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Abstrak  

Penelitian ini berjudul Peran Dinas Perkebunan Dalam Mewujudkan 

Program Empat Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Malinau dengan bimbingan 

Bapak Drs.M. Gunthar Riady,M.Si dan Bapak Drs. Sugandhi,M.Si. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perkebunan Kabupaten 

Malinau dalam Mewujudkan program Empat Komoditi dan untuk mengetahui 

apa saja faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi peran Dinas 

Perkebunan dalam mewujudkan Program empat komoditi perkebunan di 

Kabupaten Malinau. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten 

Malinau dan objek penelitian ini diambil dari Kepala Dinas Perkebunan, 

Sekretaris, Kabbag, Kasubbag serta Tenaga Penyuluh atau Tenaga Terampil 

Dinas Perkebunan yang di tempatkan di Desa-desa se-Kabupaten Malinau. Dan 

Penelitian ini mengunakan Metode Penelitian Kualitatif dimana pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara mendalam observasi dan dokumentasi 

sehingga lebih mampu menggali serta mengetahui Peran dari Dinas Perkebunan 

Kabupaten Malinau dalam upaya  

Mewujudkan Program Empat Komoditi Perkebunan di Kabupaten Malinau. 

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukan bahwa Peran Dinas 

Perkebunan Dalam Mewujudkan Program Empat Komoditi Perkebunan Di 

Kabupaten Malinau masih belum Optimal. Hal ini disebabkan belum tertatanya 

managemen tenaga PPL Perkebunan secara Profesional baik kualitas maupun 

kuantitas dikarenakan masih mengunakan tenaga kontrak pertahun dan juga 

belum maksimalnya penerapan teknologi tepat guna, hal ini dikarenakan 

lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait yang menangani pengadaan alat 

paska panen dan juga terbatasnya sarana dan prasarana tenaga PPL 

Perkebunan. 

Temuan lainnya adalah yang menjadi faktor penghambat terbesar dalam 

program ini yaitu petani perkebunannya sendiri, dimana sebagian besar dari 

petani perkebunan lebih mengutamakan hasil pertanian seperti berladang dan 

juga menjadi kendala dalam PPL melakukan pelatihan karna peminat dari 

program perkebunan ini sendiri kebanyakkan petani yang suda lanjut usia. 
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Kata Kunci : peran dinas perkebunan, program empat komoditi di Kabupaten 

Malinau  

 

Pendahuluan  

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil 

pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 

Tahun 1999 dimana wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi  

Kalimantan Timur. 

Oleh karnanya sangat dibutuhkan bagi para pengambil kebijakan 

Khususnya Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau untuk melakukan 

serangkaian kebijakan dan analisa secara menyeluru untuk merancang dan 

menyusun rencana kegiatan dimasa depan melalui pengalaman perjalanan 

pelaksanaan kegiatan dimasa lalu untuk menetapkan rencana pencapaian kinerja 

yang lebih Efektif, Efisien, Bertanggung Jawab, serta meningkatkan kemampuan 

daerah dalam pengelolaan kebun rakyat untuk melestarikan keanekaragaman 

hayati dan pembangunan kebun yang berkualitas dan menerapkan pelayanan 

secara tepat dan akurat. 

Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang awalnya bergabung dengan 

Dinas Kehutanan dengan nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Seiring dengan 

meningkatnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat Malinau dalam bidang 

Perkebunan, maka pada Tahun  2008 yang di tuang dalam SK Bupati dipisahkan 

menjadi Dinas yang berdiri sendiri dalam upaya peningkatan Pembangunan 

Perkebunan di Kabupaten Malinau, yang merupakan Dinas untuk pelaksanaan  

Pemerintah Kabupaten Malinau yang berada dibawah, dan bertanggungjawab 

Kepada Bupati Malinau. 

Dasar pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau adalah Peraturan 

Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2008 

Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau , yang mempunyai tugas melaksanakan  

urusan Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan, secara garis besar merangkum 

Data Statistik dan kegiatan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau.   

