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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Paradigma pembangunan pertanian kini mensyaratkan 

secara totalitas semua substansi agribisnis mulai dari subsistem 

hulu hingga sub sistem hilir dan jasa-jasa pendukungnya. Visi 

Pembangunan Pertanian abad ke-21 adalah “ Mewujudkan 

Pertanian yang Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan 

Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk 

serta Peningkatan Kesejahteraan Petani “. Berbagai upaya 

dilakukan agar terwujudnya visi tersebut dengan 

mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya yang ada (lahan, 

air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi) antara lain 

dengan perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui 

diversifikasi (teknologi, sumber daya, produksi dan konsumsi), 

rekayasa teknologi pertanian spesifik lokalita. 

Pada era reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar 

dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, diantaranya adalah 

adanya kehendak untuk memberi peran yang besar pada daerah 

dan masyarakat secara luas. Namun selama ini Pemerintah Pusat 

masih kurang memperhatikan aspiratif kebutuhan daerah dan 

sifatnya hanya stimulan dan daerah terkadang belum siap terhadap 

situasi seperti itu.  
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Dengan demikian untuk menuju pada pencapaian 

kehidupan yang lebih baik dari saat sekarang maka perlu 

diformulasikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah 

dengan menetapkan Visi dan Misi serta kebijakan-kebijakan 

strategis yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, persoalan 

daerah dan potensi sumberdaya daerah yang memiliki keunggulan 

komparatif untuk dikembangkan lebih lanjut.  

Meningkatnya perkembangan populasi manusia saat ini dan 

masa yang akan datang sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi 

yang semakin baik yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan 

pangan. Untuk itu peningkatan produksi pertanian merupakan 

sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Peningkatan produksi pertanian 

yang didukung oleh perencanaan pembangunan pertanian yang 

berjenjang dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya dengan 

melibatkan semua komponen penggerak sektor pertanian dari 

petani/kelompok tani/gapoktan, pengusaha dan aparatur 

pemerintah termasuk didalamnya para penyuluh pertanian. 

Kabupaten Merauke telah menjalani dan melewati suatu 

proses perjalanan yang sangat panjang mulai dari befak-kampung 

sampai menjadi suatu wilayah administrative Kabupaten seperti 

saat ini. Perkembangan Kabupaten Merauke secara bertahap dan 

berkesinambungan telah mencapai perubahan-perubahan penting 

dari aspek wilayah secara fisik maupun dari aspek perkembangan 
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manusia dan aktifitas kehidupan ekonominya yang kini telah 

mensejajarkan Kabupaten Merauke dengan kabupaten lainnya di 

seluruh nusantara. Pencapaian perkembangan ini secara total 

belum memenuhi syarat kesejahteraan standar karena masih 

terdapat berbagai keterbatasan dan persoalan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan 

masyarakat. Demikian pula halnya dengan pembangunan di sektor 

pertanian dimana dengan potensi lahan yang subur, datar tanpa 

batu dan luas yang cocok untuk komoditi Pertanian sebesar 

1.200.000 hektar sedang yang baru dimanfaatkan sebesar 40.175 

hektar, memiliki sungai-sungai yang cukup besar yaitu sungai maro, 

kumbe dan bian, mempunyai lahan rawa pasang surut dan rawa 

lebak dengan luas 1.900.000 hektar namun masih mempunyai 

keterbatasan sumber daya manusia khususnya aparat/penyuluh 

Pertanian sementara semakin tingginya tuntutan peningkatan 

produksi pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

wilayah. 

Keberadaan Penyuluh Pertanian sangat penting dirasakan 

selain untuk menyebarluaskan informasi pembangunan Pertanian 

juga untuk mentransfer inovasi teknologi guna mewujudkan 

peningkatan produksi pertanian, mengingat masih kurangnya 

pengetahuan petani/kelompok tani dalam teknologi budidaya yang 

efektif dan efisien. Penyuluh Pertanian sebagai pendamping yang 
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menghubungkan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain seperti 

peneliti, perguruan tinggi, swasta dan mitra lainnya dengan 

petani/kelompok tani agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait 

dengan pembangunan sektor pertanian dapat tersosialisasikan 

dengan baik. Oleh karena itu penyebaran penyuluh pertanian 

sangat diperlukan dan dapat tersebar secara merata di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2006 tentang 

Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang 

mengamanatkan bahwa Satu Desa semestinya tersedia Satu 

Penyuluh Pertanian. Namun hingga saat ini kenyataan yang 

terjadi di lapangan bahwa tidak semua desa atau kampung tersedia 

penyuluh baik pertanian, perikanan atau kehutanan, dalam hal ini 

Pemerintah belum mampu menyediakan penyuluh untuk setiap 

desa/kampung. 

Menyadari kekurangan tenaga penyuluh di pelosok tanah 

air, Pemerintah Pusat memprogramkan Tenaga Harian Lepas 

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang biasa dikenal 

dengan sebutan Penyuluh Kontrak dengan dikeluarkannya aturan 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor.37/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Pembinaan 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 
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THL-TBPP direkruit untuk membantu penyuluh pertanian 

yang sudah ada mengingat luasnya jangkaun pelayanan. Namun 

demikian kenyataan yang ada ternyata THL-TBPP lebih banyak 

berperan sebagai Penyuluh Pertanian daripada sifatnya yang 

hanya sebagai memBantu Penyuluh PNS, hal ini disebabkan 

Penyuluh PNS saat ini jumlahnya sudah berkurang. THL-TBPP 

berkewajiban untuk melaksanakan program penyuluhan dan 

pendampingan kepada petani, kelompok tani dan gapoktan dalam 

upaya meningkatkan produksi maupun produktifitas Pertanian juga 

diharapkan dapat menjadi dinamisator sekaligus katalisator  yang 

menjangkau petani dalam program Peningkatan Produksi Beras 

Nasional (P2BN) yang saat ini ditargetkan akan tercapai sebesar 

10.000 juta Ton Beras pada tahun 2014, disamping program 

lainnya seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(SLPTT), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Desa 

Mandiri Pangan dan program-program spesifik daerah lainnya. 

Keberadaan THL-TBPP di Kabupaten Merauke sudah ada 

sejak tahun 2007 yang pada tahun tersebut oleh Pemerintah Pusat 

diserahkan 11 orang THL-TBPP untuk membantu Penyuluh 

Pertanian, hingga saat ini jumlahnya menjadi 5 (lima) orang dari 

angkatan pertama, angkatan kedua pada tahun 2008 sebanyak 1 

(satu) orang dan angkatan ketiga pada tahun 2009 berjumlah 109 
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orang dari seluruh Indonesia sebanyak 10.000 orang. Dari ketiga 

angkatan tersebut kini yang masih memperpanjang kontrak 

sebanyak 30 orang, hal ini dikarenakan pengunduran diri sendiri 

dan pemutusan kontrak oleh Dinas Tanaman Pangan sehubungan 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengunduran diri THL-TBPP bahkan pemutusan kontrak 

sepertinya disebabkan berbagai factor antara lain : tidak adanya 

kepastian status dari Penyuluh kontrak menjadi PNS sedang dari 

segi pelaksanaan tugas THL-TBPP dituntut harus sama dengan 

penyuluh PNS disamping itu biaya operasional yang kurang bila 

dilihat dengan kondisi yang ada dan sarana prasarana kerja yang  

masih minim. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk melihat 

factor-faktor apa saja yang menyebabkan kondisi seperti ini dapat 

terjadi sehingga dapat sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah 

yaitu “ Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, 

Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan 

Kedamaian Hati Nusantara “.  

Yang dimaksud dengan Manusia cerdas dan sehat bukan 

saja terhadap masyarakat atau petani tetapi juga berlaku terhadap 

aparat pemerintah/petugas, untuk itu masih perlu dilakukan 

berbagai upaya dalam peningkatan sumber daya manusia baik 

kuantitas maupun kualitasnya. 
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Kehadiran THL-TBPP di Kabupaten Merauke sampai saat ini 

secara cermat belum dilakukan evaluasi terkait dengan kinerja 

pendampingannya dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. 

Penelitian yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja 

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di 

Kabupaten Merauke” diharapkan dapat mengungkapkan kendala-

kendala yang dihadapi THL-TBPP sehingga dapat dirumuskan 

strategi peningkatan kinerja bagi THL-TBPP yang masih ada untuk 

mewujudkan peningkatan produktifitas pangan guna Kesejahteraan 

Petani dan Keluarganya di Bumi Animha Merauke. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dibahasa melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja THL-TBPP yang masih ada saat ini dalam 

penyelenggaran penyuluhan pertanian di Kabupaten Merauke ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja THL-TBPP yang 

masih ada dalam penyelenggaran penyuluhan pertanian di 

Kabupaten Merauke ? 

3. Bagaimana strategi peningkatan kinerja THL-TBPP  yang masih 

ada di Kabupaten Merauke ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini : 

1. Mendiskripsikan kinerja THL-TBPP melalui pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dalam penyelenggaran penyuluhan pertanian di 

Kabupaten Merauke ;  

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja THL-

TBPP yang masih ada dalam penyelenggaran penyuluhan 

pertanian di Kabupaten Merauke ; 

3. Merumuskan strategi peningkatan kinerja THL-TBPP yang masih 

ada di Kabupaten Merauke. 

 
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji kinerja THL-

TBPP yang masih ada di Kabupaten Merauke yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat tidak saja bagi Pemerintah Daerah, 

tetapi juga bagi petani/kelompok tani, peneliti dan juga merupakan 

pengetahuan/informasi.  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan perencanaan dalam 

menyusun konsep perencanaan dan pengembangan sumber 

daya manusia aparatur khususnya penyuluh pertanian ; 

2. Bagi petani/kelompok tani, sebagai  bahan informasi tentang 

keberadaan/kedudukan THL-TBPP ; 
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3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengalaman peneliti dalam melakukan kajian 

ketenagakerjaan THL-TBPP ; 

4. Sebagai pengetahuan/informasi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam hal kajian sumber daya manusia 

THL-TBPP ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja 

Menurut Gibson (1997), kinerja merupakan hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi serta kualitas, 

efisien dan criteria efektivitas kerja lainnya. Sedangkan A.A. Anwar 

Mangkunegoro (2000) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Hal ini juga disampaikan 

sebelumnya oleh Fiske dalam McCoy dan Cndeck (1994) kinerja 

adalah perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan 

organisasi. Bahkan oleh Minner (1988) bahwa kinerja didefinisikan 

sebagai tingkat kebutuhan seorang individu sebagai pengharapan 

atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap harapan dari tiap individu 

dinilai  berdasarkan peran, jika peran yang dimainkan seseorang 

individu tidak diketahui dengan jelas atau nampak samar maka 

setiap individu tidak akan mengetahui secara persis apa yang 

diharapkannya. Kinerja juga merupakan hasil yang telah dicapai 

seseorang yang berhubungan dengan tugas dan peran yang 

dilakukan oleh ahlinya. 
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Menurut Robins (2001) kinerja merupakan suatu hasil yang 

harus dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut criteria 

tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Hal yang sama juga 

dikatakan oleh Sulistiyani dan Rosidah (2003 ; 223) menyatakan 

kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha 

dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sedangkan  

menurut Bernandin Russell dalam Sulistiyani (2003) menyatakan 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. Dale Yoder dalam Hasibuan (2005) mengatakan bahwa 

kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang 

dalam bidang pekerjaannya menurut criteria tertentu dan dievaluasi 

oleh orang-orang tertentu terutama atas pegawai yang 

bersangkutan. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan 

pelaksanaan tugas dan fungsi seorang pekerja yang dapat dinilai 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang diinginkan. 

Dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi seorang 

pekerja dapat ditempuh dengan melakukan pengukuran kinerja. 

Menurut Stout dalam Wursanto (2003) bahwa pengukuran kinerja 

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian  

pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil 
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yang ditampilkan berupa produk jasa atau suatu proses. 

Sedangkan Whittaker dalam Wursanto (2003) berpendapat tolok 

ukur kinerja adalah suatu alat untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan kebijakan dan akuntabilitas sehingga dalam 

penerapannya akan membutuhkan suatu artikulasi yang jelas 

mengenai misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan 

berhubungan dengan program. 

Menurut Robertson dalam Wursanto (2003) tolok ukur 

kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, lebih lanjut 

Robertson menyebutkan ukuran kinerja dapat dilihat dari : 

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang 

dan jasa. 

2. Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa 

diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 

pelanggan terpuaskan). 

3. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. 

4. Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Masmudi dalam Thoha (2003) berpendapat bahwa pengukuran 

kinerja meliputi kebijakan (policy) ; untuk membantu pembuatan maupun 

pengimplementasian kebijakan, yaitu :  
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1. Perencanaan dan penganggaran (Planing and Budegting) : untuk 

membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang 

diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. 

2. Kualitas (quality) untuk memajukan standarisasi atas jasa yang 

diberikan maupun keefektifan organisasi. 

3. Kehematan (economy) : untuk mereview pendistribusian dan 

keefektifan penggunaan sumber daya. 

4. Keadilan (equity) : untuk menyakini adanya distribusi yang adil dan 

dilayani semua masyarakat. 

5. Pertanggungjawaban (accountability) : untuk meningkatkan 

pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan. 

Menurut Andrew. F. Sikula dalam Hasibuan (2005), penilaian 

kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang 

telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. 

Demikian pula oleh Dale Yoder dalam Hasibuan (2005) 

mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan prosedur yang 

formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai 

dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. 

 

 
B. Penyuluhan Pertanian 

Menurut A.T. Mosher (1989) penyuluhan Pertanian adalah 

proses pembelajaran orang dewasa yang dilakukan secara non 

formal dengan tujuan merubah sikap dan perilaku sasaran. 
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Demikian pula yang dikatakan oleh A.W. van den Ban dan H.S. 

