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IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten

Gianyar  Tahun  2013  –  2018  adalah  Mewujudkan  pembangunan  pertanian  tanaman  pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan yang maju dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a)Mengoptimalkan

potensi sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna memenuhi

kebutuhan  pangan,  b)  Mendorong  Pengembangan  sistem  dan  usaha  agribisnis  melalui

peningkatan kualitas SDM dan Pemberdayaan kelembagaan agribisnis serta peningkatan mutu

hasil dan pemasaran, dan c) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan  serta

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  (LAKIP)  Dinas  Pertanian

Kabupaten  Gianyar  ini  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban atas  perjanjian  kinerja  Dinas

Pertanian Kabupaten Gianyar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari

sasaran strategis.  Sasaran dan indikator  kinerja  yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja

Utama Instansi Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pertanian Tahun

2013 – 2018, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap

mampu  mengukur  pencapaian  sasaran  yang  dimaksud  yang  meliputi  peningkatan  produksi,

produktivitas,  mutu  produk  pertanian  dan  peternakan,  meningkatnya  unit-unit  usaha  rumah

tangga  petani  yang  berwawasan  agribisnis  serta  tumbuhnya  sentra-sentra  produksi  dan

meningkatnya  jumlah  hewan  yang  terhindar  dari  penyakit  menular  ternak.  Laporan  ini

diharapkan  dapat  dipergunakan  sebaga  bahan  penyempurnaan  kebijakan  perencanaan  dan

pelaksanaan pembangunan khususnya bidang Pertanian di Gianyar.

Gianyar, 29 Januari 2018
Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

Ir. I Made Raka, M.Si
Pembina Utama Muda 
NIP. 19621231 199003 1 149
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG 

Penyusunan  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Pertanian

Kabupaten Gianyar Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu  Atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari

implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instatnsi  Pemerintah  guna  mendorong

terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.

Dengan  disusunnya  LAKIP  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Gianyar  Tahun  2017

diharapkan :

1. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang trasparan

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi  masukan  dan  umpan  balik  bagi  instansi  lain  maupun  pihak-pihak  yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  terhadap  Dinas  Pertanian  Kabupaten

Gianyar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

1.2.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar.

Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar merupakan perangkat daerah ditetapkan dengan

Peraturan  Daerah  Nomor  :  3  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Susunan  dan  Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Gianyar, Peraturan Bupati No. 13 Tahun

2005 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan structural dan fungsional pada Dinas

Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Membantu  Kepala  Daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang

pertanian

2. Fungsi : 

-   Perumusan  kebijakan  dibidang  Subak,  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,

Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Penyuluhan;

-   Pelaksanaan  kebijakan  dibidang  Subak,  Tanaman  Pangan,  Hortikultura,

Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Penyuluhan;

-   Penyusunan norma,  standar, prosedur dan kriteria  dibidang subak,  tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;

-   Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Subak, Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Penyuluhan;
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-   Pelaksanaan administrasi Dinas;

-   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar terdiri dari :
1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT : SEKRETARIS DINAS

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum Kepegawaian

3. KEPALA BIDANG
a. Bidang Subak

- Seksi Sosial dan Kelembagaan Subak
- Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Subak
- Seksi Fasilitasi Bantuan Subak

b. Bidang Tanaman Pangan
- Seksi Produksi
- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

c. Bidang Hortikultura
- Seksi Produksi
- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

d. Bidang Perkebunan
- Seksi Produksi
- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Seksi Produksi
- Seksi Pembenihan dan Perlindungan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran

f. Bidang Penyuluhan
- Seksi Kelembagaan
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Metode dan Informasi

4. UPT
- UPT Pertanian Kecamatan
- UPT Perbenihan
- UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan

5. Jabatan Fungsional (Penyuluh) 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar
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1.4.Sumber Daya Manusia

Komposisi  pegawai  dilingkungan  Dinas  Pertanian  pada  tahun  2017 dapat  dirinci

kedalam tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat pendidikan

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanian Gianyar

No Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

Jumlah Orang %
1 Sarjana Strata 2 (S2) 22 12,8
2 Sarjana Strata 1 (S1) 106 61,6
3 Sarjana Muda/Diploma 4 2,3
4 SLTA Sederajat 36 20,9
5 SLTP Sederajat 2 1,1
6 SD 2 1,1
Jumlah 172

b. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.2. Jumlah Eselon di Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

No Eselon Jumlah

1 II 1
2 III 7
3 IV 47

c. Berdasarkan Golongan

Table 1.3. Komposisi Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan golongan kepangkatan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV 44
2 Golongan III 105
3 Golongan II 20
4 Golongan I 3

d. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja

No Pegawai ABK Riil

1 Eselon II 1 1
2 Eselon III 7 7
3 Eselon IV 51 47
4 Staf 72 54
Jumlah

Berdasarkan  table  diatas,  jumlah  kondisi  riil  pegawai  yang  ada  pada  Organisasi

Perangkat  Daerah  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Gianyar  adalah  sebanyak  172  orang

pegawai dengan komposisi 172 orang PNS dan 39 orang Non PNS. Berdasarkan Analisis

Beban Kerja (ABK) Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, kebutuhan pegawai pada Dinas

Pertanian  sebanya.  Jika  dibandingkan   dengan  kebutuhan  riil  maka  Dinas  Pertanian

kekurangan pegawai sebanyak 

Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan programprogram

lebih  optimal  untuk  mengisi  kekurangan  pegawai  tersebut  dari  keterbatasan  formasi

pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan mengadakan tenaga kontrak.

1.5.  Isu Strategis
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Beberapa permasalahan/isu-isu strategis dalam menghadapi  tantangan pelaksanaan

program-program  pembangunan pertanian kedepan diantaranya adalah :

a. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian.

b. Swasembada pangan.

c. Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian.

d. Rendahnya minat generasi muda bekerja di sector pertanian.

e. Masih sedikitnya usaha-usaha agribisnis yang sudah akses dengan 

supermarket/hotel/restaurant

f. Masih adanya penyakit menular ternak (Zoonosis).

g. Lemahnya kelembagaan petani.

h. Masih rendahnya kualitas SDM petani.

i. Alih teknologi pertanian masih rendah.

j. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan insfrastruktur lahan dan air serta 

perbenihan dan pembibitan.

