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Capaian Kinerja 

1. Pengukuran Kinerja Polbangtan Manokwari Tahun 2019 

Polbangtan Manokwari telah menetapkan standar kinerja Polbangtan 

Manokwari pada awal tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra 

Polbangtan Manokwari tahun 2015-2019. Standar tersebut dituangkan dalam 

bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Direktur yang telah ditandatangani pada bulan 

Januari 2019. PK tersebut berisi sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) serta target kinerja yang ingin dicapai. 

Evaluasi kinerja Polbangtan Manokwari tidak hanya menganalisis 

perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis 

juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum 

memenuhi harapan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja 

Polbangtan Manokwari sehingga peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan dapat terwujud. Pencapaian kinerja Polbangtan 

Manokwari pada Tahun 2019 secara ringkas disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Capaian Kinerja Polbangtan Manokwari Tahun 2019 
 

N 
o 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi 

1. Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
di lingkungan 

Polbangtan 
Manokwari 

Peningkatan penilaian 
implementasi SAKIP (5 
aspek SAKIP sesuai 

Permenpan RB 12 
Tahun 2015) 

90% 90% 

Jumlah temuan itjen 
atas kinerja pengelolaan 
keuangan dan BMN 

Polbangtan Manokwari 
yang terjadi berulang 

1 1 

2. Meningkatnya 

pengabdian 
Polbangtan 

Rasio penumbuhan 

kelembagaan petani 
menjadi Kelembagaan 

15% 15% 
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 Manokwari 

terhadap 
masyarakat tani 

Ekonomi Petani (KEP)   

3. Meningkatnya 

pemanfaatan 
penelitian terapan 
oleh dosen 

Polbangtan 
Manokwari 
terhadap 

masyarakat tani 

Rasio hasil penelitian 

terapan dosen yang 
dimanfaatkan terhadap 
total hasil penelitian 

terapan 

100% 100% 

4. Meningkatnya 
kualitas layanan 

Polbangtan 
Manokwari 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) atas 

layanan public 
Polbangtan Manokwari 

3.34 

(Skala likert 
1-4) 

3.16 

(Skala likert 
1-4) 

Tingkat kepuasan 
layanan internal 

3 

(Skala likert 
1-4) 

3.42 

(Skala likert 
1-4) 

5. Meningkatnya 
serapan lulusan 
Polbangtan 
Manokwari di 
bidang pertanian 

Jumlah lulusan 
Polbangtan Manokwari 
yang bekerja di bidang 
pertanian 

70 Orang 65 Orang 

Sumber Data : Polbangtan Manokwari, Tahun 2019 

 
Berdasarkan capaian kinerja di atas, terdapat 5 sasaran kegiatan  yang harus 

dicapai Polbangtan Manokwari pada Tahun 2019, yaitu 1). Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja di lingkungan Polbangtan Manokwari; 2). Meningkatnya 

pengabdian Polbangtan Manokwari terhadap masyarakat tani; 3). 

Meningkatnya pemanfaatan penelitian terapan oleh dosen Polbangtan 

Manokwari terhadap masyarakat tani; 4), Meningkatkan kualitas layanan 

Polbangtan Manokwari; 5). Meningkatnya serapan lulusan Polbangtan 

Manokwari di bidang pertanian. Capaian kelima sasaran tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Polbangtan Manokwari 
 

Pada sasaran ini terbagi menjadi 2 bagian yakni Peningkatan penilaian 

implementasi SAKIP (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 Tahun 

2015 dengan realisasi 90% dari target 90% dan jumlah temuan itjen 
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atas kinerja pengelolaan keuangan dan BMN Polbangtan Manokwari 

yang terjadi berulang dengan realisasi 1 dari target 1. 

Implementasi SAKIP pada dasarnya adalah terselenggaranya kegiatan 

pendidikan berdasarkan fungsi lembaga Polbangtan Manokwari. 

Polbangtan Manokwari berupaya menjalankan tridharma perguruan tinggi 

dengan memanfaatkan sebaik mungkin dukungan berupa financial dari  

Kementerian  Pertanian.  Terbukti  salah  satu  kegiatan mahasiswa 

yakni  Praktik  Kerja  Lapang  dan  magang  di  berbagai  tempat  seperti 

Jawa, Sulawesi dan Papua. 
 