 

Kerangka Dasar Teori  

1. Konsep aturan Pemerintah dan Asas Penyelenggaran Pemerintah di Daerah  

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.( diakses tanggal 12 Desember 

2015 )Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan 

daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu 



Peran Dinas Perkebunan Dalam Mewujudkan Program Empat Komoditi (Dafid) 

 

 

381 

negara, yakni sebagai berikut: 

 

1.1. Asas Dekonstralisasi 

 Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat 

atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah.Hal ini tercantum didalam pasal satu 

huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Ciri-ciri dari asas ini adalah sebagai 

berikut:Bentuk pemencaran adalah pelimpahan,Pemencaran terjadi kepada 

pejabat sendiri (perseorangan), yang dipencar ( bukan urusan pemerintah) tetapi 

wewenang untuk melaksanakan sesuatu, dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah 

tangga sendiri. 

 Dalam hal koordinasi ini, kepala wilayah tidak boleh membuat kebijakan 

(policy) sendiri, karena kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi 

tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.Pelaksanaan asas 

dekonsentrasi ini melahirkan pemerintahan local administratif.Daerah 

administratif meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.Pemerintahan 

administratif diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan 

pemerintahan pusat yang ada di daerah. 

 

1.2. Asas Desentralisasi 

 Dalam UU nomor 23 tahun 2014 yang di maksud dengan Asas 

Desentralisasi adalah Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahanoleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut 

Hendry Manddick 1963 Desentralisasi adalah peyerahan kekuasaan secara hukum 

untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah 

otonom, sedangkan menurut Rondinelli 1983 Desentralisasi adalah penyerahan 

perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewenangan administrative dari 

pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administrative daerah, 

ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.  

 Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya: 

secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik 

yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output 

dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, 

desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi 

nasional. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, 

memberikan atau menyediakan layanan lebih baik, mengembangkan kebebasan, 

persamaan dan kesejahteraan. 

 

1.3. Asas Tugas Pembantuan 

  Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang di maksud tugas 

pembantuan adalah Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi 
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kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Menurut Husein 2003 

tugas pembantuan  berarti ikut sertanya daerah otonom dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan peraturan pusat. Sedangkan menurut Koesoemahatmadja 1979 

bahwa dalam menjalankan tugas pembantuan. Menurut Koesoemahatmadja 

(E.Koswara,1999:58), medebewind atau zelfbestuur sebagai pemberian 

kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas 

untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang 

tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah 

tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).  

 Istilah zelfbestuur merupakan terjemahan dari selfgovernment yang di 

Inggris diartikan sebagai segala kegiatan pemerintahan ditiapbagian dari Inggris 

yang dilakukan oleh wakil dari yang diperintah.Di Belanda zelfbestuur diartikan 

sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau 

daerhadaerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari 

daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari 

daerah-daerah yang lebih bawah. 

 

2. Peran Dinas Perkebunan 

2.1. Pengertian Peran 

Peran adalah bentuk eksistensi seseorang atau sekelompok orang akan 

deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peranan menjadi bermakna 

ketika kita dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. 

Poerwadarminta (1991:753) mendeskripsikan peranan adalah suatu yang menjadi 

bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinaya suatu hal atau 

peristiwa.  Menurut Rival (dalam Sitorus, 2006:133) peran dapat diartikan sebagai 

prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika 

dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai 

seperangkat prilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai 

dengan posisi kantor tersebut. 

Makmuri Muchlas (2005:251) Peranan didefenisikan sebagai corak prilaku 

yang seharusnya  dimiliki oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam 

sebuah unit sosial. 

 

2.2 Peran Dinas Perkebunan 

          Dasar pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 04) dan Surat Keputusan Bupati Malinau 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perkebunan Kabupaten Malinau. 

         Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana teknis 

Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang perkebunan yang berada di bawah dan 
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bertanggung jawab langsung Kepada Bupati Malinau.Berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2008, Tugas Pokok dari Dinas 

Perkebunan Kabupaten Malinau adalah Mengurus Urusan Rumah Tangga Daerah 

Dalam Bidang Perkebunan Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 

 

3. Organisasi atau Kelembagaan 

3.1 Pengertian Organisasi atau Kelembagaan 

Berbicara tentang kelembagaan, atau institusi atau Organisasi , umumnya 

pandangan orang lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. 

Organisasi hanyalah wadah saja, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga 

aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu 

organisasi atau sistem. Organisasi adalah proses pengabunggan pekerjaan yang 

para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan 

saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan 

terkoordinasi usaha yang tersedia (Sheldon dalam Sutarto 2012:22) Kemudian 

menurut (Massie dalam Sutarto 2012:33), Organisasi akan dirumuskan sebagai 

stuktur dan proses kelompok orang yang bekerjasama yang membagi tugas-

tugasnya di antara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan, dan 

menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah tujuan-tujuan bersama. Menurut Hayati 

dan Kikuchi Lembaga adalah (1) aturan main dalam interaksi interpersonal, yaitu 

sekumpulan aturan mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang 

menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak dan tanggung jawab (2) suatu 

organisasi yang memiliki hirarki yaitu adanya mekanisme administrative dan 

kewenangan (di akses 20 September 2015). 

 

 

Metode Penelitian 

Penulis Menggunakan jenis penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiono (2007:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

 

Hasil Penelitian 

1. Peran Dinas Perkebunan dalam Pelaksanaan Program Empat Komoditi 

1.1. Pembinaan terhadap petugas penyuluh Dinas Perkebunan (PPL) 

  Pembinaan adalah suatu usaha memberi pengarahan dan bimbingan guna 

mencapai suatu tujuan tertentu, Sedangkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 

adalah petugas dari Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten yang di perbantukan 

untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan dibidang pertanian 

kepada Kelompok tani. Tugas dari PPL Perkebunan Kabupaten Malinau ini 

sendiri adalah sebagai alat yang menjembatani antara Petani dan Pemerintah 
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kususnya Dinas Perkebunan dalam hal pengawasan, Contohnya setiap Desa 

diberikan alat dan fasilitas serta 2 orang Tenaga PPL tiap Desa dan meraka 

berkewajiban membentuk kelompok tani setiap desa dan membimbing petani 

bagaimana cara merawat dan berkebun yang baik. 

  Namun untuk mencapai tujuan yang di inginkan tidak seperti yang 

diharapkan karena beberapa kendala yang penulis dapatkan dilapangan, untuk 

memperkuat pernyataan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan salah satu 

key Informan, yaitu Bapak H. Karmani,S.PKP selaku Kepala Bidang Penyuluhan: 

“Terima kasih yang menjadi tugas dari PPL atau tenaga penyuluh 

Perkebunan ini sendiri, mereka yang menjembatani antara Petani dan 

Pemerintah,dan tugas mereka melatih masyarakat atau kelompok tani 

untuk merawat bibit yang diberikan oleh Pemerintah, dan bukan itu saja 

tugas utama dari PPL ini adalah membentuk kelompok tani setiap desa 

lalu membuat laporan kepada kami untuk pengajuan pemberian bibit, 

pupuk, racun seta alat-alat pasca panen lainnya. Karena kami tidak bisa 

memberi bantuan kepada petani tampa adanya laporan atau ajuan 

bantuan dari tenaga PPL yang sudah ada di desa-desa”. (wawancara 

26/01/2016 ) 
Dan dari argumen ditas penulis menyimpulkan bahwa Peran Dinas dalam upaya 

memberikan pembinaan Kepada PPL dan Tenaga Penyuluh Perkebunan untuk 

mewujudkan Program Komoditi perkebunan di Kabupaten Malinau sudah cukup 

baik, karna dengan demikian pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas 

Perkebunan melalui Tenaga Penyuluh dan PPL Perkebunan sebagai Organisator 

dan Dinamisator, Penyuluh atau PPL juga di tugaskan untuk selalu menumbuhkan 

dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar 

mengajar, wahana kerja sama dan sebagai unit produksi. 

