

mewujudkan masyarakat yang mampu menghasilkan produk berdayasaing tinggi 

dan berkelanjutan (Departemen Pertanian, 2002). Pembangunan juga diarahkan 

pada upaya untuk peningkatan taraf hidup petani dan peningkatan ekonomi 

pedesaan. 
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 Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tersebut, peran serta 

penyuluh pertanian semakin penting. Peran ini terutama dalam penyampaian 

informasi dan transfer teknologi kepada petani. Penyuluh pertanian sebagai ujung 

tombak dalam penyampaian informasi dan transfer teknologi ke petani, 

diharapkan mampu mendidik dan membimbing petani untuk menghasilkan 

produk pertanian berkualitas dan memenuhi standar mutu produk sesuai keinginan 

pasar.  

Sejalan dengan itu dituntutnya peningkatan pengetahuan para penyuluh 

pertanian agar lebih peka, cermat dan tajam untuk mengidentifikasi kebutuhan, 

potensi petani dan pelaku agribisnis lainnya. Hal ini guna untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi dan efektivitas sistem dan usaha agribisnis. Peningkatan 

pengetahuan yang dimaksud adalah upaya dalam peningkatan profesionalisme 

penyuluh pertanian, disiplin penyuluh pertanian, dedikasi, motivasi kerja, dan etos 

kerja. Peran ini juga menuntut peningkatan kinerja penyuluh pertanian, sehingga 

menghasilkan efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat petani dan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.  

 Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam kedudukannya 

yang sangat strategis untuk mensukseskan pembangunan pertanian, mempunyai 

mandat menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi petani dan nelayan 

beserta keluarganya dalam memperbaiki pola hidup, bagaimana menerima suatu 

informasi dan mengaplikasikan informasi tersebut menjadi suatu kegiatan yang 

nyata, dan mampu mengelola usaha tani dengan baik serta dapat meningkatkan 

taraf hidupnya ( Van den Ban dan Hawkins, 1999). 
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 Slamet dan Sumardjo (1999), menjelaskan bahwa untuk meningkatkan dan 

memantapkan proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam membina 

petani, fungsionalisasi dan profesionalisasi penyuluhan pertanian perlu ditempuh, 

antara lain dengan cara memisahkan secara jelas trifungsi Departemen Pertanian, 

yaitu: 

a. Fungsi pelayanan: penyediaan sarana dan prasarana, jasa profesional dan lain-

lain. 

b. Fungsi pengaturan dan pengawasan: perencanaan produksi nasional, 

keselamatan masyarakat, pemalsuan, ekspor-impor dan lain-lain. 

c. Fungsi penyuluhan: pendidikan nonformal, informasi, motivasi dan lain-lain. 

 Trifungsi departemen di atas dapat menjelaskan peran penyuluh pertanian  

dalam mengembangkan diri individunya sebagai penyuluh pertanian untuk  

meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. 

 Penyelenggaraan penyuluh pertanian didasarkan kepada kebijaksanaan 

sebagai berikut, diantaranya yaitu: penyuluhan pertanian salah satu sub sistem dari 

sistem pelayanan terpadu, di mana petani/kelompok tani/organisasi petani adalah 

sistem pengguna aktif yang memanfaatkan pelayanan terpadu tersebut 

(Departemen Pertanian 2002) 

 Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yaitu pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa 

kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar minimal pelayanan serta 

pengalokasian pendanaan pelayanan umum menjadi kewenangan daerah, dan 

memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan pelayanan umum antar daerah 
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meliputi pelaksanaan pelayanan umum, kerja sama antar pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum dan pengelolaan perizinan 

bersama bidang pelayanan umum.  

Pasal 129  tentang kepegawaian daerah yang tertera pada ayat (1) dan (2) 

menjelaskan pelaksanaan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah 

dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara 

nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah menjadi wewenang pemerintah 

daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan hak dan 

kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian 

jumlah, maka dari itu birokrasi pertanian di Kabupaten/Kota perlu semakin 

mantap baik secara kualitas maupun kuantitas.  