Hawkins (1999 ; 25) penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang 

untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan 

membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa 

membuat keputusan yang benar. Lebih lanjutkan dikatakan bahwa 

penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta 

pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 

kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. Hal yang sama pula dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 37/Permentan/OT.140/3/2007 

tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga 

Bantu Penyuluh Pertanian. 

Penyuluhan  pertanian dapat dilaksanakan apabila ada 

sumber daya manusia yang berperan baik dari pemerintah maupun 

swasta dan sasaran dalam hal ini adalah petani. Dari pemerintah, 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diangkat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan atau juga yang bersifat kontrak yaitu Tenaga 

Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). 

Menurut Permentan Nomor. 37 tahun 2007, Penyuluh 

Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
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tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk 

melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian. Sedang THL-TBPP 

adalah tenaga bantu penyuluh Pertanian yang direkrut oleh 

Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu dan 

melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.  

Tugas Penyuluh Pertanian adalah berupaya untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan, kemandirian 

serta tanggung jawab dari petani beserta keluarganya dalam 

memanfaatkan dan meningkatkan mutu sumberdaya pertanian di 

dalam usaha taninya. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai 

proses belajar petani melalui pendekatan kelompok diarahkan 

untuk terwujudnya kemampuan kerjasama yang lebih efektif (baik 

antara anggota kelompok maupun antar kelompok) sehingga 

mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko usaha, 

menerapkan azas skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh 

pendapatan yang layak. 

Pengembangan kemampuan petani yang berlangsung 

melalui proses belajar dapat terwujud dengan adanya interaksi 

sistematis dan berkelanjutan antar petani  dengan Penyuluh 

Pertanian guna mempelajari berbagai subjek yang mencakup 

aspek-aspek teknis, sosial dan ekonomi dari usaha tani. 
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Sebagai usaha untuk pengembangan diri Penyuluh 

Pertanian, dilakukan dengan berbagai upaya melengkapi diri 

dengan informasi dan inovasi teknologi serta terus meningkatkan 

kemampuannya dalam pengembangan metode penyuluhan. 

Disamping itu juga dengan menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk 

peningkatan kesejahteraan petani. 

Tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dari Penyuluh 

Pertanian tersebut cukup sulit terlaksana mengingat keterbatasan 

sumberdaya manusia yang ada dibandingkan luasnya wilayah 

nusantara dan jumlah desa/kampung  yang sangat banyak. Dimana 

layaknya satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus 

menempati satu desa/kampung. Untuk mengantasi hal tersebut 

kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program pembangunan 

pertanian dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan kesejahteraan 

petani dan keluarganya  adalah dengan mengangkat Tenaga Bantu 

Penyuluh Pertanian melalui Tenaga Harian Lepas (THL-TBPP). 

Adapun tugas pokok THL-TBPP adalah menyiapkan rencana 

kegiatan, melaksanakan tugas sebagai penyuluh, mengembangkan 

kegiatan sesuai kondisi setempat, memonitor dan mengevaluasi 

serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian di 

wilayah kerjanya. 
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Fungsi THL-TBPP dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah 

kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi tujuan, strategi dan 

prinsip pembangunan Pertanian ; 

2. Bersama petani/kelompok tani membangun kelembagaan yang 

kuat ; 

3. Mendorong peran serta keterlibatan petani/kelompok tani dalam 

pembangunan di wilayahnya ; 

4. Membangkitkan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan 

petani ; 

5. Memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan rencana 

kegiatan usaha tani di wilayah kerjanya ; 

6. Memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, 

informasi pasar, peluang usaha dan permodalan ; 

7. Memfasilitasi petani/kelompok tani untuk memformulasikan 

rencana usaha tani dalam bentuk proposal ; 

8. Memberikan bimbingan dan memecahkan petani/kelompok tani 

dalam pengambilan keputusan guna menjalin kemitraan usaha di 

bidang Pertanian ; 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka 

uraian tugas THL-TBPP adalah sebagai berikut : 

1. Menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, 

kelompok tani dan gapoktan, produksi usahatani dan kelembagaan 
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ekonomi pedesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 

dalam penetapan materi penyuluhan pertanian ; 

2. Mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan 

masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam 

berusahatani ; 

3. Membantu menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

(RDKK) ; 

4. Membantu menyusun Programa Penyuluhan Pertanian ; 

5. Membangkitkan semangat dan mengembangkan swadaya, 

swakarsa petani  beserta keluarganya ; 

6. Mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi para petani dan 

keluarganya antara lain dalam  mendapatkan sarana produksi, 

permodalan, alat-alat pertanian dan pasar ; 

7. Mencatat berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk 

penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan ; 

8. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan 

keluarganya dalam penerapan berbagai teknologi produksi, 

teknologi pasca panen, teknologi pengolahan hasil, pemasaran 

serta rekayasa sosial ekonomi ; 

9. Mempersiapkan rancangan Programa Penyuluhan Pertanian 

khususnya dalam pengembangan usahatani terpadu serta 

pengembangan  sumberdaya manusia (dewasa, wanita, pemuda) 
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sehingga menjadi faktor dinamik bagi pembangunan pertanian di  

wilayah kerjanya ; 

10.  Membimbing penerapan usahatani terpadu yang didukung dengan 

pola tanam dan pola usahatani setempat yang paling 

menguntungkan ; 

11.  Menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan 

di wilayah kerjanya ; 

Khusus bagi THL-TBPP yang berlatar belakang pendidikan D3     

dan DIV/S1 diwajibkan melakukan tugas tambahan yaitu : 

1. Mengkoordinir dan merumuskan laporan yang disusun oleh THL-

TBPP di wilayah kerjanya ; 

2. Menghubungkan, mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh THL-TBPP di wilayah kerjanya ke 

Koordinator BPP setempat ;  

Pembinaan bagi THL-TBPP dilakukan dengan mekanisme 

yang berjenjang. Pembagian tugas tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Pusat 

Pembinaan administrasi dan teknis bagi THL-TBPP di Pusat 

berada pada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan 

Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. 
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Tugas dan tanggung jawabnya antara lain : 

a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan THL-TBPP; 

b. Melakukan koordinasi dan sikronisasi THL-TBPP dalam hal 

pembiayaan, pengawasan dan pelaporan; 

c. Melaksanakan pelatihan-pelatihan; 

d. Memfasilitasi biaya transportasi local, biaya pemondokan dan 

tunjangan biaya hidup; 

e. Memberikan pelayanan informasi berupa pedoman-pedoman, 

media cetak, dan eloktronik bagi THL-TBPP; 

f. Melaksanakan supervise, monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan 

oleh THL-TBPP; 

g. Mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari 

BadanKoordinasi atau kelembagaan yang menyelenggarakan 

penyuluhan pertanian dan menyampaikan hasilnya kepada 

Menteri Pertanian setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 

2. Pemerintah Provinsi 

Pembinaan administrasi dan teknis bagi THL-TBPP di tingkat 

Provinsi  berada pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian 

atau lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur. 
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Upaya pembinaan yang dilakukan di tingkat Provinsi adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan kegiatan fasilitasi administrasi dan pelaporan 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang dilaksanakan 

oleh THL-TBPP; 

b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan THL-

TBPP; 

c. Mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan 

pelaksana/kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan 

pertanian kepada Badan Pengembangan SDM Pertanian dan 

menyampaikan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.  

 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pembinaan administrasi dan teknis bagi THL-TBPP di 

Kabupaten/Kota berada pada Badan Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian atau lembaga yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 

Tugas dan tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota antara 

lain sebagai berikut : 

a. Melakukan pembinaan teknis kegiatan THL-TBPP; 

b. Melibatkan THL-TBPP dalam kegiatan forum penyuluhan; 

c. Melakukan supervisi kegiatan THL-TBPP; 
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d. Mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan 

pelaksana/kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan 

pertanian kepada Badan Koordinasi atau kelembagaan yang 

ditunjuk Gubernur selambat-lambatnyaminggu ke I (pertama) 

bulan berikutnya.  

4. Pemerintah Distrik 

Pembinaan administrasi dan teknis bagi THL-TBPP di Distrik 

berada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Distrik 

Upaya pembinaan yang dilaksanakan di tingkat Distrik 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program dan rencana kegiatan kerja penyuluhan; 

b. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan 

kelompok tani (gapoktan); 

c. Melaksanakan kegiatan latihan dan kunjungan ke kelompok 

tani/gapoktan; 

d. Melaksanakan forum penyuluhan pertanian pedesaan; 

e. Membimbing pemecahan masalah petani dan kelompok tani / 

gapoktan; 

f. Menyelenggarakan pelatihan bagi THL-TBPP dengan materi 

bahan-bahan informasi pertanian dalam rangka kapasitas 
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kegiatan penyuluhan dan kemampuan dalam memecahkan 

permasalahan di lapangan; 

g. Mengkompilasi dan merumuskan  laporan-laporan di wilayah 

kerjanya dan THL-TBPP menyampaikan hasilnya kepada 

kepala kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian 

di Kabupaten/Kota selambat-lambatnya minggu ke IV bulan 

berjalan. 
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                               Gapoktan 

Secara skematis pembagian  tugas dan tanggung jawab 

pembinaan terhadap THL-TBPP dapat dilihat pada gambar 1 

berikut  ini : 

 

Pusat 

 

Provinsi 

 

 

Kabupaten/Kota 

 

 

Distrik 

 

Desa/Kampung 

 

 

 

 
Keterangan : 
   : Garis Komando 
   : Garis Koordinasi 
BPP  : Balai Penyuluhan Pertanian 
KCP  : Kantor Cabang Dinas 
THL  : Tenaga Harian Lepas 
Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani  

 
Gambar 1.Badan alur pembinaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL)  

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 

Badan SDM Eselon I 

Lainnya 

Badan Koordinasi PP/Kelembagaan 

yang menangani Penyuluhan 

Pertanian 

Badan Koordinasi PP/Kelembagaan 

yang menangani Penyuluhan 

Pertanian 

BPP KCD 

THL 

Kel. 

Tani 

Kel. 

Tani 

Kel. 

Tani 

Kel. 

Tani 
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C. Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian tentang Strategi Peningkatan 

Kinerja Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Di 

Kabupaten Merauke dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Badan Alur Kerangka Konseptual Penelitian 
 

 

 

 

 

Potensi Pertanian 

Petani /Kelembagaan 

Tani 
Penyuluh Pertanian 

THL-TBPP 

Pemerintah 

Faktor Penghambat 

dan Pendukung 

Kinerja 

Strategi Peningkatan Kinerja THL 

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

sifatnya diskriptif. Diharapkan bahwa temuan-temuan empiris dapat 

didiskripsikan secara lebih rinci, jelas dan akurat terutama berbagai 

hal yang memperlihatkan kinerja THL-TBPP di Kabupaten Merauke 

dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian yang merupakan 

perwujudan dari  Pembangunan Pertanian.  

B. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Merauke yang tersebar 

di 8 Distrik dari 20 Distrik yang ada dimana yang merupakan lokasi 

penempatan THL-TBPP.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer 

yang diproses diperoleh dari sejumlah narasumber pertama dan 

terpercaya memberikan informasi yang relevan sesuai dengan 

kebutuhan maksud data. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari data berupa laporan atau data yang telah 

dipublikasikan dan informasi dari petani. 
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D. Informan Pokok 

Pada penelitian ini yang menjadi  informan pokok  adalah 30 

orang responden THL-TBPP yang bekerja pada Dinas Tanaman 

Pangan Kabupaten Merauke. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian 

kuisioner sebagai responden adalah THL-TBPP untuk 

mendapatkan informasi tentang masalah dan kendala selama 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.  

Selain kuisioner, pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan metode pustaka dimana menggunakan data-data 

sekunder dengan menggunakan laporan-laporan sebagai data 

pendukung penelitian ini dan data dari petani di lapangan.  

 
F. Metode Analisis 

Data yang berhasil dikumpulkan peneliti, diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif. 

Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan 

kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data 

yang dianalisis adalah hasil pengamatan dan kuisioner yang telah 

dituangkan dalam catatan-catatan. Data dalam catatan inilah yang 
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akan dianalisis secara kualitatif dalam arti bahwa data yang akan 

disajikan berupa narasi. 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang mana 

terdapat 3 (tiga) rumusan yang dapat dianalisis dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Kinerja THLTBPP ditentukan indikator kinerja 

berdasarkan beberapa tugas pokok dan fungsi THL-TBPP yang 

disusun sebagai berikut : 

Tabel 1. Komponen Kinerja dan Indikator Penilaian  

NO Komponen Kinerja Indikator Penilaian 

1. Menyebarluaskan informasi pembangunan  

pertanian di wilayah kerjanya dengan cara 

menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi dan 

prinsip pembangunan Pertanian. 