  Namun Hal itu tidak dapat berjalan dengan baik seperti yang diharap kan 

dikarnakan hambatan yang dialami oleh Tenaga Penyuluh atau PPL di lapangan. 

Berikut wawancara dengan salah seorang Tenaga PPL (Informan)  Perkebunan 

yang ada di Desa Setarap Kecamatan Malinau Selatan Hilir yaitu Pak Dana. 

Wawancara ini dilakukan untuk memperkuat pernyataan di atas, yaitu sebagai 

berikut: 

“Terima kasih. Inilah kami sudah berupaya untuk memberikan bimbingan 

Tapi tidak semua masyarakat itu Bisa, jika kita bertanya siapa saja yang 

mau mengambil bibit maka semuanya pun akan berkata mau karna kita tau 

sendiri seperti apa masyarakat kita disinikan mereka mau bibit karna mau 

fasilitas yang menyusul setelah bibit itu di bagikan contohnya seperti 

pupuk, racun, tangki semprot namun tidak semua masyarakat dalam 

kelompok tani demikian ada juga yang benar mengembangkan 

perkebunannya seperti petani kopi yang mayoritas disini.(wawancara 

03/02/2016) 

  Dari berbagai argumen diatas penulis menyimpulkan bahwa Peran dari 

tenaga penyuluh dan PPL perkebunan sangat berpengaruh dalam program 
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perkebunan ini namun terhambat dengan berbagai permasalahan petani 

perkebunannya sendiri yang telah disampaikan oleh beberapa Narasumber diatas. 

 
1.2. Pemberian Bimbingan Teknis bidang Produksi kepada Kelompok tani. 

 Bimbingan teknis (bimtek) merupakan kegiatan pelatihan dan 

pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun instansi 

tertentu. Sehingga dengan mengikuti bimtek diharapkan setiap individu maupun 

instansi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil 

sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Menghadapi kenyataan bahwa 

semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan 

pengembangan sumber daya manusia ataupun bimtek telah menjadi sebuah 

kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan. 

Oleh karena itu Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau memandang perlu 

adanya bimbingan teknis untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok tani 

khususnya masyarakat yang mendapatkan bibit unggulan dari Pemerintah daerah 

maupun Provinsi, dalam hal ini diperlukan Bantuan Dari Tenaga terampil atau 

PPL yang sudah mengikuti Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan 

bersama Balai Benih Provinsi. 

 Berikut ini Wawancara Penulis dengan salah satu (key Informan) yaitu 

Bapak Ir. Patriatno selaku Kepala Bidang Produksi: 

“Terima kasih Pemerintah dalam hal ini Dinas perkebunan yang dibantu 

langsung oleh Balai Benih Provinsi setiap tahun melakukan pelatihan 

kepada petani Perkebunan dan PPL, yang biasanya kami lakukan di awal-

awal tahun serta untuk pelaksanaan pelatihan ini sendiri kami mengunakan 

dana APBD II Kabupaten Malinau”.(wawancara 26/01/2016) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas Penulis mengambil kesimpulan, bahwa 

bimbingan teknis  yang diprogramkan oleh dinas perkebunan,sangat baik dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan petani perkebunan komoditi di 

Kabupaten Malinau. 

 

1.3. Koordinasi,Pengendalian,Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Produksi. 

  Dalam pencapaian target yang diinginkan untuk mewujudkan peningkatan 

program Empat Komoditi ini tentunya Dinas Perkebunan  Kabupaten Malinau 

tidak terlepas dari Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas lain, agar tidak terjadi 

hambatan dalam pelaksanaan program dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti permasalahaan sengketa tanah dan lain-lain. Serta Dinas juga memberikan 

bantuan fasilitas-fasilitas alat pasca panen dan pupuk/racun sebagai alat 

penunjang lainnya  sebagai bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Dinas, yang 

ditangani langsung oleh pengawasan dari PPL atau tenagga Terampil yang ada di 

setiap Desa seKabupaten Malinau. Berikut Ini wawancara Penulis dengan seorang 

(key Informan) yaitu Ibu Magdalena, SP selaku kepala bidang usaha tani; 

http://www.pelatihan-sdm.net/tujuan-pelatihan-sdm-dan-pengembangan-sdm/
http://www.pelatihan-sdm.net/tujuan-pelatihan-sdm-dan-pengembangan-sdm/
http://www.pelatihan-sdm.net/tujuan-pelatihan-sdm-dan-pengembangan-sdm/
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“Terima kasih, Kita selalu berkoordinasi, kaya contohnya Dinas 