1.6.  SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan  dan hal-hal  yang terkait  dengan hasil/out  come dengan acuan

sesuai dengan IKU tahun berkenaan sesuai dengan target dengan DPA yang tersedia.

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada  sub bab ini  disajikan  capaian  kinerja  organisasi  untuk  setiap  pernyataan

kinerja  sasaran  strategis  organisasi  sesuai  dengan  hasil  pengukuran  kinerja

organisasi.  Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan  realisasi  kinerja  sampai  dengan  tahun  ini  dengan  target

jangka  menengah  yang  terdapat  dalam  dokumen  perencanaan  strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau  peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/

B. Realisasi Anggaran
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Pada sub bab ini  diuraikan realisasi  anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan  untuk  mewujudkan  kinerja  organisasi  sesuai  dengan  dokumen

Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain-lain yang dianggap perlu

 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1.  PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis ( Renstra ) Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018

merupakan  dokumen  perencanaan  yang  berlandaskan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar. Selain itu, juga mengacu pada Renstra Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 –

2019, sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya
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Renstra ini merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan pihak-

pihak  lainnya  untuk  menyusun  rencana,  pelaksanaan  dan  evaluasi  kegiatan  pembangunan

Dinas  Pertanian  Kabupaten  Gianyar  dalam jangka  waktu  lima  tahun  ke  depan,  sekaligus

sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dinas. 

2.1.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan dan arahan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas

Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

eksis,  antisipatif,  inovatif  serta  produktif.  Visi  adalah  suatu  gambaran  yang  menantang

tentang  keadaan  masa  depan,  berisikan  cita  dan  citra  yang  ingin  diwujudkan,  dibangun

melalui  proses  refleksi  dan  proyeksi  yang  digali  dari  nilai-nilai  luhur  yang  dianut  oleh

seluruh  komponen stakeholder’s.  Berdasarkan hal  tersebut  diatas,  pernyataan  Visi  Dinas

Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan adalah :

“TERWUJUDNYA KAWASAN DAN SISTEM AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING,

BERKELANJUTAN DAN LESTARI MENUJU GIANYAR JAGADHITA”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan  potensi  sumberdaya  pertanian  secara  berkelanjutan  dan  berwawasan

lingkungan guna memenuhi kebutuhan pangan

2. Mendorong  Pengembangan  sistem dan  usaha  agribisnis  melalui  peningkatan  kualitas

SDM  dan  Pemberdayaan  kelembagaan  agribisnis  serta  peningkatan  mutu  hasil  dan

pemasaran;

3. Meningkatkan  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  hewan   serta  pengawasan

kesehatan masyarakat veteriner

2.1.2. TUJUAN

Mengacu  pada  misi  yang  telah  ditetapkan,  maka  sasaran-sasaran  strategis  yang

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagaimana disajikan

dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi Tujuan
1. Mengoptimalkan  potensi  sumberdaya

pertanian  secara  berkelanjutan  dan

berwawasan lingkungan guna memenuhi

1. Mewujudkan  ketahanan  pangan  secara

berkesinambungan
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kebutuhan pangan
2. Mendorong  pengembangan  system  dan

usaha  agribisnis  melalui  peningkatan

kualitas  SDM  dan  pemberdayaan

kelembagaan  agribisnis  serta

peningkatan mutu hasil dan pemasaran

2.  Meningkatkan  kemandirian  ekonomi

rumah tangga petani

3. Meningkatkan  pencegahan  dan

pengendalian penyakit hewan dan ternak

3. Meningkatkan kesehatan hewan dan ternak

4. Misi Pendukung 4.  Peningkatan  pelayanan  di  Bidang

Pertanian

2.1.3. SASARAN

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai 

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu produk pertanian dan peternakan.

2. Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga petani yang berwawasan agribisnis serta

tumbuhnya sentra-sentra produksi.

3. Meningkatnya jumlah hewan yang terhindar dari penyakit menular ternak.

4. Meningkatnya kapasitas kinerja dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di

atas, adalah dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan secara

optimal. Dinas Petanian Kabupaten Gianyar selanjutnya menuangkan dalam

formulir Renstra ( Rencana Strategis ) dan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran

2.2.  PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada hakekatnya adalah suatu dokumen pernyataan komitmen /

kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang mempresentasikan tekad dan janji antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu 1 ( satu ) tahun berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan

penetapan  kinerja  adalah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi  dan  kinerja

aparatur  sebagai  dasar  penilaian keberhasilan /  kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan

bidang Pertanian Kabupaten Gianyar. Penetapan Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Pertanian

Kabupaten Gianyar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, mengacu pada Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 yang telah ditetapkan. 

Dukungan  kebijakan  penganggaran  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  dan  sasaran

pembangunan pertanian Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

 

TABEL. 2.2. Target Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Tahun 2017 
terkait dengan pencapaian sasaran.

ANGGARAN
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NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

(Rp)
1 2 3 4 5

1 Meningkatkan  produksi,

produktivitas,  mutu

produk  pertanian  dan

peternakan.

Produktivitas padi 62,12 kw/ha 3.257.917.000
Produktivitas Kedelai 14 kw/ha
Produksi SIWAB 10.800 ekor
Produksi Jeruk 29.375 ton
Produksi Cabe 318 ton
Produksi Tembakau 220 ton
Produksi Kelapa 3.804 ton
Peningkatan  Produksi

Daging

7.866 ton

Peningkatan Produksi Telor 841 ton
2 Meningkatnya  unit-unit

usaha  rumah  tangga

petani  yang  berwawasan

agribisnis  serta

tumbuhnya  sentra-sentra

produksi

Persentase  peningkatan

jumlah  usaha  pertanian

tanaman  pangan,

hortikultura  dan

perkebunan

7 % 3.601.001.850

3 Meningkatnya  jumlah

hewan  yang  terhindar

dari  penyakit  menular

ternak

Meningkatnya  jumlah

hewan  yang  terhindar  dari

penyakit menular ternak .