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat petani. Untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan 

sumber daya manusia yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan 

yang luas, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan kebutuhan 

organisasi serta masyarakat. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya penyuluh pertanian secara optimal. 

 Dalam penyelenggaraan penyuluhan, perlu organisasi dengan manajemen 

yang baik terhadap pengelolaan tenaga penyuluh. Di Kabupaten Rokan Hulu, 

penyelenggaraan penyuluhan berada di bawah manajemen Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai organisasi yang mengelola 
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penyuluh pertanian harus memahami tujuan penyelenggaraan penyuluhan. 

Organisasi yang mewadahi penyuluh pertanian perlu melakukan perbaikan atau 

perubahan-perubahan mengenai teknik melakukan penyuluhan, cara pendekatan 

dengan petani, kelengkapan sarana dan prasaran penyuluhan, serta yang terpenting 

peran dari penyuluh itu sendiri dalam mengembangkan diri serta kinerja          

(Van den Ban dan Hawkins, 1999) 

 Kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dipisahkan  

dengan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja penyuluh pertanian, ada pula yang tidak mempengaruhi, baik yang 

berkaitan dengan faktor internal maupun faktor eksternal. Karakteristik yang 

berkaitan dengan faktor internal adalah pengalaman, umur, pendidikan dan 

pelatihan, kesadaran akan tugas dan inisiatif untuk mendapatkan informasi dan 

inovasi. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijaksanaan pemerintah, kondisi 

pelaksanaan kegiatan penyuluh pertanian, pendapatan penyuluh pertanian, fasilitas 

kerja, koordinasi dengan instansi terkait, supervisi kegiatan penyuluh pertanian, 

biaya hidup dan jarak rumah dengan wilayah kerja penyuluh pertanian. Kedua 

faktor tersebut berkaitan erat dengan motivasi kerja penyuluh pertanian yang 

berperan sebagai aparatur pemerintah. 

 Sebagai sumber daya aparatur,  penyuluh pertanian merupakan penggerak 

dan faktor penentu seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi penyuluhan 

untuk dikelola dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Sebagai unsur penentu kinerja, aparatur pemerintah daerah dipersyaratkan untuk 

memiliki kualitas yang baik dengan memiliki sikap dan perilaku yang berintikan 

pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.  
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Pengamatan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya kualitas sumber 

daya manusia penyuluh pertanian perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian yang 

serius dari pemerintah daerah, mengingat tugas dan tanggung jawab yang cukup 

besar dalam mengayomi petani dan mensukseskan pembangunan pertanian.  

Berikut ini dapat dilihat komposisi penyuluh pertanian lapangan Kabupaten 

Rokan Hulu pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Rokan Hulu 

 

No Kabupaten/Kecamatan 
Jumlah Penyuluh 

(orang) 
Wilayah Kerja 

1 Kabupaten 9 (sembilan) Koordinator Kabupaten 

2 Kecamatan   

 a. Rambah 6 (enam) 9 (sembilan) desa 

 b.Rokan IV Koto 7 (tujuh) 10 (sepuluh) desa 

 c. Kabun 2 (dua) 6 (enam) desa 

 d. Ujung Batu 5 (lima) 5 (lima) desa 

 e. Rambah Samo 8 (delapan) 8 (delapan) desa 

 f. Rambah Hilir 7 (tujuh) 11 (sebelas) desa 

 g. Tandun 4 (empat) 5 (lima) desa 

 h. Kunto Darussalam 8 (delapan) 8 (delapan) desa 

 i. Tambusai Utara 8 (delapan) 10 (sepuluh) desa 

 j. Bangun Purba 5 (lima) 6 (enam) desa 

 k. Kepenuhan 6 (enam) 7 (tujuh) desa 

 l. Tambusai 4 (empat) 10 (sepuluh) desa 

Sumber: Programa Penyuluhan Kabupaten Rokan Hulu,2004. 

  Dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh pertanian, penyuluh 

perlu memiliki motivasi kerja yang berasal dari dalam dirinya dan lingkungannya. 