Perkebunan ini kan dia harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, 

Badan Pertanahaan, Disprindangkop Itulah lingnya Begitu, dan bentuk 

koordinasinya itu seperti dia mau membangun perusahaan kita harus tau 

area itu masuk kawasan KBK atau Non KBK harus berkoordinasi sama 

Dinas Kehutanaan kalau ternyata yang di bangunnya itu tidak berbenturan 

dengan KBK dinas kehutanan akan mengeluarkan Rekomendasai bahwa 

layak ini untuk dibangun Perusahaan karna tidak bermasalah karna dia 

APL, kalau dengan Badan Pertanahan itu Ijin Lokasinya Maksud saya Luas 

arealnya itu harus di Sertifikat, Disprindangkop itu untuk hasilnya nanti 

mereka harus tau, mereka harus lapor begitu”.(wawancara 26/01/2016)    

 

Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara Penulis dengan Bapak Ir. Patriatno 

selaku Kepala Bidang Produksi, mengatakan : 

 

“Seperti kita lihat sendiri bahwa kami pihak Dinas Perkebunan saling 

berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, Badan Pertahanan dan 

Disprindakop, hal ini untuk menunjangnya hubungan kerjasama yang baik 

dan hasil yang dicapai dapat memuaskan. Dinas yang terkait akan saling 

memberi laporan satu sama lain. 

 

          Penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini pihak Dinas Perkebunan sudah 

saling berkoordinasi satu dengan yang lain, maksud tersebut tidak lain untuk 

menunjang terselenggaranya urusan Dinas yang saling terkait. 

 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat atau Kendala yang Mempengaruhi 

Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Dalam Mewujudkan Program 

Empat Komoditi Perkebunan. 

  Dalam pelaksanaan Program tentunya tidak terlepas dari hambatan dan 

kendala dalam pelaksanaannya, inilah yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan 

Kabupaten Malinau sendiri dalam upaya untuk Mewujudkan Program Empat 

Komoditi bagi petani Komoditi di Kabupaten Malinau, beberapa hambatan yang 

terjadi seperti Belum tertatanya managemen tenaga PPL perkebunan ini secara 

Profesional baik kualitas dan kwantitas dikarenakan masih menggunakan tenaga 

kontrak per tahun, Belum maksimalnya penerapan dan penggunaan Teknologi 

Tepat Guna, hal ini dikarenakan lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait yang 

menangani Pengadaan Alat Pasca Panen dan terbatasnya sarana dan prasarana 

tenaga PPL Perkebunan, Kurangnya motifasi dari masyarakat untuk 

mengembangkan perkebunan dikarenakan Masyarakat Kabupaten Malinau 

mayoritas petani (Berladang). 

  Secara umum hambatan yang dihadapi pembangunan sektor perkebunan 

adalah letak geografis Kabupaten Malinau, khususnya kecamatan perbatasan yang 

menyebabkan biaya Produksi menjadi sangat  tinggi. Hal ini dikarenakan 
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minimnya sarana dan prasarana baik infrastruktur transfortasi, energi dan 

komunikasi, Minimnya kawasan tata ruang untuk lahan perkebunan (kawasan 

budidaya non kehutanan), Belum adanya wadah penampungan hasil produksi 

perkebunan baik dari swasta maupun pemerintah, Belum sinerginya program 

kegiatan pembangunan perkebunan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat.  