2.700 ekor 91.783.000

4 Meningkatnya kapasitas 
kinerja dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi

Persentase  kualitas  layanan

internal

100 % 1.437.928.809

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  maupun  kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen

yang  merupakan  satu  kesatuan,  yaitu  perencanaan  strategis,  perencanaan  kinerja,

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja

dalam  rangka  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta  mewujudkan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. 

Penetapan sasaran strategis yang akan dibahas disini selanjutnya adalah :
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1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu produk pertanian dan peternakan;

2. Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga petani yang berwawasan agribisnis

serta tumbuhnya sentra-sentra produksi;

3. Meningkatnya jumlah hewan yang terhindar dari penyakit menular ternak;

4. Meningkatnya kapasitas kinerja dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar dan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Periode 2013 – 2018 menjadi acuan

pada penetapan indikator kinerja dinas. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran

dimaksud  merupakan  hasil  dari  suatu  penilaian  yang  sistematik  dan  didasarkan  pada

kelompok indikator  kinerja  kegiatan  yang berupa  indikator-indikator  masukan,  keluaran,

hasil,  manfaat  dan  dampak.  Dalam  mengukur  capaian  kinerja  terdapat  komponen

perhitungan yang dilaksanakan yang didasarkan pada jenis  komponen yang diukur yaitu

Semakin tinggi  realisasi  menggambarkan pencapaian  kinerja  yang semakin  baik,  dengan

rumus perhitungan sebagai berikut :

               % Pencapaian kinerja = Realisasi/target x 100 %

Kinerja  sasaran diperoleh dengan menghitung Indikator  Kinerja  Sasaran.  Predikat

nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s.d 100 : Sangat berhasil

80 s.d 95 : Berhasil

50 s.d <80 : Cukup berhasil

0 s.d <50 : Tidak berhasil

Pengukuran target  kinerja  dari  sasaran strategis  yang telah  ditetapkan oleh Dinas

Pertanian  Kabupaten  Gianyar  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  target  kinerja

dengan  realisasi  kinerja.  Indikator  kinerja  sebagai  ukuran  keberhasilan  dari  tujuan  dan

sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar beserta target dan capaian realisasinya

dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KRITERIA

1 Meningkatkan

produksi,

produktivitas,  mutu

produk  pertanian

dan peternakan.

Produktivitas padi 62,12 kw/ha 60,39 kw/ha 97,21 Sangat

berhasil
Produktivitas Kedelai 14 kw/ha 13,20Kw/ha 94,32 Sangat

berhasil
Produksi SIWAB 10.800 ekor 10.811 ekor 100,1 Sangat

berhasil
Produksi Jeruk 29.375 ton 17.608 ton 60,00 Cukup
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berhasil
Produksi Cabe 318 ton 622 ton 195 Sangat

berhasil
Produksi Tembakau 220 ton 249,9 ton 113,6 Sangat

berhasil
Produksi Kelapa 3.804 ton 3.845,6 ton 101,1 Sangat

berhasil
Peningkatan  Produksi

Daging

7.866 ton 14.918,5 ton 189,6 Sangat

berhasil
Peningkatan  Produksi

Telor

841 ton 1.956,41 ton 232,6 Sangat

berhasil
2 Meningkatnya  unit-

unit  usaha  rumah

tangga  petani  yang

berwawasan

agribisnis  serta

tumbuhnya  sentra-

sentra produksi

Persentase  peningkatan

jumlah  usaha  pertanian

tanaman  pangan,

hortikultura  dan

perkebunan

7 % 8 % 114 Sangat

berhasil

3 Meningkatnya

jumlah  hewan  yang

terhindar  dari

penyakit  menular

ternak

Meningkatnya  jumlah

hewan  yang  terhindar

dari  penyakit  menular

ternak .

2.700 ekor 2.700 ekor 100 Sangat

berhasil

4 Meningkatnya 
kapasitas kinerja 
dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi

Persentase  kualitas

layanan internal

100 % 100 % Sangat

berhasil

Dari tabel di atas terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dan terbagi ke dalam 4

sasaran strategis. Pada tahun 2017, dari 12 indikator kinerja sasaran hampir semua indikator

telah mendekati capaian target yang ditentukan dengan kriteria Sangat Berhasil kecuali pada

indicator sasaran produksi jeruk yang capaiannya 60,00 %.

3.2. ANALISIS CAPAIAN / AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam sub bag ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian

Kabupaten Gianyar yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun

evaluasi  dan analisis  secara rinci  indikator kinerja menurut sasaran strategis

diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran meningkatkan produksi, produktivitas, mutu produk pertanian dan

peternakan.

Produktivitas  adalah  hasil  panen/produksi  (kwintal)  yang

diharapkan persatuan luas lahan (hektar). Jadi satuan produktivitas hasil-

hasil pertanian adalah kwintal per hektar. Hasil yang diperoleh petani pada

saat  panen disebut produksi,  dan biaya yang dikeluarkan disebut  biaya

produksi. Usaha tani yang bagus merupakan usaha tani yang produktif dan

efisien.  Usaha  tani  yang  produktif  berarti  usaha  tani  yang  memiliki

produktivitas tinggi. Pengertian produktivitas ini merupakan penggabungan
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antara  konsepsi  efisiensi  usaha  (fisik)  dengan  kapasitas  tanah.  Untuk

menambah manfaat suatu luasan lahan tertentu baik dengan peningkatan

IP (Indek Pertanaman) maupun penerapan teknologi untuk meningkatkan

produktivitas dan kesejahteraan petani.