Gambar  4.  Perbandingan  Target  dan  Realisasi  Kinerja  Peningkatan 
Penilaian Implementasi SAKIP (Aspek SAKIP sesuai 

Permenpan RB 12 Tahun 2015) pada Tahun 2019 

 

2) Meningkatnya Pengabdian Polbangtan Manokwari terhadap Masyarakat 

Tani 

Pada sasaran ini terdapat indicator kinerja yakni Realisasi kinerja Rasio 

Penumbuhan   Kelembagaan   Petani menjadi  Kelembagaan Ekonomi 

Petani (KEP) dengan realisasi kinerja pada Tahun 2019 mencapai 

15% dari target 15%. Capaian persentase Penumbuhan Kelembagaan 

Petani  yang  meningkat  kapasitasnya  menjadi  Kelembagaan Ekonomi 

Petani  diukur  melalui  jumlah  kelompok  tani  kelas  lanjut,  madya dan 

utama dibagi dengan jumlah total kelompok tani.  

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan 

dari oleh dan untuk petani yang dibentuk atas dasar

100% 

 

 

 

 

0% 

90% 90% 

TARGET REALISASI 
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kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi 

dan sumberdaya,  kesamaan komoditas dan keakraban untuk 

meningkatkan   dan  mengembangkan  usaha anggota yang  dinamakan 

kelompok tani 

kelembagaan 

(poktan), gabungan kelompok tani 

petani lainnya. Penumbuhan dan 

(gapoktan) dan 

pengembangan 

kelembagaan   petani  dilakukan   melalui   pemberdayaan   petani untuk 

mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya 

sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan 

petani yang kuat dan mandiri. Sebagaimana diketahui pada tahun 

anggaran 2019 Polbangtan Manokwari terlibat dalam berbagai kegiatan 

petani seperti Petani Milenial, Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) 

serta pembinaan desa mitra. 
 

Gambar 5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio 
Penumbuhan Kelembagaan Petani Menjadi Kelembagaan 
Ekonomi Petani (KEP) pada Tahun 2019 

 

 

3) Meningkatnya pemanfaatan penelitian terapan oleh dosen Polbangtan 

Manokwari terhadap masyarakat tani 
 

Indikator kinerja pada sasaran ini yakni rasio hasil penelitian terapan 

dosen yang dimanfaatkan terhadap total hasil penelitian terapan dengan 

realisasi mencapai 100% dari target 100%. Polbangtan Manokwari telah 

menghasilkan sebanyak 8 judul penelitian dengan daftar judul terlampir. 

Keseluruhan hasil penelitian telah dimanfaatkan dan disebarkan melalui 

15% 
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0% 

TARGET REALISASI 
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kegiatan penyuluhan/ pemberdayaan kelompok tani. Perbandingan target 

dan realisasi kinerja terkait yakni rasio hasil penelitian terapan dosen yang 

dimanfaatkan terhadap total hasil penelitian terapan Tahun 2019 dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Rasio Hasil 
Penelitian Dosen yang Dimanfaatkan terhadap Total Hasil 
Penelitian Terapan Tahun 2019 

4) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Polbangtan 

Manokwari 

IKM adalah sebuah survei yang dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana kinerja Polbangta Manokwari atas layanan yang telah 

diberikan  kepada  pengguna  layanan  (mahasiswa,  penyuluh  dan 

petani). Ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni 

penerimaan peserta didik pendidikan tinggi vokasi pertanian, 

penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian serta penelitian 

terapan dan pengabdian pada masyarakat. 

Realiasasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 

layanan  publik  di Polbangtan Manokwari pada  Semester  I  : 77,4 

dalam  kategori  “Baik”  (dengan  kisaran  nilai  B  =  76.61  -  88.30). 

Sedangkan untuk Semester II : 80,4 juga berada dalam kategori 

“Baik”. 

100% 

 

 

 

 

0% 

100% 100% 

TARGET REALISASI 
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Secara keseluruhan pencapaian kinerja adalah 94.61% dalam 

kategori Berhasil, dengan real isasi  3 . 16 dari   target  yang telah 

ditetapkan 3.34 (Skala likert 1- 4) Pengukuran indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) telah dilakukan pada periode tahun 2018 (semester 

I dan semester II)  melalui  pengisian  kuesioner oleh responden. 