Berikut ini wawancara penulis dengan (key Informan) yaitu Ibu Esty 

Yoanna,S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau; 

“Terima Kasih, ada yang menjadi habatan dalam program ini seperti kamu 

bisa lihat sendirikan bagaimana kualitas SDM PPL perkebunan, dan kamu 

sendiri juga putra daerah atau asli orang sini lah pasti kamu sudah lihat di 

desa mu seperti apa kinerja mereka.? tetapi sebenarnya itu kembali ke 

petani perkebunannya sendiri kalau petaninya sendiri aja tidak niat, padahal 

mereka punya kewenangan penuh untuk melaporkan kinerja PPL ini kepada 

kami. Sejauh ini kami sudah berupaya dalam hal pembagian bibit kepada 

masyarakat, namun kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri untuk 

menggelola bibit yang telah dibagi”. (wawancara 26/01/2016) 

Serta untuk memperkuat argumen diatas penulis juga melampirkan data 

hasil wawancara dengan (key Informan) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten 

Malinau yaitu Bapak Lawing Liban,S.Sos,M.Si mengatakan : 

“Sejauh ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program 

komoditi ini adalah masyarakat sebagai petani perkebunannya sendiri 

sebenarnya karna mayoritas masyarakat kitakan petani (Berladang), 

sering terjadi pada saat dari Dinas mengadakan bibit dan dibagikan ke 

masyarakat bibit itu tidak ditanam atau pada saat bibit ini datang 

ketersediaan lahan dari masyarakat itu sendiri tidak ada karena 

bertabrakan waktu masyarakat atau petani perkebunan ini lagi memanan 

hasil pertanian (Padi), ada juga yang menanam namun tidak mengerti 

bagai mana merawatnya makanya kami dari Dinas memandang perlu 

untuk Tenaga penyuluh atau Tenaga terampil yang terjun langsung ke 

lapangan atau Desa, bukan itu saja ada juga hambatan lain seperti 

Kualitas, Kuantitas Dan Profesionalitas dari PPL Perkebunan ini sendiri 

yang belum memadai”.(wawancara 26/01/2016) 
Dari argumen diatas penulis juga melampirkan hasil wawancara dari salah 

seorang ketua kelompok tani (Informan) yang ada di Desa Setarap Kecamatan 

Malinau Selatan yaitu bapak Welem : 

“Baik sejauh ini belum banyak kegiatan yang dilakukan oleh PPL dari dinas 

Untuk kami mereka hanya melakukan pengawasan sebagai bahan untuk 

laporan ke Dinas Perkebunan, yaa kita tahu sendiri karna kegiatan kita 

disini padat dan masyarakat disini mayoritas berladang jadi sangat jarang 

ada dikampung, paling adanya hari sabtu sampai Minggu mungkin itu juga 

yang membuat program mereka tidak berjalan baik dengan kami”. 

(wawancara 03/02/2016) 
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  Menurut hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari 

pihak Dinas Perkebunan telah melakukan upaya untuk pembagian bibit kepada 

setiap petani, namun dalam hal ini yang menjadi kendalanya kurangnya respon 

masyarakat terhadap pembagian bibit tersebut, karena masayarakat petani terlalu 

sibuk untuk mengurus urusan mereka masing-masing. Masayarakat petani hanya 

acuh tak acuh untuk menanam dan merawat bibit yang telah dibagi tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau sudah sangat 

baik dalam hal memfasilitasi untuk kegiatan program perkebunan ini, tingal dari 

masyarakat perkebunannya sendiri bagaimana usaha untuk berusaha menjadi 

petani perkebunan yang baik dan mengikuti langkah-langkah yang suda 

ditetapkan oleh Dinas Perkebunan melalui tenaga penyuluh dan PPL perkebunan. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas 

Perkebunan Kabupaten Malinau Penulis Menyimpulkan Bahwa : 

1. Belum tertatanya managemen tenaga PPL perkebunan  secara 

Profesional baik kualitas dan kuantitas dikarenakan masih 

menggunakan tenaga kontrak per tahun dan juga Belum maksimalnya 

penerapan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna, hal ini dikarenakan 

lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait yang menangani Pengadaan 

Alat Pasca Panen dan terbatasnya sarana dan prasarana tenaga PPL 

Perkebunan.  