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel  3.2.  Capaian  Kinerja  dengan indikator  dari  Sasaran  meningkatkan

produksi, produktivitas, mutu produk pertanian dan peternakan.

No Indikator Kinerja Target Capaian ( % )

1 Produktivitas padi 62,12 kw/ha 60,39

kw/ha

97,21

2 Produktivitas Kedelai 14 kw/ha 13,20

kw/ha

94,32

3 Produksi SIWAB 10.800 ekor 10.811 ekor 100,1

4 Produksi Jeruk 29.375 ton 17.608  ton 60,00

5 Produksi Cabe 318 ton 622 ton 195 

6 Produksi Tembakau 220 ton 249,9 ton 113,6

7 Produksi Kelapa 3.804 ton 3.845,6 101,1

8 Peningkatan Produksi Daging 7.866 ton 14.918,48

ton

189,65

9 Peningkatan Produksi Telor 841 ton 1.956,41 232,6

Produktivitas  produk  pertanian  menunjukkan  hasil  panen

(produksi  hasil  pertanian  dalam  satuan  kwintal)  per  satuan  luas  lahan

(hektar). Hasil yang diperoleh dari produktivitas padi adalah sebesar 60,39

kw/ha  atau  97,21  %  dari  target.  Capaian  tersebut  disebabkan  oleh

pemakaian  pupuk  tidak  sesuai  dengan  yang direkomendasikan  (  pupuk

berimbang ) , adanya perbaikan jaringan irigasi yang menyebabkan debit

air  mengecil  serta  anomali  iklim.  Upaya  –  upaya  intensifikasi  budidaya

tanaman padi, palawija maupun hortikultura berupa penerapan teknologi,

pemanfaatan  air  dan  sarana  prasarana  lainnya  dengan  harapan  dapat

meningkatkan produktifitas hasil produk pertanian .

Pencapaian sasaran produktivitas kedelai diperoleh dengan cara

membagi jumlah produksi dibagi dengan luas panen (kw/ha). Produktivitas

kedelai mencapai 13,20 kw/ha atau 94,32 % dari target, hal ini disebabkan

penerapan teknologi serta teknik budidaya yang kurang tepat. 

Pencapaian  sasaran  dengan  indikator  produksi  Siwab  (sapi

indukan wajib  bunting)  yaitu  10.811 ekor.  Pada tahun 2017 merupakan

tahun  pertama  pelaksanaan  upsus  Siwab  dengan  tujuan  peningkatan

produksi  sapi  dengan  meningkatkan  jumlah  populasi  sapi  melalui

inseminasi buatan (kawin suntik). 
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Pencapaian  sasaran dengan indikator  produksi  jeruk diperoleh

dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Hasil yang diperoleh

mencapai 17.608 ton atau 60 % dari target. Rendahnya capaian karena

banyaknya  tanaman  jeruk  dengan  katagori  tanaman  tua  sehingga

produktivitasnya rendah,  penerapan teknik  budidaya yang kurang tepat

(pemupukan  kurang  berimbang)  serta  adanya  serangan  organisme

pengganggu tanaman (OPT).

Pada pencapaian sasaran dengan indikator peningkatan produksi

cabe diperoleh capaian sebesar 622 ton atau 195 % dari target. Capaian ini

didukung dengan makin antusiasnya petani menanam cabe, penggunaan

benih yang berkualitas, serta peningkatan pengetahuan  petani dalam hal

budidaya  tanaman  cabe.  Hal  ini  juga  berkat  pendampingan  serta

pembinaan secara berkesinambungan dari petugas pertanian lapangan.

Produksi komoditas tembakau mencapai 249,9 ton atau 113,6 %

dari target. Hal ini didukung oleh meningkatnya pemahaman petani dalam

mengimplementasikan  teknik  budidaya  maupun  penanganana  pasca

panen secara tepat. Capaian produksi kelapa juga diatas target yang telah

ditetapkan dengan produksi sebesar 3.845,6 atau 101,1 %.

Pencapaian indikator  produksi  daging mencapai  14.918,48 ton

atau 189,65 % dari target. Begitu juga terhadap capaian indikator sasaran

produksi telor jauh diatas target yang ditetapkan yaitu 1.956,41 ton atau

232,6 %. Capaian indikator produksi daging menunjukkan bahwa semakin

bergairahnya  masyarakat dalam  memelihara ternak baik itu sapi, babi,

itik, kambing maupun ayam ras pedaging dan juga disebabkan semakin

tingginya kebutuhan daging dimasyarakat terutama daging ayam.

b. Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016

Tabel  3.3.  Capaian  kinerja  tahun  2017  dibandingkan  dengan  tahun

2016.

No Indikator Kinerja
Tahun

2016

Tahun

2017

Perkembang

an ( % )

1 Produktivitas padi 62,08 kw/ha 60,39 kw/ha ( 2,72 )

2 Produktivitas Kedelai 15,00 kw/ha 13,20kw/ha ( 12 )

3 Produksi SIWAB 0 10.811 ekor 100

4 Produksi Jeruk 9.264 ton 17.608 ton 90,06

5 Produksi Cabe 161,5 ton 622  ton 285

6 Produksi Tembakau 224,64 ton 249,9 ton 11,24
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7 Produksi Kelapa 3.793,98 ton 3.845,6 ton 1,36

8 Produksi Daging 13.195,89 ton 14.918,48

ton

13,05

9 Produksi Telor 2.326,75 ton 1.956,41 (15,91)

Produktivitas padi pada tahun 2017 mengalami penurunan bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2016  (  -  2,72 % )  begitu juga

halnya dengan produktivitas kedelai  ( -12 %) hal ini disebabkan karena

pemupukan  yang  dilakukan  oleh  petani  tidak  menggunakan  pupuk

berimbang yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian (tepat jumlah,

tepat dosis, tepat waktu), adanya anomali iklim, serta adanya serangan

OPT.   Produksi  SIWAB  pada  tahun  2017  merupakan  tahun  pertama

pelaksanaan  Upsus  Siwab  (Sapi  indukan  wajib  bunting)  sehingga

capaian  tahun  2016  belum  tercatat.  Kegiatan  Siwab  ini  yaitu

peningkatan  populasi  sapi  melalui  inseminasi  buatan  (  IB  )   serta

mencegah pemotongan sapi betina produktif.