Frekwensi penyuluhan 

melalui pertemuan dll 

(min 2 minggu sekali 

dengan kelompok tani) 

2. Bersama petani/kelompok tani membangun 

kelembagaan yang kuat 

Jumlah kelas 

kemampuan kelompok 

tani (P,L,M,U) 

3. Mendorong peran serta keterlibatan 

petani/kelompok tani dalam pembangunan di 

wilayahnya 

Jumlah kelompok tani 

yang ikut program 

Pemerintah (Dinas Tan 

Pangan)           

4. Membangkitkan dan menumbuhkembangkan jiwa 

kepemimpinan petani 

Ketua Gapoktan/KTNA 

terbentuk/terpilih 



29 
 

 
 

5. Memfasilitasi petani/kelompok tani dalam 

penyusunan rencana kegiatan usaha tani di 

wilayah kerjanya 

Tersusunnya Rencana 

Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) 

6. Memfasilitasi petani/kelompok tani dalam 

mengakses teknologi, informasi pasar, peluang 

usaha dan permodalan 

Jumlah kelompok tani 

yg mengakses tenologi 

dll 

7. Memfasilitasi petani/kelompok tani untuk 

memformulasikan rencana usaha tani dalam 

bentuk proposal 

Tersusunnya Proposal 

8. Memberikan bimbingan dan memecahkan 

masalah petani/kelompok tani dalam pengambilan 

keputusan guna menjalin kemitraan usaha di 

bidang Pertanian 

Jumlah kelompok tani 

yang sudah bermitra 

dengan perbankan, 

swasta 

 

Indikator-indikator tersebut disusun dalam bentuk butir 

pertanyaan dalam kuisioner. Jawaban dari masing-masing 

pertanyaan diberikan bobot atau skor. Penentuan skor dilakukan 

sebagia berikut : 

 Jawaban nilai terbaik diberi skor 3 

 Jawaban nilai sedang diberikan skor 2 

 Jawaban nilai rendah diberikan skor 1 

Untuk setiap skor pada masing-masing butir pertanyaan 

dikalikan dengan jumlah (frekuensi) responden yang menjawab 

pilihan jawaban tersebut. 
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Untuk memaknai nilai skor diatas perlu disampaikan bahwa 

untuk skor tertinggi adalah 90 yang diperoleh dari nilai skor tertinggi 

dikalikan jumlah seluruh responden (skor 3 x 30 responden = 90), 

skor sedang adalah nilai skor sedang dikalikan jumlah seluruh 

responden (skor 2 x 30 responden = 60) dan skor rendah adalah 

nilai skor rendah dikalikan jumlah seluruh responden   (skor 1 x 30 

responden = 30).  

 
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kinerja THL- 

TBPP. 

Pembahasan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

kineja THL-TBPP berangkat dari adanya pengaruh internal dan 

eksternal. Kondisi internal adalah sesuatu yang berasal dari dalam 

diri THL-TBPP itu sendiri, dalam hal yang diukur adalah motivasi 

kerjanya. Adapun kondisi ekstenal adalah keadaan diluar diri yang 

berpengaruh pada aktifitas dan kinerjanya. Untuk kondisi eksternal 

ini dipilih sarana dan prasana penunjang dan dukungan 

kelembagaan. 

a. Motivasi Kerja 

Untuk melihat motivasi kerja THL-TBPP, ada 4 (empat) butir 

pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan untuk melihat 

motivasi kerja yaitu : 

 Motivasi diangkat menjadi PNS 
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 Motivasi tambahan insentif 

 Motivasi kemajuan kelompok tani 

 Motivasi pengakuan prestasi kerja 

b. Sarana dan Prasana Penunjang 

Ada 2 hal yang dilihat terkait dengan dukungan sarana dan 

prasana penunjang kinerja THL-TBPP yaitu ketersediaan sarana 

dan prasana penunjangdan pembekalan diklat penyuluhan. 

c. Dukungan Kelembagaan 

Dukungan kelembagaan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah : 

 Dukungan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke 

 Dukungan Kelompok Tani 

 Dukungan Perangkat Kampung 

3. Untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja THL-TBPP 

dilakukan dengan menggunakan metode tabulasi dan rekomendasi 

penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Umum  Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke 

a. Kondisi Geografis 

Kabupaten Merauke yang merupakan bagian Integral 

wilayah Negara Republik Indonesia dan terletak di bagian 

Selatan Provinsi Papua dengan letak geografis berada pada 

137˚30 - 141˚ BT dan 6˚00 - 9˚00 LS, dengan luas ± 45.075 

Km2 (11% dari wilayah provinsi), dengan batas-batas wilayah : 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel 

dan Kabupaten Mappi, sebelah timur berbatasan dengan 

Negara PNG dan sebelah selatan dan barat berbatasan 

dengan Laut Arafura. Tingkat elevasi Kabupaten Merauke yang 

umumnya berdataran rendah adalah 0-8˚, pesisir pantai 

berawa-rawa tergenang air (luas areal rawa ± 1.425.000 Ha), 

bagian timur dan utara agak tinggi/bergelombang dengan 

sedikit berbukit dengan daerah pesisir yang terdiri dari wilayah 

mangrove, sagu, pandan dan nipah, dengan iklim yang sangat 

tegas antara musim penghujan dan musim kemarau. Menurut 

Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Merauke berada pada 

zona C (Agroclimate Zona C) yang memiliki masa basah 
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antara 5 – 6 bulan dengan curah hujan per tahun rata-rata 

mencapai 1.558,7 mm.  

b. Kependudukan 

Jumlah  penduduk Kabupaten Merauke hasil Sensus  

Penduduk tahun 2010, tercatat sebanyak 195.716  jiwa dengan 

luas wilayah 46.778,15 Km
2 

berarti kepadatan penduduk 

Kabupaten Merauke hanya 4,18 jiwa/Km
2
. 

Tahun 2010, jumlah rumah tangga tercatat 46.102 ruta. 

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke 

dengan sebanyak 87.634 jiwa. Sedangkan Distrik Kaptel  

merupakan distrik dengan  jumlah  penduduk terkecil yaitu 

1,681 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki 103.078  jiwa 

dan perempuan 92.638 jiwa, rasio jenis kelamin  di  Kabupaten  

Merauke sebesar 11,27% yang berarti jumlah  penduduk laki-

laki lebih banyak 11,27% daripada penduduk perempuan. 

Dengan tingkat kepadatan sebesar 4,18% menunjukkan 

bahwa setiap Km2 wilayah Merauke dihuni oleh 4 hingga 5 

orang penduduk. Distrik Semangga yang memiliki tingkat 

kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 51,29% dan Distrik 

Ngguti dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu sebesar 

0,51%. Berikut ini sebaran penduduk menurut distrik di 

Kabupaten Merauke 
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Tabel 2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten 
Merauke tahun 2010 

No. Distrik 
Luas 
(Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 
(jiwa/Km2) 

1 Kimaam       4.630,30 5.605 1,21 

2 Tabonji   2.868,06 4.364 1,52 

3 Waan   5.416,84 4.941 0,91 

4 Ilwayab   1.983,45 4.941 2,49 

5 Okaba    1.560,50 4.752 3,05 

6 Tubang    2.781,18 2.169 0,78 

7 Ngguti    3.554,62 1.817 0,51 

8 Kaptel   2.384,05 1.681 0,71 

9 Kurik     977,05 13.162 13,47 

10 Animha   1.465,60 8.753 5,97 

11 Malind   490,6 1.881 3,83 

12 Merauke      1.823,98 87.634 48,05 

13 Naukenjerai   906,7 12.816 14,13 

14 Semangga   326,95 16.770 51,29 

15 Tanah Miring   1.516,67 6.943 4,58 

16 Jagebob   1.364,96 2.831 2,07 

17 Sota      2.464,86 1.830 0,74 

18 Muting   3.501,67 5.036 1,44 

19 Elikobel   1.666,24 3.748 2,25 

20 Ulilin  5.093,88 4.042 0,79 

  Jumlah 46.778,16 195.716,00 4,18 
Sumber : Merauke Dalam Angka tahun 2010 

 
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten  

Merauke dari tahun 2006 – 2010 sebesar 0,06% atau dalam 

kurun waktu  lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 

11.771 jiwa.  

c. Tingkat Pendidikan 

Pada tahun  2010,  terdapat  199 unit SD, 54  unit SMP  

dan  34 unit SMA/SMK. Jumlah  murid  SD sebanyak 32.619 
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orang, murid SMP sebanyak 10.011 orang  dan murid  

SMA/SMK sebanyak  11.031 orang. Sedangkan  jumlah  guru 

di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK masing-masing sebanyak  

1.922 orang, 759 orangdan 858 orang. Pada tahun 2010 

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD sebesar  

97,40%  dan   tingkat SMP sebesar 63,83%,  serta  pada 

tingkat SMA sebesar 61,37%, APM pada tingkat SD berarti dari 

97,40% penduduk usia 7-12 tahun  yang bersekolah  SD, 

sedangkan pada tingkat SMP berarti ada 63,83% penduduk 

usia13-15 tahunyang bersekolah  SMP serta  pada tingkat 

SMA sebanyak  61,37% penduduk usia 16-18 yang bersekolah 

SMA.  

Pendidikan dalam masyarakat dapat menentukan 

kualitas hidup kondisi masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan 

yang baik dalam suatu wilayah berhubungan  juga dengan 

kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Tingkat 

pendidikan di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini. 
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut Distrik di 
Kabupaten Merauke 

 

No. Distrik
 Tidak/blm 

tamat SD 

 Tamat 

SD 

 Tamat 

SMP 

 Tamat 

SMA 

sederajat 

 Tamat PT 

sederajat 

1 Kimaam 1,340           1,905      427          185              59                 

2 Waan 948              2,013      81            7                  -                    

3 Tabonji 1,258           2,086      145          47                -                    

4 Ilwayab 1,003           1,617      636          400              20                 

5 Okaba 1,606           1,392      294          254              64                 

6 Tubang 631              883          124          17                3                    

7 Ngguti 425              884          81            32                6                    

8 Kaptel 362              603          168          77                55                 

9 Kurik 2,743           3,835      2,017      1,650          326               

10 Malind 2,171           2,360      1,278      815              144               

11 Animha 518              634          69            21                2                    

12 Merauke 14,865        14,203    13,574    22,893        6,840           

13 Semangga 3,520           3,016      1,926      1,902          336               

14 Tanah Miring 4,019           4,912      2,357      1,826          253               

15 Jagebob 1,547           2,156      1,098      640              150               

16 Sota 605              853          424          290              47                 

17 Naukenjerai 415              502          235          133              23                 

18 Muting 1,454           1,727      533          397              101               

19 Elikobel 1,112           1,186      495          301              53                 

20 Ulilin 1,062           1,279      576          313              43                 

Jumlah 41,604        48,046    26,538    32,200        8,525           

Sumber : BPS tahun 2010 

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa penduduk dengan 

tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar  atau yang sederajat 

merupakan tingkat pendidikan yang dominan yakni 31% atau 

48.046 jiwa penduduk Kabupaten Merauke. Untuk tingkat 

pendidikan terendah, tidak/belum tamat sekolah dasar juga 

tergolong cukup tinggi yakni 41.604 jiwa atau 26%.  

Adapun untuk penduduk yang lulus atau telah tamat 

Perguruan Tinggi baik tingkat Diploma hingga Doktoral hanya 5% 

atau hanya 8.525 jiwa.  
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d. Mata Pencaharian 

Dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di 

Kabupaten Merauke 129.283 jiwa hanya sekitar 65,85% yang 

memiliki pekerjaan/mata percaharian atau sekitar    85.134 

jiwa. Tabel 3 dan gambar 3 memperlihatkan komposisi 

penduduk Kabupaten Merauke menurut mata pencaharian 

pada tiap distrik. 

Tabel 4.  Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke 

No. Distrik Pertanian

Pertambanga

n & 

Penggalian

Industri 

Pengola

han

Listrik & 

air 

bersih

bangunan
perdagangan, 

hotel & restoran

Pengangkutan 

dan 

komunikasi

Keuangan
Jasa - 

jasa
Jumlah

1 Kimaam 1.958      -                    -          2           4                77                     2                   2              136       2.181    

2 Waan 2.289      -                    -          1           2                1                       -                    -               25         2.318    

3 Tabonji 2.239      1                   -          -            5                -                        -                    -               39         2.284    

4 Ilwayab 1.682      -                    5         1           6                154                   4                   -               115       1.967    

5 Okaba 1.700      5                   14       3           12              78                     30                 3              188       2.033    

6 Tubang 1.097      -                    -          -            2                12                     1                   -               14         1.126    

7 Ngguti 871         -                    -          -            2                3                       -                    -               20         896       

8 Kaptel 610         1                   172     -            -                 5                       2                   -               26         816       

9 Kurik 4.754      9                   71       8           147            525                   67                 21            1.024    6.626    

10 Malind 3.437      5                   132     1           56              255                   78                 6              453       4.423    

11 Animha 780         -                    -          -            1                12                     -                    -               8           801       

12 Merauke 5.072      46                 440     147       2.572         6.912                1.804            396          12.703  30.092  

13 Semangga 4.800      41                 33       9           124            627                   119               11            838       6.602    

14 Tanah Miring 8.194      5                   46       9           97              343                   119               11            763       9.587    

15 Jagebob 3.199      -                    32       5           101            284                   41                 5              405       4.072    

16 Sota 1.550      1                   3         2           18              115                   26                 -               159       1.874    

17 Naukenjerai 792         -                    -          -            20              17                     -                    -               57         886       

18 Muting 1.623      1                   12       3           44              87                     28                 2              258       2.058    

19 Elikobel 2.058      -                    29       2           24              105                   31                 -               151       2.400    

20 Ulilin 1.498      1                   29       -            68              142                   72                 2              280       2.092    

Jumlah 50.203    116               1.018  193       3.305         9.754                2.424            459          17.662  85.134  

Sumber : BPS Kabupaten Merauke, 2010 

 

Dari Tabel 4 di atas dapat dicermati bahwa Kabupaten 

Merauke masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata 
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pencaharian utama penduduk, yakni 58,97% penduduk Kabupaten 

Merauke berusaha pada sektor ini. Sektor jasa-jasa dimana 

didalamnya juga termasuk jasa pemerintahan pegawai negeri sipil 

merupakan sektor kedua yang menjadi sumber mata pencaharian 

penduduk Kabupaten Merauke dengan 20,75% penduduk bekerja 

pada sektor ini. 