2. Minimnya kawasan tata ruang untuk lahan perkebunan (kawasan 

budidaya non kehutanan) dan Belum adanya wadah penampungan hasil 

produksi perkebunan baik dari swasta maupun pemerintah serta belum 

sinerginya program kegiatan pembangunan perkebunan dengan 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

3. Kualitas SDM yang dimiliki oleh tenaga PPL Perkebunan ini sendiri 

masih tidak memadai dikarenakan sistem perekrutannya tidak 

berdasarkan dari latar balakang pendidikan dan mereka hanya berkerja 

berdasarkan pengalaman, Sehingga  belum banyak kegiatan yang 

dilakukan oleh PPL dari dinas untuk kelompok tani yang ada di desa 

mereka hanya melakukan pengawasan sebagai bahan untuk laporan ke 

Dinas Perkebunan. 

4. Faktor Penghambat atau Kendala yang Mempengaruhi Peran Dinas 

Perkebunan Kabupaten Malinau yaitu beberapa hambatan yang terjadi 

seperti Belum tertatanya managemen tenaga PPL perkebunan ini secara 

Profesional baik kualitas dan kwantitas dikarenakan masih 

menggunakan tenaga kontrak per tahun, Belum maksimalnya 

penerapan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna, hal ini dikarenakan 

lemahnya koordinasi dengan SKPD terkait yang menangani Pengadaan 

Alat Pasca Panen dan terbatasnya sarana dan prasarana tenaga PPL 
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Perkebunan, Kurangnya motifasi dari masyarakat untuk 

mengembangkan perkebunan dikarenakan Masyarakat Kabupaten 

Malinau mayoritas petani (Berladang). Secara umum hambatan yang 

dihadapi pembangunan sektor perkebunan adalah letak geografis 

Kabupaten Malinau, khususnya kecamatan perbatasan yang 

menyebabkan biaya Produksi menjadi sangat  tinggi. Malinau Dalam 

Mewujudkan Program Empat Komoditi Perkebunan. 

 

Daftar Pustaka 

Cardosa, G Faustino. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Andi. Yogyakarta 

Lexy J. Moleong. 1999. Metode Penelitian Kualitatif  : 

 PT. Remaja Rosda karya 

Miles, Matthew. B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif 

Penerjemah Tjetjep Rohendi. UI Press. Jakarta 

Sugiyono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif: Alfabeta 

Suhardono, Edy. 1994 Teori Peran, Konsep, Devisiasi dan Implikasinya. 

Gramsida Pustaka Utama Jakarta 

Siagian, Sondang, P. 2003. Manajemen Sumber daya Manusia.  

Bumi Aksara Jakarta 

Siagian, Sondang, P. 2004 Teori Pengembangan Organisasi.  

Bumi Aksara. Jakarta 

Warsanto.I.G.2003. Dasar-dasar Ilmu Organisasi.  

Andi Yogyakarta. Yogyakarta 

Gibson, Ivancevice dan Donnelly.1985. Organisasi Prilaku Struktur Proses. 

 Erlangga. Jakarta 

Malayu S.P. Hasibuan (2005:123) Hasibuan, Malayu. 2005. Manajemen, Dasar, 

Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. 

Mukhtar,2007. Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah. 

Jakarta. Gaung Persada Press. 

 

Dokumen-Dokumen 

Kabupaten Malinau Dalam Angka 2014 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016. 

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 04) dan 

Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau 

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 3, 2016: 379-390 

 

 

390 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Desentralisasi dan Daerah 

Otonom 

 

Sumber Internet 

Www.Pengertianmenurutparaahli.com/Pengertian-Komoditi/diakses(Senin,19 

Oktober 2015) 

Sospol-fisip.blokspot.co.id/2012/03/organisasi-dan-management-

pemerintahaan.html/diakses (Sabtu 12 Desember 2015) 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/Pengertian-Komoditi/diakses