Capaian produksi jeruk terjadi peningkatan yang cukup signifikan

bila  dibandingkan  dengan  capaian  tahun  2016.  Hal  ini  disebabkan

karena pembinaan secara berkesinambungan oleh petugas dilapangan,

serta tanaman jeruk yang diremajakan telah mulai menghasilkan. 

Produksi  cabe  dari  tahun  2016  mengalami  peningkatan  yang

signifikan sebesar 96,90 %. Hal ini tidak terlepas dari penerapan dari SL

GAP  cabe  serta  semakin  antusiasnya  masyarakat  menanam  cabe

karena nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Capaian  produksi  daging  meningkat  sebanyak  13,05  %  dari

capaian  tahun  2016.  Peningkatan  ini  merupakan  wujud  dari

pelaksanaan  program Upsus Siwab, pembinaan – pembinaan kepada

petani  ternak  secara  berkesinambungan,  serta  meningkatnya  jumlah

usaha-usaha  peternakan.  Pada  indikator  produksi  telor  terjadi

penurunan capaian sebesar 15,91 % bila dibandingkan dengan capaian

tahun  2016,  hal  ini  diakibatkan  karena  peternak  beralih  usaha  dari

komoditas ayam ras petelor ke ayam ras pedaging dan juga adanya

peremajaan  ayam  petelor.   Tingginya  kebutuhan  daging  ayam

dimasyarakat , masa panen yang singkat, dan harga dipasaran cukup

tinggi  menjadi  alasan  beralihnya  peternak  dari  ayam  petelor  ke

pedaging. 

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

produksi  daging  dan  telur  diantaranya  adalah  terus  naiknya  harga

bahan pakan yang memicu kenaikan pakan komersial  atau pabrikan,

terbatasnya  hijauan  makanan  ternak  dimusim  kering,  keterbatasan

permodalan  usaha  perternakan  terkait  mahalnya  bibit  ternak  sapi

potong, diperlukan peningkatan pengetahuan peternak tentang teknik

14



budidaya  dan  penanganan penyakit,  dan  belum maksimalnya  upaya

pengendalian pemotongan sapi betina produktif.

c. Capaian Kinerja Tahun 2017 terhadap capaian Provinsi Bali

Capaian  sasaran  kinerja  meningkatnya  produksi,  produktivitas,  mutu

produk pertanian/peternakan di  Kabupaten Gianyar,  dengan indikator

kinerja peningkatan produktivitas padi dan kedelai tahun 2017 berada

diatas rata-rata produktivitas provinsi  yaitu 59,58 Kw/ha dan kedelai

12,12 Kw/ha. 

Tabel.3.4. Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan target Provinsi Bali

Indikator Kinerja

Target

Provinsi

Bali 2017

Capaian

Kabupate

n Gianyar

2017

Selisih dgn

target

Provinsi

Prosentas

e

Produktivitas padi 59,58 Kw/ha 61,15 kw/ha 1,57 Kw/ha 2,6

Produktivitas Kedelai 12,12 Kw/ha 14 kw/ha 1,88 Kw/ha 15,51

Produksi SIWAB 10.833 ekor 10.811 ekor ( 22 ekor ) (0.02)

d. Capaian Kinerja Tahun 2017 terhadap target Renstra 2018

Tabel  3.5.  Capaian  kinerja  Tahun  2017  dibandingkan  target  Renstra

tahun 2018

Indikator Kinerja
Target

2017

Target

2018

Capaian

2017
selisih

Produktivitas padi 62,12 kw/ha 62,15 kw/ha 60,39 kw/ha 1,7 kw/ha

Produktivitas Kedelai 14 kw/ha 15 kw/ha 13,20kw/ha 0,8 kw/ha

Produksi SIWAB 10.800 ekor 10.833 ekor 10.811 ekor 22 ekor

Produksi Jeruk 29.375 ton 29.375 ton 17.608 ton 11.767 ton

Produksi Cabe 318 ton 340 ton 622  ton 304 ton

Produksi Tembakau 220 ton 225 ton 249,9  ton 24,9 ton

Produksi Kelapa 3.804 ton 3.828 ton 3.845,6  ton 17,6 ton

Produksi Daging 7.866 ton 7.929 ton 14.918,48

ton

6.989,48

ton

Produksi Telor 841 ton 847 ton 1.956,75

ton

1.109,75

ton

Melihat  selisih  capaian  komoditas  tersebut  di  Tahun  2017

dibandingkan dengan target capaian akhir Tahun renstra 2018, maka

setiap  tahun  dituntut  untuk  meningkatkan  khususnya  produktifitas

tanaman padi  rata-rata 1,76 kw/ha,  dan kedelai  rata-rata 1,8 kw/ha.

Peran  penyuluh  pertanian  lapangan  sangat  tinggi  dalam  mencapai
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keberhasilan ini sebagai ujung tombak ataupun garda terdepan yang

bersentuhan langsung dengan petani.

3.2.2. Sasaran  Meningkatnya  unit-unit  usaha  rumah  tangga  petani  yang

berwawasan agribisnis serta tumbuhnya sentra-sentra produksi.