Tiga sektor terendah yang menjadi sumber pencaharian 

penduduk Kabupaten Merauke adalah usaha kelistrikan dan air 

bersih hanya 0,23%, bidang keuangan hanya 0,54% dan bidang 

industri pengolahan hanya 1,20%. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak 

menyerap lapangan kerja di Kabupaten Merauke, 59% pekerja di 

Kabupaten Merauke berada di lapangan usaha ini. Hal ini tidak 

mengherankan karena sebagai daerah dengan lahan datar yang 

luas serta potensi pertanian yang melimpah. Sektor jasa juga 

merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja,  dengan 

21% penduduk Kabupaten Merauke bekerja pada sektor ini. Hal ini 

dapat dipahami karena  salah satu jenis yang masuk dalam 

golongan sektor jasa adalah jasa kemasyarakatan yaitu PNS, TNI 

dan POLRI.  Adapun sektor perdagangan, hotel dan restoran 

menempati urutan ketiga dalam menyerap tenaga kerja di 

perkotaan yaitu dengan menampung 9.754 pekerja atau sekitar 

11% pekerja yang ada di Kabupaten Merauke. 
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a) Kondisi Ekonomi 

1) Pertanian Tanaman Pangan 

Sebagai penghasil komoditi padi di Provinsi Papua,  

dengan  luas tanam  padi yang mencapai 27.075,20 Ha 

pada tahun 2010,  produksi  padi mencapai 122.959,45 Ton,  

atau  mengalami peningkatan  sebesar 21,55% dari tahun  

2009 yang hanya mencapai 101.161 Ton. Tiga Distrik 

penghasil padi terbanyak  adalah  Distrik Tanah Miring ( 

39.381,30 Ton), Distrik Kurik (35.523,75Ton), dan  Distrik 

Semangga (26.389,65 Ton). Tanaman pangan yang 

dihasilkan terbanyak  setelah  padi adalah ubi jalar.  

Tahun 2010, ubi jalar yang dihasilkan tercatat 

2.497,78 Ton dengan Distrik Tanah Miring sebagai penghasil 

terbanyak mencapai 1.083 Ton (43,36%).  

Luas panen komoditi sayuran di  Kabupaten  Merauke 

pada tahun 2010 sebanyak 434,35 Ha.  Dari luas panen  

tersebut, luas panen kacang panjang merupakan  yang 

terbesar  yaitu  mencapai 83,50Ha (19,23%),sehingga 

kacang panjang merupakan  produksi  sayuran  terbanyak 

yang mencapai 813,88 Ton. Selain terkenal sebagai 

kabupaten penghasil padi di Provinsi Papua,  Kabupaten 

Merauke penghasil pisang karena banyaknya  pisang yang 

dihasilkan. Pada tahun  2010,  produksi pisang mencapai 
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10.901,30 Ton  dari luas panen 771 Ha. Distrik Merauke 

merupakan penghasil pisang terbanyak,  tercatat  3.467 Ton 

(31,88%).  

2) Perkebunan 

Di bidang Tanaman Perkebunan di Kabupaten 

Merauke secara keseluruhan seluas 9.432,56 Ha. Dari 

jumlah tersebut, luas tanam komoditi Kelapa mencapai 5.904 

Ha (62,59%). Luas tanam komditi  Jambu Mete 1.934 Ha  

(20,50%). Produksi Kelapa pada tahun 2007 mencapai  

2.757.199 Kg dan produksi Karet mencapai 179. 460 Kg. 

Produksi Kapuk Randu mencapai 61.710 Kg. Jumlah petani 

Kelapa pada tahun 2007 mencapai 9.729 KK, petani Jambu 

Mete tercatat 4. 562 KK dan jumlah petani Kapuk Randu 

mencapai 3. 661 KK. 

3) Peternakan 

Pada tahun 2010  populasi ternak di Kabupaten  

Merauke tercatat ada 38.649 Ekor. Dimana 66,69 % 

merupakan Sapi potong, 14,65% merupakan Kambing, 

11,93%  adalah Babi, dan  sisanya merupakan  Kerbau  dan  

Kuda.  Produksi daging ternak di Kabupaten  Merauke 

mencapai 855.145,56 Kg.  

Populasi Unggas yang terdiri dari Ayam kampung 

sebesar  846.611  Ekor,  Ayam petelur sebesar 68.870  
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Ekor, Ayam pedaging sebesar  182.638  Ekor,  dan  Itik 

sebesar  18.760  Ekor.  Dengan  produksi daging sebesar  

567.938,72 Kg dan  jumlah telur yang dihasilkan yaitu  

sebanyak 835.284 Butir.  

4) Perikanan  

Di Bidang Perikanan total produksi Ikan untuk 

konsumsi lokal di Kabupaten Merauke mencapai 3.386,16 

Ton. Pada tahun 2010 yang lalu produksi ikan untuk 

konsumsi lokal mencapai 4.344,46 Ton. Dari angka tersebut 

nampak bahwa produksi mengalami penurunan sebesar 

22,47%. Produksi ikan untuk konsumsi lokal pada tahun 

2010 berasal dari perikanan laut 3.243,89 Ton (96,31%) 

sisanya berasal dari perikanan darat yakni budi daya dan 

perairan umum. Gambaran seperti ini juga terjadi pada 

tahun–tahun sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat 

pernyataan bahwa potensi perikanan laut di Kabupaten 

Merauke memang sangat besar. 

5) Perkembangan PDRB  

Besaran PDRB Kabupaten Merauke ditunjukan oleh 

kelompok dari Nilai Tambah Bruto (NTB) yang terbentuk 

pada setiap tahun berjalan. Perhitungan PDRB yang 

dilakukan telah menggunakan tahun dasar baru yakni tahun 

2000. Totalitas NTB atas dasar harga berlaku pada tahun 
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2000 mencapai Rp. 759,34  milyar, tahun 2005 mencapai 

Rp. 1.708,23 milyar, dan terus berkembang sehingga pada 

tahun 2009 mencapai Rp. 3.000,57 milyar. Dengan demikian 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah berkembang 

menjadi 1,31 kali lipat. PDRB atas dasar harga konstan pada 

periode yang sama berkembang menjadi 1,23 kali lipat,dari 

angka nominal Rp. 1.229,80 Milyar tahun 2007 menjadi Rp. 

1.394,03 Milyar pada tahun 2009. Besarnya perubahan 

harga ditingkat produsen tercermin dari besarnya perbedaan 

antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas 

dasar harga konstan 

 

2. Gambaran Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di 

Kabupaten Merauke 

Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik yang tersebar 

sepanjang daratan selatan tanah Papua. Dari 20 distrik tersebut 

hanya 15 distrik yang telah memiliki kelompok tani, yang tersebar 

pada 129 Kampung dari 160 Kampung dan 8 Kelurahan yang ada 

di Kabupaten Merauke. 

Pada tabel 5.dapat dilihat bahwa terdapat 785 kelompok tani 

usaha pertanian dengan rata-rata anggota mencapai 24 orang tiap 

kelompok taninya. Distrik Tanah Miring merupakan distrik dengan 

jumlah kelompok tani paling banyak yakni 150 kelompok. Distrik 
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Naukenjerai adalah Distrik dengan kelompok tani paling sedikit 

yaitu hanya 15 kelompok tani. 

Berdasarkan rasio jumlah anggota terhadap kelompok tani, 

Distrik Kimaam adalah Distrik dengan rata-rata kelompok tani yang 

memiliki anggota paling banyak yakni berkisar 34 orang tiap 

kelompok tani. Adapun Distrik Jagebob dan Elikobel merupakan 

distrik dengan rata-rata anggota kelompok tani yang sedikit yakni 

berkisar hanya 16-18 orang. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 

273/Kpts/Ot.160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman 

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gapoktan, 

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang 

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi 

lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani 

berjumlah maximal 25 orang petani atau disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan masyarakat tani dan usaha taninya. Kondisi di 

Papua khususnya pada kampong masyarakat local kelompok tani 

berdasarkan sistem kekerabatan dalam masyarakat sehingga dapat 

beranggotakan lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini merupakan 

tantangan bagi pendamping dalam hal ini Penyuluh Pertanian 

khususnya THL-TBPP dalam pendampingan dan pembinaannya  

apalagi bila dikaitkan dengan kondisi latar belakang petani dalam 
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hal ini tingkat pendidikan, sosial dan budaya (adat istiadat) yang 

mana lebih banyak masih menaruh curiga kepada THL-TBPP yang 

sangat mempengaruhi adopsi suatu inovasi teknologi yang 

disampaikan dalam penyuluhan pertanian.     

Pada Distrik Kimaam, Okaba dan Muting yang bila dilihat 

rata-rata jumlah anggota kelompok taninya lebih dari 25 orang, saat 

ini didampingi oleh THL-TBPP,  tidak ada Penyuluh Pertanian PNS. 

Ketiga Distrik tersebut letak geografisnya cukup jauh dari kota 

Merauke, Distrik Muting  bisa dijangkau dengan transportasi darat 

+250 Km sedang Distrik Okaba dan Kimaam dapat dijangkau 

dengan transportasi darat, laut dan udara dengan kondisi sarana 

transportasi jalan darat yang sangat rusak berat bila ke Distrik 

Okaba sedang Distrik Kimaam hanya bisa dijangkau dengan 

menggunakan pesawat twin otter atau kapal laut. Hal ini 

memungkinkan komunikasi dua arah yaitu pelaporan dan 

pembinaan baik dari THL-TBPP maupun dari Dinas Tanaman 

Pangan mengalami situasi kurang lancar sehingga sangat 

mempengaruhi penyelenggaraan penyuluhan di daerah tersebut.   
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Tabel 5. Sebaran Kelompok Tani dan Luas Lahan Usaha di Kabupaten 
Merauke 

No Distrik 
Jumlah 

Kampung 

Jumlah 
Kel. 
Tani 

Jumlah 
Anggota 

Luas 
Lahan 
Usaha 
(Ha) 

Rasio 
Luas 

Lahan / 
Kel.Tani 

Rasio 
Anggota / 
Kel.Tani 

1 Merauke 10 36 828 373,50 10,38 23 

2 Semangga 10 93 2.499 389,25 4,19 27 

3 Tanah Miring 11 150 3.565 6.059,00 40,39 24 

4 Naukenjerai 5 15 311 257,20 17,15 21 

5 Kurik 10 123 3.325 2.310,75 18,78 27 

6 Malind 7 67 1.695 1.758,30 26,24 25 

7 Animha 5 18 377 30,75 1,71 21 

8 Sota 5 21 408 77,75 3,70 19 

9 Jagebob 13 92 1.625 2.582,30 28,07 18 

10 Elikobel 8 39 628 463,50 11,88 16 

11 Muting 12 23 668 819,00 35,61 29 

12 Ulilin 11 49 1.021 1.533,25 31,29 21 

13 Okaba 8 26 771 143,50 5,52 30 

14 Kimaam 9 14 471 265,00 18,93 34 

15 Ilwayab 5 19 393 113,00 5,95 21 

  
Jumlah/rata-
rata 

129 785 18.585 
17.176,0

5 
17,32 24 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, 2010 

Berdasarkan tabel 5 diatas juga dapat diketahui bahwa luas 

lahan usaha pertanian yang dikelola oleh 785 kelompok tani seluas 

17.176,05 Ha. Bila dibandingkan dengan jumlah kelompok tani 

yang ada dapat dirasiokan sebesar 17,32 Ha luas lahan usaha 

yang sedang dikelola oleh masing-masing kelompok tani yang 

tersebar pada 129Kampung/Kelurahan di Kabupaten Merauke. 

Luas lahan usaha dan jumlah kelompok tani tersebut 

ternyata belum dapat didukung oleh ketersediaan Tenaga Penyuluh 
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Pertanian. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian PNS di Kabupaten 

Merauke pada tahun 2010 hanya berjumlah 33 dan tersebar pada 9 

Distrik/Kecamatan. Berikut ini tabel 6.dapat dilihat sebaran 

Penyuluh Pertanian di Kabupaten Merauke. 

Tabel 6. Sebaran Penyuluh Pertanian Kabupaten Merauke 
 

No Distrik 
Jumlah 

Kampung 
Jumlah 

Kelp tani 

Jumlah 
PPL - 
PNS 

Jumlah 
THL-
TBPP 

1. Merauke 10 36 7 2 
2. Semangga 10 93 6 5 
3. Tanah Miring 15 150 6 8 
4. Naukenjerai 5 15 2 1 
5. Malind 7 67 2 5 
6. Kurik 10 123 4 3 
7. Animha 5 18 1 - 
8. Sota 5 21 3 - 
9. Jagebob 13 92 2 5 
10. Elikobel 8 39 1 1 
11. Ulilin 11 49 - - 
12. Muting 7 23 - - 
13. Okaba 6 26 - - 
14. Ngguti 5 - - - 
15. Tubang 6 - - - 
16. Kaptel 4 - - - 
17. Kimaam 9 14 - - 
18. Ilwayab 4 19 - - 
19. Tabonji 9 - - - 
20. Waan  10 - - - 

 Jumlah 160 785 33 30 
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, 2010 

Dari tabel 6 di atas dapat dicermati bahwa Penyuluh Pertanian 

berstatus PNS di Kabupaten Merauke hanya 33 orang dan hanya 

tersebar di 10 Distrik, sedangkan masih ada 5 Distrik lainnya yang 

sudah memiliki kelompok tani tetapi tidak didampingi oleh PPL-PNS 
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dimana kelompok tani dibentuk oleh penyuluh swakarsa. Rasio 

perbandingan jumlah PPL–PNS dengan kelompok tani yang berjumlah 

654 kelompok adalah hanya 5,05%. Atau bila dirata-ratakan 1 (satu) 

orang PPL-PNS bisamendampingi lebih dari 20 kelompok tani, hal ini 

tentunya menjadi suatu kendala bagi pelaksanaan pembinaan 

kelompok tani. 

Sejak tahun 2007 telah diangkat THL-TBPP yang hingga tahun 

2010 berjumlah 30 orang yang tersebar pada 8 Distrik yang memiliki 

kelompok tani. Hal ini menjadikan rasio kebutuhan penyuluh pertanian 

sedikit berkurang tetapi belum bisa dikatakan cukup. Rasio THL-TBPP 

dengan kelompok tani adalah 4,9% terhadap jumlah kelompok tani 

dengan rata-rata 1 (satu)  THL-TBPP mendampingi 21 kelompok tani. 

Dengan demikian kehadiran THL-TBPP dapat mengurangi jumlah 

rata-rata kelompok tani yang dibina seorang Penyuluh Pertanian. 