Pengukuran Indeks  Kepuasan  Masyarakat tersebut dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor        

19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan 

Kementerian Pertanian. 

 
b. Tingkat Kepuasan Layanan Internal 

Realisasi kinerja Tingkat Layanan Internal Tahun 2019 mencapai 

114% dengan hasil 3.42 dari target 3 (skala likert) dengan kategori 

sangat   berhasil.   Selain menggunakan indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) atas layanan publik diukur  pula  tingkat  kepuasan 

layanan  internal.  Layanan  internal  menyangkut  kegiatan kepuasan 

satu bagian atau unit organisasi dengan  unit lain. Berdasarkan target 

yang ditetapkan maka pengukuran kepuasan layanan internal 

menggunakan skala likert dengan skala 

3.42 atau sangat berhasil. Penilaian ini didasarkan pada Laporan 

IPNBK (Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja).Perbandingan target 

dan realisasi kinerja Tingkat Layanan Internal tahun 2019 pada 

gambar 7. 
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 POLBANGTA 

Polbangtan Manokwari yang Bekerja di Bidang Pertanian 

 
 

 

 

Gambar 7. Perbandingan Target dan Realisasi 
Layanan Internal Tahun 2019 

Kinerja Tingkat 

 

5) Jumlah Lulusan Polbangtan Manokwari yang Bekerja di Bidang 

Pertanian 

Realisasi jumlah lulusan Polbangtan Manokwari yang bekerja 

dibidang pertanian tahun 2019 adalah 65 orang dari target 70 yang 

telah ditetapkan. Pencapaian kinerja adalah  92  %  dengan kategori 

Berhasil. 

bekerja di 

Dari 65 total lulusan Polbangtan Manokwari dan yang 

bidang pertanian sebanyak 24 orang terjun sebagai 

wirausahawan Muda Pertanian melalui pembinaan PWMP 

Kementerian Pertanian, 11 orang bekerja di swasta bidang pertanian 

dan  peternakan  dan  30   orang   bekerja  melalui   usaha   mandiri. 

Perbandingan  target  dan realisasi jumlah lulusan Polbangtan 

Manokwari   yang   bekerja   dibidang   pertanian  tahun  2019 dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

Gambar 8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Lulusan 
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2. Perbandingan Kinerja Polbangtan Manokwari 2018-2019 
 

Perbandingan kinerja Polbangtan Manokwari selama 2 tahun terakhir yakni 

2018 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Perbandingan Kinerja Polbangtan Manokwari Selama 2 Tahun 
 

N 
o 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi 

1. Peningkatan penilaian 
implementasi SAKIP (5 aspek 
SAKIP sesuai Permenpan RB 
12 Tahun 2015) 

 
2018 

 
85% 

 
85% 

 

2019 
 

90% 
 

90% 

Jumlah temuan itjen atas 
kinerja pengelolaan keuangan 
dan BMN Polbangtan 
Manokwari yang terjadi 
berulang 

 
2018 

 
1 

 
1 

 

2019 
 

1 
 

1 

2. Rasio penumbuhan 
kelembagaan petani menjadi 
Kelembagaan Ekonomi Petani 
(KEP) 

2018 20% 12% 

2019 15% 15% 

3. Rasio hasil penelitian terapan 
dosen yang dimanfaatkan 
terhadap total hasil penelitian 
terapan 

2018 100% - 

2019 100% 100% 

4. Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) atas layanan public 
Polbangtan Manokwari 

 

2018 

4 
(Skala likert 1-4) 

2.08 

(Skala likert 
1-4) 

 

2019 
3.34 

(Skala likert 1-4) 

3.16 

(Skala likert 
1-4) 

Tingkat kepuasan layanan 
internal 

 

2018 
4 

(Skala likert 1-4) 
2.12 

(Skala likert 
1-4) 

 

2019 
3 

(Skala likert 1-4) 

3.42 

(Skala likert 
1-4) 

5. Jumlah lulusan Polbangtan 
Manokwari yang bekerja di 
bidang pertanian 

2018 43 Orang - 

2019 70 Orang 65 Orang 

Sumber Data : Polbangtan Manokwari, Tahun 2019 
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Melihat tabel diatas mka agak sulit untuk menganalisa keberhasilan kinerja 

disebabkan kurangnya data realisasi kinerja pada tahun sebelumnya 

dikarenakan indicator pencapaian hasil yang berbeda dan keterbatasanakses 

setelah mahasiswa lulus belum memberikan informasi balik (feedback) pasca 

pendidikan karena karena keterbatasan jangkauan dan putusnya akses 

komunikasi/informasi. 

3. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi 

a. Persentase capaian kinerja untuk persentase peningkatan penilaian 

Implementasi SAKIP ( 5 Aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 Tahun 

2015) adalah 90% (berhasil), hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja 

tersebut adalah : 

 Komitmen dari petugas dalam menjalankan Perjanjian Kinerja 

 Sistem penyelenggaraan yang sudah terbentuk dan tertata 

 Memiliki standar untuk pencapaian dalam setiap kinerja 

 
b. Persentase  capaian  kinerja  untuk  jumlah   temuan   Itjen   atas   Kinerja 

pengelolaan keuangan  dan  BMN  STPP  Magelang  yang  terjadi berulang 

adalah 100% (berhasil), meskipun masih adanya 1 temuan yang terjadi 

berulang tapi setidaknya temuan tersebut tidak bertambah. Hasil analisa 

penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 

 Segera merespon untuk temuan yang telah diaudit oleh 

Inspektorat Jenderal 

 Melibatkan semua petugas satker yang berkompeten untuk 

kelancaran temuan Itjend 

 Menerapkan segala peraturan dan tata tertib sesuai standar yang 

berlaku 

c. Persentase capaian kinerja rasio penumbuhan kelembagaan petani 

menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah 100% (berhasil), 

hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 
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 Pemberdayaan pada kelembagaan petani mitra 

 Melibatkan kelembagaan petani pada setiap kegiatan sektor pertanian 

 Meningkatkan kelembagaan petani untuk menuju Kelembagaan Ekonomi 

Pedesaan (KEP) 

d. Persentase capaian kinerja rasio hasil penelitian terapan dosen yang 

dimanfaatkan terhadap total hasil penelitian terapan adalah 100% 

(berhasil), hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai 

berikut : 

 Dilakukan terlebih dahulu identifikasi wilayah 

 Kerjasama dengan lembaga ilmiah / peneliti lainnya 

 Banyak publikasi ilmiah sebagai acuan kegiatan penelitian 

 
 

e. Persentase capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas 

layanan publik Polbangtan Manokwari adalah 94.61% (berhasil), hasil 

analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 

 Tingkat respon yang cepat dan tepat pada masyarakat 

 Publikasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk kegiatan di institusi 

 Pemanfaatan media yang optimal 

 
f. Persentase capaian kinerja tingkat kepuasan internal adalah 114% 

(sangat berhasil), hasil analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah 

sebagai berikut : 

 Sosialisasi dari setiap tata aturan yang ada; 

 Penetapan standar kinerja dari setiap petugas yang sesuai 

dengan analisis jabatan; 

 Sistem pengendalian dalam pencapaian kinerja; 

 
g. Persentase capaian kinerja jumlah Lulusan Polbangtan Manokwari yang 

bekerja di bidang pertanian adalah 92% (berhasil) hasil analisa penyebab 

keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut : 

 Mutu pendidikan yang terstandart; 

 Sarana dan prasrana yang memadai; 
 



 

 

 
                                  

 

 

 Tambahan kompetensi lain yang dimiliki lulusan; 

 Melibatkan dalam setiap program yang ada di Kementerian Pertanian 

 
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

Penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah 

penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah sumber daya manusia yang 

berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang 

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi 

kerja. 

Capaian realisasi anggaran Polbangtan Manokwari tahun 2019 per 26 

November adalah Rp. 21.289.966.764 atau 72.15% dari PAGU sebesar Rp. 

29.508.537.000. Jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, 

yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 

tentang Pengukuran dan Evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan 

anggaran Kementerian Negara / Lembaga (PMK249/2011), capaian kinerja 

pelaksanaan anggaran Polbangtan Manokwari per 26 November 2019.  


	Capaian Kinerja
	2. Perbandingan Kinerja Polbangtan Manokwari 2018-2019
	3. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi
	4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