Sasaran  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  persentase

peningkatan  jumlah  usaha-usaha  rumah  tangga  petani  di  Kabupaten

Gianyar yang ada dibawah pembinaan penyuluh pertanian lapangan Dinas

Pertanian. Peningkatan kemampuan kelas utama kelompok tani merupakan

acuan dalam menentukan indicator meningkatnya jumlah usaha – usaha

rumah  tangga  petani  yang  berwawasan  agribisnis.  Peningkatan

kemampuan kelas kelompok juga merupakan indikasi bahwa keberfungsian

kelompok  telah  mampu  memfasilitasi  anggotanya  dalam  meningkatkan

produktivitas  usaha  dan  kesejahteraannya.  Kelas  kemampuan  kelompok

adalah  indicator  bukan  tujuan,  untuk  itu  strategi  peningkatan  kelas

kelompok haruslah strategi  yang mampu mengantarkan petani  memiliki

keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang terukur dan dapat

dievaluasi.  Kemajuan/keberhasilan  kelembagaan  penyuluhan  bisa  diukur

dari peningkatan kelas kelompok tani dimasing-masing wilayah binaannya.

Jika  kelompok  binaan  tergolong  kelas  pemula  tanpa  ada  perubahan

kemampuan kelas,  artinya ada yang perlu  dievaluasi  terhadap kegiatan

penyuluhan yang telah dilakukan.

Capaian  kinerja  output  berupa  kelompok  tani  yang  telah  dan

sedang  disuluh  oleh  masing-masing  penyuluh  pertanian,  sedangkan

capaian kinerja outcome berupa kelompok tani yang mandiri yang salah

satu indikatornya berupa kelas kemampuan kelompok  Madya, Lanjut dan

Utama.

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.6. Capaian Kinerja dengan indikator dari Sasaran Meningkatnya

unit-unit usaha rumah tangga petani yang berwawasan agribisnis serta

tumbuhnya sentra-sentra produksi

No Indikator Kinerja Target Capaian ( % )

1 Persentase peningkatan 
jumlah usaha pertanian 
tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebunan

7 % 10,85 % 155

Persentase  peningkatan  jumlah  usaha  pertanian  tanaman  pangan,

hortikultura  dan  perkebunan  dihitung  berdasarkan  meningkatnya

kemampuan kelas kelompok tani yang ditargetkan 7 % atau sebanyak

37 (tiga  puluh  tujuh)  kelompok  yang tercapai  /  terealisasi  sebanyak

10,85 % atau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelompok .
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b. Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016

Target sasaran kinerja dinas dengan indikator prosentase peningkatan

jumlah usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

dituangkan dalam Renstra Dinas Pertanian. Ini sangat terkait dengan

diberlakukannya  pengukuran  kinerja  penyuluh  lapangan  dengan

keberadaan  kelompok  tani  yang  terdaftar  dalam  SIMLUHTAN.  Jadi

capaian kinerja peningkatan jumlah usaha pertanian tanaman pangan,

hortikultura  dan  perkebunan  di  Tahun  2017  belum  dapat

diperbandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2016).

c. Capaian Kinerja Tahun 2017 terhadap target Renstra 2018

Tabel  3.7.  Capaian  kinerja  Tahun  2017  dibandingkan  target  Renstra

tahun 2018

Indikator Kinerja
Target

2017

Target

2018

Capaian

2017
selisih

Persentase  peningkatan

jumlah  usaha  pertanian

tanaman  pangan,

hortikultura  dan

perkebunan

7 % 11 % 10,85 % 0,15 %

3.2.3. Sasaran Meningkatnya jumlah hewan yang terhindar dari penyakit menular

ternak

Kesehatan  hewan  adalah  mencegah  timbulnya  wabah  dan

menekan  angka  kematian  yang  ditimbulkan   penyakit  hewan  menular,

menghindarkan  kerugian  ekonomi  akibat  kehilangan  produksi,

meningkatkan  produksi  dan  produktifitas  ternak  dengan  melaksanakan

pengamanan  ternak  (pengendalian,  pencegahan  dan  pemberantasan

penyakit hewan menular) serta mengupayakan agar tidak timbul penyakit

eksotik dan mempertahankan status bebas penyakit hewan menular bagi

penyakit hewan menular tertentu.

Tujuan  dari  kesehatan  hewan  adalah  tercapainya  tindak

pengendalian,  penanggulangan  dan  pemberantasan  penyakit  hewan

menular yang bersifat zoonosis dalam melindungi kesehatan masyarakat

konsumen,  tercapainya  angka  kematian  ternak  (mortalitas  rate)  kurang

dari  0,01%,  tercapainya  pengurangan/menyempitnya  wilayah  terancam

wabah (population risk), tercapainya penurunan kasus penyakit (incident

rate) menjadi kurang dari 0,03%, tercapainya intensitas pengamatan dan

pemberantasan penyakit dan tercapainya penurunan jumlah pemotongan

ternak betina produktif menjadi 10%

a. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.8. Capaian Kinerja dengan indikator dari Sasaran Meningkatnya

jumlah hewan yang terhindar dari penyakit menular ternak 
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No Indikator Kinerja Target Capaian ( % )

1 Meningkatnya jumlah hewan 
yang terhindar dari penyakit 
menular ternak .

2.700 ekor 3.400 ekor 125,9

Pencapaian  indicator  sasaran  meningkatnya  jumlah  hewan  yang

terhindar dari penyakit menular ternak mencapai 3.400 ekor atau 125,9

%  dari  target.  Hal  ini  didukung  oleh  meningkatnya  kesadaran

masyarakat  tentang  pentingnya  kesehatan  ternak  yaitu  dengan

melaksanakan  vaksinasi  secara  swadaya  terhadap  hewan  dan

ternaknya,  optimalisasi  peran  puskeswan  sebagai  ujung  tombak

penanganan  penyakit  hewan  di  lapangan,  pelaksanaan  aktiv

pengobatan dan pemberian vaksinasi pada ternak. 

b. Capaian Kinerja Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016

Tabel  3.9.  Capaian  kinerja  tahun  2017  dibandingkan  dengan  tahun

2016.

No Indikator Kinerja
Tahun

2016

Tahun

2017

Perkemban

gan

1 Meningkatnya  jumlah  hewan

yang  terhindar  dari  penyakit

menular ternak .