Namun kenyataan yang ada penempatan THL-TBPP dan PPL-PNS 

masih lebih banyak pada daerah sentra produksi sehingga 

keseimbangan pendampingan kelompok tani belum secara merata. 

Berikut ini pada table 7 dapat dilihat THL-TBPP menurut jenis kelamin. 

Tabel 7. THL-TBPPKabupaten Merauke menurut Jenis Kelamin 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 11 37 

2 Perempuan 19 63 

Jumlah 30 100 
Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, 2010 
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Tabel 7.di atas dapat dilihat bahwa THL-TBPP Kabupaten 

Merauke jumlah laki-laki tidak seimbang dengan perempuan, laki-laki 

hanya 37 % sedang sisanya 63 % adalah perempuan. Hal ini sangat 

mempengaruhi penempatan THL-TBPP dimana THL-TBPP yang 

perempuan ditempatkan pada desa/kampung yang tidak terlalu jauh 

dari kota Merauke atau paling tidak masih dapat diakses dengan 

sarana transportasi sehingga desa/kampong yang jauh tidak kebagian 

THL-TBPP. 

Dilihat dari segi pendidikan THL-TBPPsebagian besar 

berpendidikan SLTA atau sederajat seperti SMK Pertanian dan 

Sekolah Penyuluhan Pertanian (SPP). 

Tabel 8. THL-TBPP Kabupaten Merauke menuruttingkat Pendidikan 
 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 
1. SLTA (SMK Pertanian, SPP) 21 70 
2. Diploma 3 5 17 
3. Stratum 1 4 13 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, 2010 

Dari tabel 8 diatas dapat dicermati bahwa dari 70 % THL-

TBPPberpendidikan sederajat SLTA yaitu Sekolah Kejuruan Pertanian 

dalam hal ini SMK Pertanian 9 orang dan SPP 13 orang, 

berpendidikan Diploma tiga 5 orang (17 %) dan berpendidikan Sarjana 

Pertanian sebanyak 4 orang (13 %). 

Sekalipun berpendidikan yang teknis pertanian namun belum 

semua THL-TBPPdapat langsung menerapkan ilmu yang dimilikinya 

kepada masyarakat, petani dan kelompok tani di lapangan. 
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Tabel 9. berikut ini dapat dilihat komposisi menurut usia dimana 

THL-TBPPyang berusia dibawah 30 tahun ada 12 orang, usia antara 

30 – 35 tahun ada 14 orang dan lebih dari 35 tahun ada 4 orang. 

Tabel 9. THL-TBPPKabupaten MeraukeMenurutUsia 
 

No Usia (tahun) Jumlah % 
1. < 30 12 40 
2. 30 – 35 14 47 
3. > 35 4 13 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, 2010 

Dari table 9 di atas terlihat bahwa semua THL-TBPP masih 

berusia produktif sehingga masih sangat berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi tenaga lapangan yang handal yang bisa 

diharapkan membangun daerah melalui ketrampilan yang dimilikinya. 

 

B. Kinerja THL-TBPP 

Penilaian kinerja THL-TBPP didasarkan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dijalani sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor.37 tahun 2007 yang merupakan ukuran 

pelaksanaannya di lapangan dalam mendampingi petani/kelompok tani 

sebagai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Merauke. 

Indikator penilaian yang digunakan ada 8 (delapan)  yang 

dituangkan dalam butir-butir pertanyaan kepada  30 responden THL-

TBPP, hasil pengumpulan dan pengolahan data kuisioner dapat dilihat 

pada tabel-tabel berikut ini. 
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Tabel 10. Indikator Menyebarluaskan Informasi Pembangunan 
Pertanian  

 
 
No 

Menyebarkan informasi Pembangunan 
Pertanian di wilayah kerjanya dng cara 
menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi dan 
prinsip pembangunan Pertanian 

Jumla
h 

% 

1. Lebih dari 1 kali dlm 2 minggu kepada 1 kelp 
tani 

10 33 

2. 1 kali dalam 2 minggu kepada 1 kelp tani 15 50 
3. Tidak pernah dilakukan  5 17 

 J u m l a h 30 100 
Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Tabel 10. Merupakan hasil pengolahan data untuk melihat 

penyebarluasan informasi pembangunan Pertanian oleh THL-TBPP 

kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang mana dari 30 orang 

responden ada 10 orang (33%) yang menyatakan dalam 2 minggu  

mengunjungi kelompok taninya lebih dari sekali. Ada 15 orang 

menyatakan dalam 2 minggu hanya mampu mengunjungi kelompok 

tani sebagai sasaran penyuluhan hanya sekali (50%) dan 5 (lima) 

orang menyatakan tidak pernah melakukan kunjungan terhadap 

kelompok tani di kampungnya. Kemampuan seorang THL-TBPP dalam 

mengatur jadwal kegiatan penyuluhannya tergantung pada masing-

masing pribadi dalam hal ini menyangkut tanggung jawab dan kerja 

kerasnya sebagai pendamping masyarakat yaitu kelompok tani. 

Mengunjungi kelompok tani dapat dilakukan dengan 

melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri 

Pertanian nomor. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman 

Pembinaan Kelembagaan Petani yaitu penyuluh mengunjungi 
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kelompok tani 2 minggu sekali di wilayah kerjanya dengan 

menggunakan metode-metode penyuluhan seperti : pertemuan/rapat 

baik yang diadakan oleh Kepala Kampung, THL-TBPP atau diinginkan 

oleh kelompok tani, anjangsana ke kelompok tani yang dapat 

dilaksanakan di lahan/sawah, melalui brosur/leaflet, spanduk, baliho 

sehingga diharapkan dengan cara tersebut kelompok tani dapat 

mengetahui visi, misi, tujuan, strategi dan prinsip pembangunan 

Pertanian. 

Tabel 11. Indikator Bersama petani/kelompok tani Membangun 
Kelembagaan yang Kuat 

 

No 
Bersama petani/kelp tani membangun 
Kelembagaan yg Kuat 

Jumlah % 

1. Kelp tani di wilkelnya yg sdh kelas Madya 
dan Utama 

0 0 

2. Kelp tani di wilkelnya yg sdh kelas Pemula 
dan Lanjut 

17 57 

3. Kelp tani di wilkelnya yg masih pra Pemula 13 43 
 J u m l a h 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari tabel 11.diatas dapat dicermati bahwa untuk Kelas 

Kemampuan Kelompok tani Madya dan Utama di Kabupaten Merauke 

belum ada sebagian besar pada Kelas Pemula dan Lanjut (57%) 

dimana dari jumlah kelompok tani 785 yang ada terdiri dari Kelas 

Pemula 426 kelompok dan Kelas Lanjut 20 kelompok sedang pra 

Pemula sebanyak 339 kelompok (43%).  Menurut A.W. van den Ban 

dan H.S. Hawkins (1999), kelompok tani sebagai wadah berkumpulnya 

petani sebagai anggota kelompok yang dibentuk atas dasar 

kepentingan yang sama, mempunyai kondisi lingkungan yang sama, 



52 
 

 
 

tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk menyemangati 

kebersamaam kelompok tanitersebut oleh pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 1992 ditetapkan penilaian 

kelompok yang dikenal dengan Penilaian Kelas Kemampuan 

Kelompok tani yang terdiri dari 5 (lima) jurus kemampuan yang dapat 

dilihat pada lampiran 3 dimana ini merupakan bagian dari 

pemberdayaankelompok tani. Kondisi yang ada penilaian kelas 

kemampuan kelompok tani belum banyak diketahui oleh kelompok 

tani, kelompok tani bergerak sesuai dengan keadaan mereka sehingga 

boleh dikata kurang motivasi dalam peningkatan kualitas kelompok 

masyarakat yang terkecil ini dalam bidang Pertanian, pada sisi yang 

lain THL-TBPP juga tidak banyak yang mengetahui tentang penilaian 

kelas kemampuan kelompok tani sehingga tidak mensosialisasikannya 

kepada kelompok tani.Hal ini sangat mempengaruhi kemandirian 

kelompok tani dalam berusaha tani. 

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilakukan oleh 

penyuluh, hasil penilaian  dilaporkan ke dinas dan bila sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan akan dikukuhkan/disyahkan sesuai kelasnya 

dengan melibatkan aparat pemerintahan setempat seperti Kelas 

Pemula oleh Kepala Kampung, Kelas Lanjut oleh Kepala Distrik, Kelas 

Madya oleh Bupati dan Kelas Utama oleh Gubernur. Namun hal ini 
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biasanya tergantung pada program yang ada sehingga tidak 

dilaksanakan secara rutin  setiap tahun. 

Untuk mengatasi kekurangtahuan informasi tersebut, upaya 

yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan adalah dengan 

melaksanakan pertemuan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 

terdekat yang dihadiri oleh para penyuluh termasuk THL-TBPP, ketua-

ketua kelompok tani dan pengurus gapoktan yang mana diharapkan 

hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada anggota kelompok 

tani di kampungnya masing-masing. 

Tabel 12. Indikator Mendorong Peran serta Keterlibatan 
petani/kelompok tani dalam Pembangunan di wilayah 
kerjanya. 

 

No 
Mendorong Peran serta keterlibatan 
Petani/Kelompok tani dlm Pembangunan 
di wilkelnya 

Jumlah % 

1. < 10 Kelompok tani 7 23 
2. 10 – 20 Kelompok tani 15 50 
3. > 20 Kelompok tani 8 17 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari table 12, terlihat bahwa dalam mendorong peran serta 

keterlibatan petani/kelompok tani dalam pembangunan Pertanian di 

kampungnya sebagian besar sudah dilakukan dimana 50% THL-TBPP 

melibatkan 10 hingga 20 kelompok tani. Sedang kurang dari 10 

kelompok tani (23%) dan lebih dari 20 kelompok tani (17%). 

Kabupaten Merauke yang merupakan kabupaten terbesar di 

Provinsi Papua yang menerima program transmigrasi sehingga ada 

lokasi/kampong transmigrasi (yang disebut sebagai pioneer) dan 
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kampung masyarakat lokal yang mana jumlah kepala keluarganya 

sangat mempengaruhi jumlah kelompok tani yang terbentuk. Ada 1 

(satu) kampung yang memiliki 23 - 25 kelompok dan ada kampung 

lokal yang memiliki 3 - 4 kelompok. 

Peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan 

khususnya Pertanian merupakan hal yang utama karena 

petani/kelompok tani adalah pelaku pembangunan itu sendiri. 

Sehingga bila tidak melibatkan petani/kelompok tani, tidak dapat 

berjalan ataupun bila tetap dilaksanakan tidak tercapai tujuan yang  

diinginkan.  

Menurut A.W. van den Ban dan H.S. Hawkins (1999), petani 

adalah subyek pembangunan Pertanian yang mengetahui secara pasti 

apa yang dibutuhkannya guna memecahkan permasalahannya dalam 

berusaha tani. Hal yang sama disampaikan oleh H. Soleh Solahuddin 

(2009) bahwa desa dengan sumberdayanya yang tersedia merupakan 

wadah dari kegiatan pembangunan. Yang mana di dalam 

desa/kampong ada petani sebagai warga masyarakat sehingga petani 

harus dilibatkan dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan 

Pertanian harus dilakukan berpangkal pada keunggulan komparatif 

dan kompetitif setempat.Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini 

merupakan upaya-upaya pemerintah untuk mempersiapkan 

masyarakat Pertanian menjadi mandiri dan mampu menentukan 

nasibnya sendiri. 
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Pembangunan Pertanian yang sudah dan sedang berjalan di 

Kabupaten Merauke seperti : peningkatan produksi tanaman pangan 

melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) 

untuk komoditi padi sawah, padi gogo, kedelai ; optimalisasi lahan 

(Optal), pengembangan ubi-ubian, jagung, kacang hijau, kacang tanah, 

pencetakan sawah, jaringan tata air migro, penangkaran benih, 

bengkel alat mesin Pertanian, pengolahan hasil dan pelatihan-

pelatihan bagi petani, kontak tani, gapoktan yang mana kesemuanya 

harus melibatkan petani/kelompok tani karena menyangkutkan 

tanah/lahan/sawah yang akan digunakan, dana kegiatan yang 

sebagian besar saat ini berupa bantuan social (bansos) dimana dana 

kegiatan masuk pada rekening gabungan kelompok (gapoktan) melalui 

ketua gapoktan. 

Program/kegiatan pembangunan Pertanian dilaksanakan 

dengan jalur musyawarah yang sudah berjalan, musyawarah tingkat 

kampung, musyawarah tingkat distrik, musyawarah tingkat kabupaten 

yang dituangkan dalam program kerja tiap Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan. Sekalipun 

demikian tidak semua usulan yang disampaikan petani/kelompok tani 

langsung dilaksanakan karena mengingat keuangan daerah sehingga 

diprioritaskan program yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi petani/kelompok tani. 
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Tabel 13. Indikator Membangkitkan dan Menumbuhkembangkan 
Jiwa Kepemimpinan Petani 

 

No 
Membangkitkan dan 
Menumbuhkembangkan Jiwa 
Kepemimpinan Petani 

Jumlah % 

1. Sdh terpilih KTNA dan Ketua Gapoktan 
di kampungnya 

10 33 

2. Baru dipilih Ketua Gapoktan, KTNA 
blm terpilih 

18 60 

3. Blm terpilih KTNA dan Ketua Gapoktan  2 7 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari table 13, terlihat bahwa dalam membangkitkan dan 

menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan petani dengan indicator 

terpilihnya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan terbentuknya 

Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang didalamnya dikoordinir oleh 

Ketua Gapoktan, dari responden yang ada ternyata 33% sudah terpilih 

KTNA dan sudah terbentuk gapoktan di kampungnya, sedang 60% 

sudah terbentuk gapoktan tetapi KTNA belum terpilih dan 7% belum 

adanya kedua indicator tersebut.  