Penyuluh pertanian diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan penyuluhan 

lebih efektif serta produktif. Kondisi lingkungan dan sistem penyelenggaraan 

penyuluhan yang baik akan mendorong penyuluh untuk meningkatkan prestasi 

dan pelayanan prima kepada petani. Namun sebaliknya, kondisi yang tidak 

mendukung akan membuat penyuluh pertanian tidak termotivasi untuk melakukan 

penyuluhan dan pelayanan terhadap petani. 
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 Kemampuan penyuluh dalam menjalankan perannya, kesesuaian materi, 

ketepatan metode dan media penyuluhan akan menunjang kualitas pelayanan 

kepada petani yang lebih efektif dan pencapaian tujuan. Pelayanan prima yang 

diberikan harus memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan dari waktu ke waktu, menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan 

yang diinginkan, serta memperlakukan pelanggan dengan pola layanan terbaik      

(Barata, 2004). 

 Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui 

penyuluhan telah dilakukan, namun dalam kenyataan masih terjadi kesenjangan 

dalam memberikan pelayanan itu sendiri, penyampaian informasi, dan transfer 

teknologi. Dengan kata lain bahwa pembangunan masyarakat melalui penyuluhan 

yang ditujukan ke pedesaan selama ini belum efektif.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

 Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah otonom yang mempunyai Visi  

”mewujudkan pertanian berbasis agribisnis yang berkelanjutan” (Kabupaten 

Rokan Hulu Dalam Angka, 2002). Untuk mencapai visi, salah satu upaya tingkat 

profesionalisme penyuluh pertanian yang harus dikembangkan. Kondisi penyuluh 

pertanian di Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih perlu mendapat perhatian yang 

serius. Hasil observasi menunjukkan bahwa, penyelengaraan penyuluhan belum 

berjalan efektif, kurangnya motivasi yang dimiliki oleh penyuluh dalam 

melakukan tugas dan fungsinya semakin nyata dan terlihat jelas. 
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Dari uraian di atas, maka hal-hal yang dapat teridentifikasi sebagai 

rumusan masalah adalah: 

a. Bagaimana kondisi motivasi kerja penyuluh pertanian di Kabupaten Rokan 

Hulu. 

b. Bagaimana hubungan faktor intrinsik dengan faktor ekstrinsik sebagai sumber 

motivasi kerja penyuluh pertanian Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Bagaimana Kualitas Pelayanan penyuluh dan tingkat kepuasan petani terhadap 

penyuluhan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 

d. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja dan 

kualitas pelayanan penyuluh pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di 

atas, maka tujuan umum penelitian adalah menganalisis persepsi sumber motivasi 

kerja dan kualitas pelayanan penyuluh pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 

Secara rinci tujuan penelitian adalah: 

a. Menganalisis persepsi sumber motivasi kerja penyuluh pertanian di Kabupaten 

Rokan Hulu.   

b. Menganalisis hubungan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik sumber motivasi 

kerja penyuluh pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Menganalisis kualitas pelayanan penyuluh dan tingkat kepuasan petani 

terhadap penyuluhan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 

d. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan motivasi kerja dan 

kualitas pelayanan penyuluh pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna sebagai: 

a. Masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk 

meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia penyuluh pertanian dalam 

memberikan pelayanan prima. 

b. Bahan pembanding bagi penelitian lain untuk mengkaji lebih dalam tentang 

kondisi motivasi kerja dan kualitas pelayanan penyuluh pertanian. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, pengkajian terhadap motivasi mengacu kepada teori 

model Herzberg (teori dua faktor). Faktor Motivasi yaitu faktor-faktor yang dapat  

menimbulkan kepuasan kerja, dan Faktor Hygiene yaitu faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan ketidakpuasan kerja. Sedangkan untuk kualitas pelayanan mengacu 

pada dimensi kualitas pelayanan dari Kotler yaitu: Keandalan (reliability); 

Ketanggapan (responsiveness); Keyakinan (confidence); Empati (empathy); dan 

Keberwujudan (tangible). 

 