2.500 ekor 3.400 ekor 36 %

Dinas pertanian Kabupaten Gianyar dalam menetapkan target mengacu

pada pencapaian target tahun 2016. Peningkatan jumlah hewan yang

terhindar  dari  penyakit  menular  ternak  pada  tahun  2017  terjadi

peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  merupakan  wujud  dari

meningkatnya  partisipasi  serta  kesadaran  masyarakat  tentang

pentingnya  kesehatan  hewan  dan  ternak  serta  optimalnya  kinerja

petugas  baik  petugas  kabupaten,  kecamatan  maupun  penyuluh

lapangan.

c. Capaian Kinerja Tahun 2017 terhadap target Renstra 2018

Tabel  3.10.  Capaian kinerja  Tahun 2017 dibandingkan target  Renstra

tahun 2018

Indikator Kinerja
Target

2017

Target

2018

Capaian

2017
selisih

Meningkatnya  jumlah

hewan yang terhindar  dari

penyakit menular ternak .

2.700 ekor 3.000 ekor 3.400 ekor 700 ekor

3.3. REALISASI ANGGARAN
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Dalam menjalankan tugas  pokok dan fungsi,  Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan 11 (sebelas) program dan 27 (dua puluh

tujuh)  kegiatan.  Penyerapan  anggaran  belanja  langsung  setelah  perubahan  pada  Dinas

Pertanian Kabupaten Gianyar tahun 2017 sebesar Rp.7.699.175.298,- atau 92,52 % dari total

anggaran  belanja  langsung  yang  dialokasikan  sebesar  Rp.  8.322.042.659,-.  Realisasi

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.  6.496.913.519 , sedangkan realisasi

untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.  1.202.261.779,-.   Realisasi  belanja tidak

langsung pada tahun 2017 adalah Rp. 15.300.601.718,- atau sebesar 98,42 % .

Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Tahun

anggaran 2017 berdasarkan alokasi anggaran per Program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.11

PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN DINAS PERTANIAN

KABUPATEN GIANYAR

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN SASARAN REALISASI
KEU(Rp) % FISIK

I Program  Pelayanan  Administrasi

Perkantoran
1 Penyediaan  jasa  Administrasi

Keuangan/Perkantoran

944.207.800 Terlaksananya  kegiatan

administrasi  umum

perkantoran

776.463.860 82,23 93,69

II Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

29.000.000 Terlaksananya  pengadaan

perlengkapan gedung kantor

23.666.000 81,61 100

2 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

53.000.000 Terlaksananya  pengadaan

peralatan gedung

49.874.950 94,10 100

3 Pemeliharaan  rutin/berkala

gedung kantor

0 Terpeliharanya gedung kantor

dinas

0 0 0

4 Pemeliharaan  rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

356.187.850 Jumlah  kendaraan

dinas/operasional  dalam

kondisi baik

328.968.969 92,36 100

5 Pemeliharaan  rutin  berkala

peralatan gedung/kantor

40.863.159 Terpeliharanya  peralatan  AC,

terpeliharanya

komputer/lapto,

terpeliharanya printer

23.288.000 56,99 100

III Program  peningkatan

pengembangan  sistem  pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1 Penyususnan  dokumen

perencanaan SKPD

14.670.000 Jumlah  dokumen

perencanaan  yang  disusun

dan sampaikan tepat waktu

14.645.000 99,83 100

IV Program  peningkatan

kesejahteraan petani
1 Penyuluhan  dan  pendampingan

petani dan pelaku agribisnis

19.887.500 Jumlah  kelompok  simantri

yang  meningkat

kemampuannya  dalam

mengelola usahanya

15.362.500 77,25 100

2 Peningkatan  Kemampuan

lembaga petani

70.005.000 Jumlah  kelompok  tani  yang

meningkat kemampuannya

68.383.269 97,68 100

V Program  peningkatan  ketahanan

pangan (pertanian/perkebunan)
1 Penyusunan  data  base  potensi

produkdi pangan

69.517.500 Jumlah dokumen data statistik

pertanian yang disusun

57.870.000 83,25 97,01

2 Pengembangan  pertanian  pada

lahan kering

456.800.000 Luas  demplot  penagkar

bawang merah

452.372.100 99,03 99,96

3 Peningkatan  produksi,

produktivitas  dan  mutu  produk

perkebunan, produk pertanian

146.600.000 Terlaksananya  penanaman

kaji  terap  padi  dan

terlaksananya display varietas

142.382.700 97,12 99,78
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4 Monitoring evaluasi dan pelaporan 26.495.000 Jumlah Laporan yang disusun

dan disampaikan tepat waktu

21.195.000 80 94,49

VI Program Peningkatan Pemasaran

Hasil  Produksi

Pertanian/Perkebunan
1 Promosi  atas  hasil  produksi

pertanian/perkebunan  unggulan

daerah

159.230.000 Jumlah  pelaku  usaha  yang

mengikuti pameran

154.840.100 97,24 100

VI Program  Peningkatan  Produksi

Pertanian/Perkebunan

97,54 99,89

1 Penyuluhan  peningkatan

peningkatan  produksi

pertanian/perkebunan

189.600.000 Jumlah  luas  lahan  sawah

yang  mendapatkan  alokasi

pupuk

176.991.000 98,63 93,35

2 Peningkatan kualitas  bahan baku

tembakau

2.170.779.000 Persentase  Peningkatan

produksi  dan  mutu  produk

tembakau

2.124.533.250 97,87 100

3 Pemberdayaan petani perkebunan 41.645.000 Terlaksananya  pembinaan

subak abian, kelompok tani

41.510.000 99.68 100

VII Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan
1 Peningkatan  kapasitas  tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