KTNA sebagai seorang pemimpin yang mewakili kelompok tani-

kelompok tani yang bergerak dari sisi penyuluhan sedang Ketua 

Gapoktan adalah seorang pemimpin yang mewakili kelompok tani-

kelompok tani yang bergerak dari sisi agribisnis, hal ini sesuai dengan 

Permentan nomor.37 tahun 2007. 

THL-TBPP memiliki tanggung jawab untuk 

menumbuhkembangkan dan membangkitkan jiwa kepemimpinan 

petani dalam hal ini sebagai ketua kelompok tersebut untuk menjadi 
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contoh/teladan bagi anggotanya khususnya dalam pengambilan 

keputusan demikian pula terhadap petani yang berperan sebagai 

manajer bagi usahataninya.Namun demikian dengan keterbatasan 

THL-TBPP sehingga tupoksi ini belum dillaksanakan sepenuhnya, 

dimana lebih banyak pada terpilihnya ketua gapoktan (gapoktan 110 

yang sudah terbentuk) dibanding KTNA baru 6 orang. Hal ini 

disebabkan program/kegiatan dewasa ini dapat dilaksanakan dengan 

syarat harus terbentuk gapoktan dengan sendirinya terpilih ketua 

gapoktan dimana THL-TBPP mempunyai peran memberikan petunjuk 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua gapoktan, mendiskusikan 

kegiatan pembangunan Pertanian di kampungnya, memfasilitasinya 

untuk berhubungan dengan dinas demikian pula dengan SKPD terkait 

lainnya, perbankan bahkan Kepala Daerah/Bupati. 

Tabel 14. Indikator Memfasilitasi Petani/Kelompok tani dalam 
Penyusunan Rencana Kegiatan Usaha tani di Wilayah 
Kerjanya. 

 

No 
Memfasilitasi petani/kelompok tani dlm 
Penyusunan Rencana Keg Usaha tani di 
Wilkelnya 

Jumlah % 

1. Kelp tani menyusun RDKK setiap musim 
tanam 

18 60 

2. Kelp tani jarang menyusun RDKK    7 23 
3. Kelp tani tidak pernah menyusun RDKK   5 17 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari tabel 14, dalam memfasilitasi petani/kelompok tani dalam 

penyusunan rencana kegiatan usaha tani di wilayah kerjanya dengan 

indicator penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 
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ternyata sudah 60% melaksanakan hal tersebut, yang jarang 

menyusun RDKK 23% dan tidak pernah menyusun RDKK 17%.   

Menurut Permentan nomor. 37 tahun 2007, RDKK adalah 

rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang 

disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi 

kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta 

modal kerja yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gapoktan 

atau lembaga lainnya (distributor sarana produksi dan perbankan). 

Kondisi yang ada di Kabupaten Merauke yang secara rutin menyusun  

RDKK sebagian besar pada kampung-kampung daerah sentra 

produksi padi dan palawija yaitu : kampung-kampung pada Distrik 

Merauke, Semangga, Tanah Miring, Naukenjerai, Jagebob, Malind, 

Kurik yang merupakan kampung-kampung transmigrasi sedang 

kampung lokal jarang bahkan belum dilakukan. Pada hal RDKK sangat 

diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sarana produksi di suatu 

wilayah dan bila kekurangan dapat dicari jalan keluarnya. 

RDKK mempengaruhi quota stok pupuk pada suatu wilayah, hal 

ini sering dialami di Kabupaten Merauke dimana stok pupuk untuk satu 

musim tanam kadang terlambat disediakan dan jumlahnya terbatas 

yang disebabkan keterlambatan penyusunan RDKK. 

Penyusunan RDKK difasilitasi oleh penyuluh dalam hal ini THL-

TBPP, namun belum semua THL-TBPP mampu melaksanakan tupoksi 

tersebut, disebabkan pemahaman yang masih kurang, rasa tanggung 
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jawab yang belum kuat, dukungan kepala kampung dan aparat 

kampong untuk mendukung THL-TBPP dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja yang belum 

sesuai dan berbagai factor lainnya. RDKK yang disusun dilaporkan ke 

Dinas Tanaman Pangan, dilakukan rekapitulasi dan diteruskan ke 

Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Pusat. 

Tabel 15. Indikator Memfasilitasi Petani/Kelompok tani dalam  
Mengakses Teknologi, Informasi pasar, Peluang usahadan 
Permodalan   

 

No 
Memfasilitasi petani/kelp tani dlm 
mengakses teknologi, informasi pasar, 
peluang usaha dan permodalan 

Jumlah % 

1. < 10 kelp tani yg mengakses/mengadopsi 
teknologi   

9 30 

2. 10 – 20 kelp tani yg mengakses/mengadopsi 
teknologi 

    19 63 

3. > 20 kelp tani yg mengakses/mengadopsi 
teknologi 

 2   7 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari table 15 diatas terlihat bahwa dalam mengakses teknologi 

Pertanian baik budidaya maupun pengolahan hasil, informasi pasar, 

peluang usaha dan permodalan rata-rata lebih dari 10 kelompok tani 

tetapi tidak lebih dari 20 kelompok (63%), yang lebih dari 20 kelompok 

tani hanya 7% dan dibawah 10 kelompok tani masih 30%. Teknologi 

budidaya menyangkut cara tanam, pemupukan, pengendalian 

hama/penyakit, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil, 

informasi pasar menyangkut harga suatu komoditi di pasar utama 

Merauke (pasar ampera) dimana dengan informasi ini dapat menjadi 
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acuan untuk petani/kelompok tani mengambil keputusan waktu tanam 

suatu komoditi kapan dilakukan.  Demikian pula dengan peluang 

usaha dimana THL-TBPP dapat memberikan gambaran kepada 

petani/kelompok tani mengenai peluang apa yang dapat dikerjakan 

dengan melihat tuntutan pasar, misalnya usaha pengolahan hasil ubi-

ubian, pisang, kacang tanah, bawang merah karena produksi komoditi 

tersebut cukup tinggi di Merauke. Permodalan merupakan kebutuhan 

utama dalam berusaha tani, diharapkan THL-TBPP dapat memfasilitasi 

kelompok tani untuk berhubungan dengan perbankan atau pihak 

swasta yang dapat memberikan modal baik berupa sarana produksi 

maupun dana dalam bentuk tunai.  

Menurut Pranadji (1995) dalam H. Soleh Solahuddin (2009), 

pembangunan Pertanian abad 21 mengalami transformasi dari 

masyarakat tradisional menuju masyarakat industrial. Masyarakat 

industrial bercirikan: penggunaan teknologi, modal/lembaga 

perkreditan formal, manajemen profesional, didukung dengan tenaga 

kerja yang memiliki ketrampilan tinggi, bahan baku kontinyu, semangat 

wirausaha yang tinggi, system politik yang cukup demokratis dan 

terbuka, hubungan social yang baik, system informasi dan komunikasi 

yang transformatif di kalangan masyakat Pertanian.  
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Tabel 16. Indikator Memfasilitasi Petani/Kelompok tani untuk  
Memformulasi Rencana Usaha tani dalam bentuk Proposal 

 

No 
Memfasilitasi petani/kelp tani utk 
memformulasi Rencn usaha tani dlm btk 
proposal 

Jumla
h 

% 

1. Memfasilitasi 2 proposal dlm setahun 12 40 
2. Memfasilitasi 1 proposal dlm setahun 11 37 
3. Tidak pernah memfasilitasi membuat proposal 7 23 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Berdasarkan tabel 16, terlihat bahwa dalam memfasilitasi 

petani/kelompok tani untuk memformulasi rencana usaha tani dalam 

bentuk proposal terdapat 40% THL-TBPP sudah melakukan hal 

tersebut dimana dalam setahun mengusulkan 2 (dua) proposal sedang 

37% menyatakan hanya 1 (satu) proposal dan 23% dari responden 

THL-TBPP menyatakan tidak pernah memfasilitasi petani/kelompok 

tani.  

Proposal yang diajukan berupa pengembangan kegiatan usaha 

tani di kampung binaannya yang mana dengan melihat potensi 

wilayahnya yang sesuai dengan suatu komoditi (lahan, air), petani 

siap, aparat kampungnya, tokoh adat, tokoh masyarakat  mendukung, 

dimusyawarahkan diajukan ke Dinas Tanaman Pangan  dalam bentuk 

surat permohonan yang menceriterakan permasalahan yang sering 

dihadapi di kampong tersebut dan melampirkan data-data potensi yang 

diperlukan. Permohonan yang diajukan disetujui dengan melihat 

program yang ada pada Dinas bahkan kadang tanpa membuat 

permohonan secara tertulispun (dalam bentuk lisan) dapat disetujui. 
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Hal ini kelihatannya memiliki kelemahan yaitu tidak membina THL-

TBPP dalam hal administrasi. 

Tabel 17. Indikator Memberikan Bimbingan dan Memecahkan 
Masalah Petani/Kelompok tani dalam Pengambilan 
Keputusan guna Menjalin Kemitraan Usaha di Bidang 
Pertanian 

 

No 

Memberikan bimbingan dan memecahkan 
masalah petani/kelp tani dlm pengambilan 
keputusan guna menjalin kemitraan usaha    
dibdg Pertanian 

Jumlah % 

1. Kelp tani sdh bermitra dng perbankan, swasta 18 60 
2. Kelp tani baru mau bermitra dng perbankan, 

swasta 
5 17 

3. Kelp tani belum bermitra dng perbankan, 
swasta 

7 23 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa 60% kelompok tani sudah 

bermitra dengan pihak-pihak lain sebagai mitra usaha yang mana 

difasilitasi oleh THL-TBPP, ada kelompok tani yang baru mau bermitra 

17% dan 23% menyatakan belum. 

Kemitraan yang ada adalah bukan hanya dalam hal 

menyediakan modal (dana segar) tetapi hubungan pemasaran antara 

produsen dan penampung, pembeli karena permasalahan utama 

pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke adalah pemasaran. 

Kemitraan yang telah terbentuk seperti produksi padi, gabahnya 

langsung diambil oleh PT. Pen yang sudah berkiprah 3 tahun di 

Merauke, penangkar-penangkar benih padi yang calon benihnya 

langsung diambil oleh PT. Sang Hyang Seri, produksi bawang merah 
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dibeli oleh pengusaha bawang merah. Namun kondisi ini baru 

berlangsung pada beberapa kampung di distrik sentra produksi sedang 

kampung-kampung lokal atau yang jauh dari kota Merauke belum 

terjadi kemitraan seperti ini. Disamping itu tidak semua THL-TBPP 

mampu menjalin hubungan kerja dengan mitra sehingga ini sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha tani di wilayah kerjanya. 

Hasil pengolahan data kuisioner untuk mengukur kinerja THL-

TBPP dilakukan dengan memberikan skor pada jawaban responden 

dimana jumlah skornya adalah 100 yang rekapitulasinya dapat dilihat 

pada table 18 berikut: 

Tabel 18. Rekapitulasi Skoring Nilai Indikator Kinerja THL-TBPP 
 

No Indikator Kinerja THL-TBPP SKOR 

1. Menyebarluaskan informasi pembangunan Pertanian di 
wilayah kerjanya dng cara menyampaikan visi, misi,tujuan, 
strategi dan prinsip pembangunan Pertanian 

65 

2. Bersama petani/kelp tani membangun kelembagaan yg kuat 47 

3. Mendorong peran serta keterlibatan petani/kep tani dlm 
pembangunan di wilayahnya 

59 

4. Membangkitkan dan menumbuhkembangkan jiwa 
kepemimpinan petani 

68 

5. Memfasilitasi petani/kelp tani dlm penyusunan rencana 
kegiatan usaha tani di wilayah kerjanya 

73 

6. Memfasilitasi petani/kelp tani dlm mengakses teknologi, 
informasi pasar, peluang usaha dan permodalan 

67 

7. Memfasilitasi petani/kelp tani untuk memformulasikan 
rencana usaha tani dlm bentuk proposal 

65 

8. Memberikan bimbingan dan memecahkan masalah 
petani/kelp tani dlm pengambilan keputusan guna menjalin 
kemitraan usaha dibidang pertanian  

71 

 Rata – rata Skor 64 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 
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Pada tabel 18 diatas, memperlihatkan bahwa masing-masing 

indikator setelah dimasukan nilai skornya dan secara keseluruhan rata-

rata skor untuk kinerja THL-TBPP adalah 64. 

Adapun penyebaran skor adalah yang paling terendah pada 

indikator bersama petani/kelompok tani membangun kelembagaan 

yang kuat yaitu 47, skor tertinggi 73 pada indikator memfasilitasi 

petani/kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani 

di wilayah kerjanya dalam hal ini RDKK. Sedang skor terendah kedua 

adalah 59 yaitu mendorong peran serta keterlibatan petani/kelompok 

tani dalam pembangunan di wilayahnya, skor tertinggi kedua adalah 71 

pada indikator memberikan bimbingan dan memecahkan masalah 

petani/kelompok tani dalam pengambilan keputusan guna menjalin 

kemitraan usaha di bidang Pertanian. Indikator ketiga tertinggi adalah 

68 yaitu pada indikator membangkitkan dan menumbuhkembangkan 

jiwa kepemimpinan petani, kemudian indikator memfasilitasi 

petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, 

peluang usaha dan permodalan sebesar 67 sedang indikator yang 

skornya sama yaitu 65 pada menyebarluaskan informasi 

pembangunan Pertanian di wilayah kerjanya dengan cara 

menyampaikan visi, misi, tujuan, strategidan prinsip pembangunan 

Pertanian serta memfasilitasi petani/kelompok tani untuk 

memformulasikan rencana usaha tani dalam bentuk proposal.  
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Nilai rata-rata skor kinerja THL-TBPP adalah 64, yang artinya 

berada diantara rendah cenderung sedang dan sedang cenderung 

tinggi yang dapat dilihat posisi nilai skor tersebut dalam gambar 3 

berikut ini : 

 

 

 

 
Gambar 3 : Skala Kecenderungan Nilai rata-rata Skor Kinerja 

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

rata-rata skor 64 mengandung arti bahwa kinerja THL-TBPP 

cenderung sedang. Secara keseluruhan dari 8 (delapan) indikator 

kinerja THL-TBPP diperoleh nilai kinerja terendah 47 dan tertinggi 73 

atau berada dalam rata-rata kecenderungan kinerja yang sedang. 

Artinya bahwa kinerja THL-TBPP masih harus ditingkatkan dengan 

berbagai upaya agar THL-TBPP dapat mengembangkan diri, lebih 

percaya diri, berkreasi, tanggung jawab, disiplin, peka terhadap 

lingkungan kerja, mampu menumbuhkembangkan semangat hidup 

berkelompok pada petani, mampu mengembangkan kemandirian 

petani dan kelompok tani guna kesejahteraan petani dan keluarganya.  

C.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja THL-TBPP 

Pembahasan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

kinerja THL-TBPP diawali dari adanya pengaruh internal dan 

eksternal.Kondisi internal adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri 

30 45 60 75 90 

Cenderung rendah Rendah 

cenderung 

sedang 
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THL-TBPP itu sendiri, dalam hal ini yang diukur adalah motivasi 

kerjanya. Adapun kondisi eksternal adalah keadaan diluar diri yang 

berpengaruh pada aktifitas dan kinerjanya, dalam hal ini sarana dan 

prasana penunjang dan dukungan kelembagaan. 

a. Motivasi Kerja 

Untuk melihat motivasi kerja THL-TBPP ada 4 (empat) hal 

yang dipertanyakan dalam kuisioner yang digunakanyaitu : 

 Motivasi diangkat menjadi PNS 

 Motivasi tambahan insentif 

 Motivasi kemajuan kelompok tani 

 Motivasi pengakuan prestasi kerja 

Berikut ini beberapa hasil pengolahan data kuisioner untuk 

melihat motivasi kerja THL-TBPP sebagai berikut : 

 

Tabel 19. Motivasi diangkat menjadi PNS 

No Diangkat menjadi Penyuluh PNS Frekwensi % 

1. Perlu 25 83,3 
2. Cukup perlu 5 16,7 
3. Kurang perlu 0 0 

 J u m l a h 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Tabel 19 diatas, memperlihatkan bahwa sebagian besar 

responden (83,3%) menjawab perlu menjadi Penyuluh PNS hal ini  

merupakan keinginan utama sebagai motivasi untuk bekerja.  

Sedang 16,7% atau 5 responden merasa cukup perlu untuk diangkat 
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menjadi PNS agar bisa lebih optimal bekerja sebagai penyuluh 

pertanian.Motivasi THL-TBPP untuk dapat diangkat menjadi PNS 

merupakan salah satu hal yang bisa menjadi sumber permasalahan 

ketika karir THL-TBPP tidak berujung pada diangkatnya sebagai 

Penyuluh PNS. Hal ini bisa membuat menurunnya kinerja penyuluh 

tersebut sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 

menyampaikan inovasi teknologi menjadi menurun bahkan vakum 

sama sekali. 

Pada tabel 20 berikut ini merupakan pengolahan data 

kuisioner untuk mengetahui pengaruh motivasi tambahan insentif. 

Tabel 20. Motivasi tambahan Insentif/biaya operasional THL-TBPP 

No 
Tambahan Insentif/Biaya 

Operasional THL-TBPP 
Frekwensi % 

1. Sangat berharap 24 80,0 

2. Cukup berharap 6 20,0 

3. Kurang berharap 0 0 

 J u  m l a h 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Pada table 20, terlihat bahwa 80% atau 24 responden 

menjawab bahwa sangat berharap ada tambahan insentif dan biaya 

operasional THL-TBPP yang diberikan pemerintah guna menunjang 

operasional kerja penyuluh. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi dan 

cukup sulitnya medan kerja untuk beberapa kampung lokasi 

penempatan THL-TBPP. Motivasi penambahan insentif merupakan 

gambaran dari kenyataan bahwa THL-TBPP masih merasa belum 
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seimbangnya penghasilan yang diperoleh dengan kebutuhan dan 

tantangan yang dihadapi di lokasi tempatnya bekerja. Diakui bahwa 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian 

dengan beberapa uraian tugas yang antara lain : menyebarluaskan 

informasi pembangunan pertanian, menumbuhkembangkan jiwa 

kepemimpinan petani dan kemandirian kelompok tani memfasilitasi 

petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar 

dan masih banyak lagi tugas yang lain, bila dilihat dari insentif yang 

ada yang berkisar dari Rp. 1.000.000,- hingga 1.400.000,- dipotong 

pajak PPH 15 % dan ongkos pengiriman ditambah biaya operasional 

berkisar dari Rp. 110.000,- hingga Rp. 250.000,- dan hanya 

diberikan selama 8 (delapan) bulan dalam setahun. Diharapkan sisa 

pembayaran insentif selama 4 (empat) bulan akan dibayarkan oleh 

Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

setiap tahunnya. Sehingga dengan kondisi yang ada yaitu wilayah 

kerja dan tanggung jawab yang diemban memang masih perlu ada 

tambahan insentif maupun biaya operasional THL-TBPP. 

Tabel 21 berikut ini menunjukan adanya motivasi untuk 

kemajuan kelompok tani yang didampingi penyuluh Pertanian. 

Tabel 21. Motivasi Untuk Kemajuan Kelompok tani 
 

No Kemajuan Kelompok tani yg dibina Frekwensi % 
1. Sangat berharap 19 63,3 
2. Cukup berharap 11 36,7 
3. Kurang berharap 0 0 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 
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Dapat dicermati dari tabel 21 diatas bahwa lebih dari 63% 

responden memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk berharap 

adanya kemajuan petani/kelompok tani yang didampingi agar selain 

dapat meningkatan taraf hidup petani juga dapat meningkatkan 

pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Sedangkan 11 

responden (36,7%) cukup  berharap untuk peningkatan hidup petani 

di lokasi kerjanya. Motivasi untuk memajukan kelompok tani 

merupakan bagian dari semangat dan idealisme tenaga 

penyuluh.Hal ini seiring dengan Visi Kabupaten Merauke menjadi “ 

Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang 

Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati 

Nusantara “. Diharapkan   motivasi ini mestinya harus tetap 

dipelihara agar idealiasme pengabdian kepada masyarakat dan 

bangsa tidak pernah hilang diterpa budaya materialisme. 

Pada table 22 berikut ini dapat dilihat motivasi responden 

terkait dengan pengakuan terhadap prestasi kerja. 

Tabel 22. Motivasi Pengakuan terhadap Prestasi Kerja 
 

No Pengakuan Prestasi Kerja Frekwensi % 
1. Perlu 18 60,0 
2. Cukup perlu 12 40,0 
3. Kurang perlu 0 0 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Pada tabel 22. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yakni 18 orang atau 60% merasa perlu adanya 

pengakuan yang baik terhadap prestasi kerja yang dilakukan. Hal ini 

bisa dalam bentuk penghargaan prestasi, peningkatan insentif  

penghasilan atau hal-hal lain yang bertujuan memberikan pengakuan 
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bagi yang berprestasi.Motivasi untuk diakuinya prestasi kerja 

merupakan bentuk dari penciptaan kondisi kerja yang profesional. 

Pembentukan profesionalisme kerja dengan pemberian reword atau 

penghargaan bagi yang berprestasi dan penerapan sanksi bagi yang 

tidak mentaati aturan akan mendorong pencitraan dan rasa tanggung 

jawab terhadap pekerjaan serta akan meningkatkan kinerja tenaga 

penyuluh. 

b. Sarana dan Prasana Penunjang 

Ada 2 hal yang dilihat terkait dengan dukungan sarana dan 

prasana penunjang kinerja THL-TBPP, yaitu ketersediaan sarana 

dan prasana penunjang,  dan pembekalan diklat penyuluhan. 

Tabel 23.berikut ini merupakan data yang diolah dari kuisioner 

yang memperlihatkan tentang persepsi responden terhadap 

ketersediaan sarana dan prasana penunjang. 

Tabel 23. Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang 
 

No Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Penunjang 

Frekwensi % 

1. Tersedia   5 16,7 
2. Cukup tersedia 10 33,3 
3. Kurang tersedia 15 50,0 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari tabel 23, terlihat bahwa hanya 5 responden atau 16,7% 

yang menjawab sarana dan prasana penunjang sudah tersedia untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, sebagian besar responden atau 50% 

mengisyaratkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana 

dimaksud. Sarana dan prasarana yang diperlukan sangat 
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mempengaruhi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu 

diperlukan kendaraan roda dua (motor) atau minimal sepeda untuk 

wilayah kerja yang desa/kampungnya besar lagi pula ada beberapa 

THL-TBPP yang diberi tanggung jawab wilayah kerjanya lebih dari 

satu kampung bahkan 3 – 4 kampung. Demikian pula dengan sarana 

yang lain seperti rumah yang rata-rata belum dibangun, penyuluh 

harus numpang pada warga/petani atau tinggal dikampung lainnya 

sehingga mempengaruhi jadwal kunjungan kerjanya begitu pula 

dengan alat kelengkapan lainnya yang mendukung pelaksanaan 

tugas Penyuluh Pertanian masih sangat kurang. Hal ini merupakan 

keadaan yang perlu diwaspadai oleh Pemerintah Daerah dimana 

dapat menurunkan jumlah THL-TBPPyang saat ini pun sudah sangat 

menurun.  

Motivasi bekerja bagi THL-TBPPyang masih melaksanakan 

tugas, terlihat masih ada untuk itu perlu didorong antara lain dengan 

menyiapkan sarana/prasarana yang diperlukan. Hal ini sesuai 

dengan teori motivasi menurut Martoyo (2000) bahwa motivasi 

adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melaksanakan apa yang kita inginkan, dengan kata lain dorongan 

dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. 

Tabel 24 berikut ini menunjukan peranan pembekalan dalam 

diklat penyuluh yang pernah diikuti oleh responden. 
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Tabel 24. Pembekalan Diklat 
 

No Materi Pembekalan dalam Diklat Frekwensi % 
1. Membantu 12 40,0 
2. Cukup membantu 18 60,0 
3. Kurang membantu 0 0 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari tabel 24 diatas, menunjukan bahwa tidak ada responden 

yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari materi-materi 

pembekalan selama pendidikan dan latihan(diklat) penyuluh.  

Diklat dilakukan di Dinas Tanaman Pangan, BPP terdekat 

bahkan juga di Provinsi dan Pusat. Sesuai dengan Permentan nomor 

273 tahun 2007 bahwa latihan dilaksanakan sekali dalam dua 

minggu, yang dilaksanakan secara terarah, teratur dan 

berkelanjutan. Proses belajar mengajar difasilitasi oleh penyuluh 

Pertanian yang senior (koordinator BPP) yang menguasai materi, 

maupun tenaga ahli dari lembaga lainnya. Sedangkan diklat yang 

dilaksanakan di Dinas, Provinsi maupun Pusat sifatnya tergantung 

program dimana bila ada kegiatan yang dilaksanakan pada wilayah 

kerjanya THL-TBPP maka yang bersangkutan diikutkan dan 

waktunya terbatas bisa setahun sekali atau tidak sama sekali. Hanya 

saja tidak juga 100% responden menganggap materi yang diperoleh 

sangat membantu pelaksanaan tugasnya, sebab ada 18 responden 

atau 60% menjawab bahwa materi pembekalan telah cukup 

membantu pelaksanaan kerjanya. Hal ini disebabkan tidak semua 

materi yang diperoleh dapat sepenuhnya sesuai dengan kondisi di 
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lapangan, dimana materi yang diterima tidak dapat diterapkan 

karena tidak cocok dengan wilayah kerjanya. 

c. Dukungan Kelembagaan 

Dukungan kelembagaan yang dibahas dalam penelitian ini 

sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja THL-

TBPP adalah : 

 Dukungan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke 

 Dukungan masyarakat kelompok tani 

 Dukungan Perangkat Kampung 

Tabel 24 berikut ini memperlihatkan jawaban responden 

tentang dukungan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke. 

Tabel 25. Dukungan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten 
Merauke 

 
No Dukungan Dinas Tan Pangan Frekwensi % 
1. Mendukung 15 50,0 
2. Cukup mendukung 10 33,3 
3. Kurang mendukung 5 16,7 
 Jumlah 30 100 

   Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Hasil pengolahan kuisioner menunjukan bahwa 50% 

responden merasa mendapat dukungan yang baik dari dinas 

namun  ada 5 responden yang merasa kurangnya dukungan dinas 

terhadap tugasnya di lapangan. Alasannya adalah tidak semua 

keluhan dan permasalahannya di lapangan dapat difasilitasi Dinas 

Tanaman Pangan untuk dicari solusi pemecahan masalahnya. 

Kondisi ini menyebabkan ada THL-TBPP yang mampu mencari 



74 
 

 
 

solusinya dengan pihak lain dan ada yang berdiam diri menunggu 

tanggapan dinas berikutnya. Hal ini sering menghambat 

pelaksanaan kegiatan di lapangan, keterbatasan dinas juga 

dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan.   

Pada table 26 berikut ini adalah jawaban responden tentang 

dukungan masyarakat kelompok tani terhadap pelaksanaan tugas 

THL-TBPP. 

Tabel 26. Dukungan Masyarakat/Kelompok tani 
 

No Dukungan Masyarakat/Kelompok tani Frekwensi % 
1. Mendukung 14 46,7 
2. Cukup mendukung 9 30,0 
3. Kurang mendukung 7 23,3 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari table 26 diatas terlihat bahwa 30 responden yang 

menjawab, terdapat 46,7% atau 14 responden yang merasa 

masyarakat sangat mendukung tugasnya di lapangan sehingga 

membantu meningkatkan kinerjanya sebagai penyuluh, 30% 

responden atau 9 orang merasa masyarakat cukup membantu dan 

sisanya ada 7 responden yang merasa sebaliknya yaitu kurang 

adanya dukungan masyarakat kelompok tani sehingga tidak semua 

tugasnya dapat berjalan dengan baik. Alasannya dikarenakan 

pendekatan program dinas yang belum mengena pada masyarakat 

sehingga penyuluh pertanian dianggap tidak begitu diperlukan. 
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Tabel 27 berikut berisikan jawaban responden tentang 

dukungan perangkat kampung terhadap pelaksanaan tugas THL-

TBPP. 

Tabel 27. Dukungan Perangkat Kampung 
 

No Dukungan Perangkat Kampung Frekwensi % 
1. Mendukung 13 43,3 
2. Cukup mendukung 9 30,0 
3. Kurang mendukung 8 26,7 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Pengolahan data kuisioner 
 

Dari tabel 27 di atas, dapat dicermati bahwa 13 responden 

menjawab adanya dukungan yang baik perangkat kampung 

terhadap perlaksanaan tugasnya. Namun ada sekitas 26,7% atau 8 

responden yang menjawab bahwa perangkat kampung kurang 

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas THL-TBPP. 

Yang menjadi alasannya adalah beberapa kampung belum secara 

baik tersedia perangkat kampungnya dan fasilitas penunjang 

kelembagaan kampung disamping itu karena tidak difasilitasinya 

kegiatan di kampung sehingga perangkat kampung tidak 

menanggapi kehadiran THL-TBPP di kampungnya.Hal ini 

tergantung dari faktor internal THL-TBPP sebagai pendamping 

msyarakat/kelompok tani di lapangan. 

Berdasarkan pengolahan data dari kuisioner tentang hal-hal 

yang memperngaruhi pelaksanaan tugas THL-TBPP, maka dapat 

disimpulkan melalui tabel rekapitulasi Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja berdasarkan jawaban responden. 
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Pada tabel 28 berikut ini dapat dilihat persentase dari 

frekuensi pilihan responden dimana jumlah persentase adalah 100. 

Tabel 28. Rekapitulasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 
berdasarkan jawaban responden 

 
No Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja % 

1. Motivasi Kerja  
- Diangkat menjadi Penyuluh PNS 
- Tambahan Insentif/biaya operasional  
- Kemajuan Kelompok tani yang di bina 
- Pengakuan Prestasi Kerja 

 
83,3 
80,0 
63,3 
60,0 

2. Sarana dan Prasarana Penunjang 
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
- Materi Pembekalan dalam Diklat 

 
16,7 
40,0 

3. Dukungan Kelembagaan 
- Dukungan Dinas Tanaman Pangan 
- Dukungan Masyarakat/Kelompok tani 
- Dukungan Perangkat Kampung 

 
50,0 
46,7 
43,3 

         Sumber : Pengolahan data kuisioner 

Dari tabel 28 diatas dapat lihat bahwa untuk faktor motivasi 

mendominasi,  THL-TBPP lebih memilih kepastian untuk diangkat 

menjadi PNS ini merupakan motivasi terbesar dalam bekerja. 

Sedangkan pada faktor sarana dan prasana, hanya 16,7% 

responden menilai sudah memadai sebagai besar atau 83,3% 

menilai belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas 

penyuluh. Adapun terkait dengan dukungan kelembagaan, perlu 

dicermati bahwa responden menilai dukungan perangkat kampung 

adalah yang paling rendah bila dibandingkan dengan dukungan 

dinas atau masyarakat. 
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D. Strategi Peningkatan Kinerja THL-TBPP 

Berdasarkan pembahasan tentang kinerja THL-TBPP dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :  

1. Dari segi Internal :  

 THL-TBPP, rata-rata masih berusia produktif (dibawah 35 

tahun). Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang dapat 

digunakan sebagai pendamping petani/kelompok tani. 

 THL-TBPP, mempunyai pendidikan berijasahkan teknis 

Pertanian (SMK Pertanian, SPP, Diploma 3 dan Stratum 1 

pertanian). Hal ini menunjukkan potensi sumber daya manusia 

yang siap dipakai di lapangan namun keliatannya belum 

banyak memiliki pengalaman dalam mendampingi 

petani/kelompok tani. 

 Dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan petani/kelompok 

tani THL-TBPP masih kurang menyatu, masih merasa minder, 

kurang percaya diri. 

 Dalam penempatan THL-TBPP, masih banyak hanya pada 

desa-desa terdekat dan daerah sentra produksi. 

2. Dari segi Eksternal :  

 Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang luas untuk 

pengembangan tanaman pangan. Berpotensi menjadi “ 

Lumbung Pangan Nasional “ 
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 Tenaga penyuluh PNS masih kurang, sehingga perlu diangkat 

penyuluh-penyuluh baru yang berstatus PNS. 

 Masih kurangnya dukungan aparat kampung terhadap 

kehadiran THL-TBPP di kampungnya. 

 Belum memadainya sarana prasana penunjang yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten 

Merauke. 

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal diatas dapat 

dirumuskan strategi – strategi dengan Rekomendasi Penelitian 

adalah : 

1. Pengusulan THL-TBPP sebagai PNS secara bertahap sesuai 

dengan prestasi dan kinerja 

2. Pemberian penghargaan bagi  THL-TBPP berprestasi setiap 

tahun dengan memberikan penghargaan yang sesuai 

3. Pengusulan tambahan biaya Operasional THL-TBPP untuk : 

 Biaya Pemondokan 

 Alat tulis kantor (ATK) 

 Biaya Demonstrasi Plot (Demplot), Petak Pengalaman 

 Biaya Kunjungan Lapangan ke Petani 

 Biaya Konsultasi ke Dinas, mengikuti pertemuan di BPP 

secara rutin yang jadwalnya diatur oleh Dinas 

4. Pelatihan – pelatihan teknis dan social budaya yang dilakukan 

secara rutin dan terjadwal yang dilakukan di BPP maupun pada 
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Dinas yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan kondisi THL-

TBPP. 

5. Pelatihan - pelatihan di tingkat Provinsi dan Pusat untuk 

menambah pengalaman dan wawasan berpikir THL-TBPP. 

6. Memfasilitasi hubungan komunikasi  dan interaksi antara THL-

TBPP dengan Perangkat Kampung. 

7. Peningkatan sarana dan prasana untuk menunjang tugas seperti :  

 Perumahan di tiap kampung 

 Kendaraan roda dua 

 Peralatan teknis antara lain : pH tanah, JPS, alat ubinan, 

mesin ketik, komputer, alat pengukur curah hujan, alat 

pengukur kesuburan tanah dll 

 Pengadaan buku – buku teknis, majalah, koran pertanian 

(sinar tani) untuk menambah pengetahuan dan 

ketrampilan THL-TBPPyang dapat digunakan pada waktu 

penyuluhan kepada petani 

 Pengadaan atribut seragam seperti kaos, baju seragam 

THL-TBPP  

8. Melibatkan pemerintahan kampung dan distrik dalam penyusunan 

dan pelakanaan program pembangunan pertanian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berpedoman pada analisis dan pembahasan hasil penelitian  

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Kinerja THL-TBPP dalam penyelenggaraan penyuluhan di 

Kabupaten Merauke belum maksimal. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja THL-TBPP adalah 

motivasi kerja, sarana dan prasarana penunjang yang belum 

memadai, dan dukungan aparat kampung yang masih lemah.  

c. Strategi yang dapat dirumuskan untuk peningkatan kinerja THL-

TBPP adalah dengan Pengusulan THL-TBPP menjadi Penyuluh 

PNS, Penambahan insentif/biaya operasional, Pemberian 

penghargaan bagi THL-TBPP yang berprestasi, Penempatan 

Penyuluh yang seimbang, melakukan Pelatihan-pelatihan teknis 

baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi Papua bahkan Pusat, 

Pelatihan teknis secara rutin di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 

Penyuluhan,Sosialisasi dan Pendekatan dengan Aparat 

Kampung,Peningkatkan Sarana dan Prasana untuk menunjang 

tugas pendampingan dan melibatkan Pemerintahan Kampung dan 

Distrik dalam penyusunan dan pelaksanaan program 

pembangunan pertanian. 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya mekanisme pengawasan dan pendampingan 

terhadap THL-TBPP yang baik untuk peningkatan kinerja. 

2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan THL-TBPP 

baik dalam hal teknis maupun manajemen sehingga dapat   

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat 

3. Perlunya peningkatan kerjasama dan keterpaduan dengan 

pemerintahan kampung dan distrik dalam pembinaan 

mayarakat, petani/kelompok tani.  
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Lampiran 1 : Kuisioner 
 

KUESIONER PENELITIAN TESIS 
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TENAGA HARIAN LEPAS 

TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN MERAUKE 
 

Oleh: PAULINA PAAY 
P0204208521 

 
No. Responden : 
 

 
 
1. Dalam menyampaikan informasi pembangunan pertanian di wilayah 

kerja Anda, baik itu tentang visi, misi, tujuan dan strategi kepada 
kelompok tani yang dilakukan  berapa kali: 
a. Lebih dari 1 kali dalam 2 minggu 
b. Satu kali dalam dua minggu 
c. Tidak pernah dilakukan 

2. Apa kelas kemampuan kelompok tani di wilayah kerja Anda: 
a. Pemula 
b. Lanjut 
c. Madya  
d. Utama  

3. Sebutkan jumlah kelompok tani di wilayah kerja Anda dan kelas 
kemampuannya: 

4. Sebutkan jumlah kelompok tani yang ikut dalam program pemerintah/ 
Dinas Tanaman Pangan 
a. Kurang dari 10 kelompok 
b. 10 – 20 kelompok 
c. Lebih dari 20 kelompok 

5. Apakah di wilayah anda sudah terpilih KTNA? 
a. Ya 
b. Tidak  

6. Apakah diwilayah kerja Anda sudah terbentuk GAPOKTAN dan 
sturktur organisasinya (ketua GAPOKTAN) 
a. Ya 
b. Tidak  

7. Apakah di wilayah kerja anda tersusun RDKK? 
a. Ya 
b. Tidak  

8. Berapa jumlah kelompok tani yang telah mengikuti anjuran teknologi 
yang Anda berikan ? 
a. Kurang dari 10 kelompok 
b. 10 – 20 kelompok 
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c. Lebih dari 20 kelompok 
 

9. Berapakali Anda pernah membantu kelompok tani dalam menyusun 
rencana usaha tani dalam bentuk proposal ? 
a. 2 proposal dalam setahun 
b. 1 proposal dalam setahun 
c. Tidak pernah 

10. Apakah Anda sudah memberikan bimbingan kepada kelompok tani 
dalam bermitra dengan pihak lain? 
a. Ya 
b. Tidak  

11. Apakah Anda merasa perlu diangkat menjadi PPL-PNS ? 
a. Sangat perlu 
b. Cukup perlu 
c. Kurang perlu 

12. Apakah menurut Anda perlu ada tambahan insentif/ biaya operasional 
penyuluh ? 
a. Sangat berharap 
b. Cukup berharap 
c. Kurang berharap 

13. Apakah Anda merasa perlu adanya pengakuan prestasi kerja? 
a. Sangat perlu 
b. Cukup perlu 
c. Kurang perlu 

14. Bagaimana menurut Anda ketersediaan sarana dan prasarana 
penunjang ? 
a. Tersedia 
b. Cukup tersedia 
c. Kurang tersedia 

15. Bagaimana menurut Anda materi pembekalan dalam Diklat ? 
a. Membantu 
b. Cukup membantu 
c. Kurang membantu 

16. Bagaimana menurut Anda dukungan Dinas Tanaman Pangan 
terhadap pekerjaan Anda? 
a. Membantu 
b. Cukup membantu 
c. Kurang membantu 

17. Bagaimana menurut Anda dukungan masyarakat kelompok tani? 
a. Membantu 
b. Cukup membantu 
c. Kurang membantu 

18. Bagaimana menurut Anda dukungan perangkat kampong ? 
a. Membantu 
b. Cukup membantu 
c. Kurang membantu  
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Lampiran 2 : Rekapitulasi Jawaban Responden 

No. 
Responden 

Butir Pertanyaan 
Responden 

a b C Jumlah  

1 
Menyebarkan informasi Pembangunan Pertanian di 
wilyh kerjanya dng cara menyampaikan visi, misi, 
tujuan, strategi dan prinsip pembangunan Pertanian 10 15 5 30 

2 
Bersama petani/kelp tani membangun Kelembagaan 
yg Kuat 0 17 13 30 

3 
Mendorong peran serta keterlibatan petani/kelp tani 
dalam pembangunan di wilayahnya 7 15 8 30 

4 
Membangkitkan dan menumbuhkembangkan Jiwa 
Kepemimpinan Petani 10 18 2 30 

5 
Memfasilitasi petani/kelp tani dlm penyusunan 
Rencana Kegiatan Usaha tani di wilayah kerjanya 18 7 5 30 

6 
Memfasilitasi petani/kelp tani dal mengakses 
teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan 
permodalan 9 19 2 30 

7 
Memfasilitasi petani/kelp tani untuk 
memformulasikan Rencana Usaha tani dalam bentuk 
Proposal 12 11 7 30 

8 
Memberikan bimbingan dan Memecahkan Masalah 
petani/kelp tani dalam Pengambilan Keputusan guna 
menjalin Kemitraan Usaha di bidang Pertanian 18 5 7 30 

9 Diangkat menjadi PPL-PNS 25 5 0 30 

10 Tambahan Biaya Operasional Penyuluh 24 6 0 30 

11 Kemajuan Kelompok tani yang dibina 19 11 0 30 

12 Pengakuan Prestasi Kerja  18 12 0 30 

13 Ketersediaan Sarana dan Prasana Penunjang 5 10 15 30 

14 Materi Pembekalan dalam Diklat  12 18 0 30 

15 Dukungan Dinas Tanaman Pangan Kab. Merauke 15 10 5 30 

16 Dukungan Masyarakat Kelompok tani  14 9 7 30 

17 Dukungan Perangkat Kampung  13 9 8 30 

 