302.235.500 Jumlah  penyuluh  yang

meningkat kapasitasnya

298.733.200 98,84 100

2 Penyuluhan  dan  pendampingan

bagi pertanian/perkebunan

23.600.000 Persentase peningkatan kelas

kelompok tani

21.220.000 89,92 100

3 Peningkatan  sarana  prasarana

penyuluhan pertanian

3.049.348.350 Panjang   jalan  usaha  tani

yang  dibangun  dengan

kualitas baik 

2.764.301.400 90,65 100

VIII Program  Pencegahan  dan

Penanggulangan Penyakit Ternak
1 Pendataan masalah peternakan 14.755.000 Jumlah  buku  populasi  ternak

yang disusun 

12.464.000 84,47 100

2 Pemeliharaan  kesehatan  dan

pencegahan  penyakit  menular

ternak

69.788.000 jumlah  ternak  yang  terhindar

dari penyakit menular ternak

66.675.000 95,55 100

IX Program  Peningkatan  Produksi

Hasil Peternakan
1 Pembangunan  sarana  dan

prasarana pembibitan ternak

8.470.000 Jumlah  ternak  sapi  yang

mendapatkan  layanan

inseminasi buatan

5.355.000 63,22 100

2 Pendistribusian  bibit  ternak

kepada masyarakat

0 Jumlah  bibit  ternak  yang

diterima petani

0 0 0

3 Pembelian  dan  pendistribusikan

vaksin dan pakan ternak

58.118.000 Persentase  jumlah  ternak

yang  terhindar  dari  penyakit

melalui pemberian vaksin 

52.590.000 90,49 100

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi peternakan
1 Pendataan informasi harga pasar 7.250.000 Jumlah buku informasi  harga

terbaru yang disusun

5.490.000 75,72 100

TOTAL 8.322.042.659 7.699.175.298 92,52

Beberapa uraian yang berkaitan dengan realisasi  anggaran Tahun 2017 tersebut diatas adalah

sebagai berikut :

1. Pada  Program  dan  Kegiatan  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran,  dari  alokasi  dana

sebesar Rp. 944.207.800,- yang terealisasi sebesar Rp.776.463.860,- atau 82,23 % . Dari

data  yang  ada,  nilai  yang  cukup  besar  yang  tidak  dapat  diserap  berasal  dari  sisa

penganggaran belanja jasa telepon, air dan listrik, jasa tenaga kerja non pegawai dan Jasa

pegawai honorer Disamping karena efesiensi pemakaian, perencanaan penganggaran ke

depan perlu dicermati lebih teliti agar pengalokasian anggaran pada suatu kegiatan tidak

menjadi mubajir. 

2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari alokasi dana sebesar Rp.

479.051.009,- yang terealisasi atau terserap sebesar Rp. 425.797.919,- atau 88,88 %. Dari
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data yang ada, serapan yang rendah terdapat pada belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Roda Dua dan Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Sisanya  yang  tidak  terserap  adalah  sisa  kontrak  pengadaan belanja  modal.  Ke depan

perencanaan penganggaran perlu lebih dicermati.

3. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan

Keuangan,  dari  alokasi  dana  sebesar  Rp.  14.670.000,-  yang  terserap  sebesar  Rp.

14.645.000,- atau 99,83 %.

4. Pada  Program  Peningkatan  Kesejahteraan  Petani,  dari  alokasi  dana  sebesar  Rp.

89.892.500,-  yang  terealisasi  sebesar  Rp.  83.745.769,-  atau  93,16  %.  Kegiatan  yang

tergolong  menyisakan  anggaran  yaitu  pada  Kegiatan  Penyuluhan  dan  pendampingan

petani dan pelaku agribisnis yaitu sebesar Rp. 4.525.000,- atau 77,25 %. Dana yang tidak

terserap merupakan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja makan dan minum

rapat, kedepan penganggaran mesti lebih dicermati lagi.

5. Pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dari alokasi dana

sebesar Rp. 699.412.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 673.819.800,- atau 96,34 %. Pada

Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dimana 2 (dua) kegiatan realisasinya dibawah 90

%. Kegiatan yang tergolong menyisakan anggaran diantaranya :

- Kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan yaitu pada belanja makanan

dan  minuman  rapat  dan  perjalanan  dinas  dalam daerah  sebesar  Rp.  11.647.500,-.

Kedepan perencanaan penganggaran perlu dicermati.

- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yaitu pada sub Kegiatan Belanja makan

dan minum rapat, honor tim (adanya perpindahan pegawai yang mendapatkan honor)

dan perjalanan dalam daerah yaitu sebesar Rp. 5.300.000,-.

6. Pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dari alokasi

dana sebesar Rp. 159.230.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 154.840.100,- atau 97,54 %.

7. Pada  Program  Peningkatan  Produksi  Pertanian/Perkebunan  hampir  pada  seluruh

kegiatannya terjadi penyerapan mendekati 100 %. Kagiatan yang tergolong menyisakan

anggaran yang cukup besar yaitu :

- Kegiatan  Penyuluhan  Peningkatan  Produksi  Pertanian/Perkebunan  sebesar  Rp.

12.609.000,- yang merupakan sisa kontrak (efisiensi)

- Kegiatan Peningkatan kualitas bahan baku tembakau sebesar Rp. 46.245.750,- yang

juga merupakan sisa kontrak (efisiensi)

8. Program  Pemberdayaan  Penyuluh  Pertanian/Perkebunan  Lapangan  dari  alokasi  dana

sebesar  Rp.  3.375.183.850,-  terealisasi  sebesar  Rp.  3.084.254.600,-  atau  91,38  %.

Kegiatan  yang  realisasinya  dibawah  90  %  adalah  Kegiatan  Penyuluhan  dan

pendampingan  bagi  pertanian/perkebunan  yaitu  sebesar  89,92  %.  Kegiatan  yang

menyisakan anggaran cukup besar yaitu pada Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana

penyuluh pertanian sebesar Rp. 285.046.950,- yang merupakan sisa kontrak (efisiensi).

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dari alokasi dana sebesar Rp.

84.533.000,-  yang  terealisasi  sebesar  Rp.  79.139.000,-  atau  93,62  %.  Kegiatan  yang

serapannya  rendah  yaitu  kegiatan  pendataan  masalah  peternakan  (  84,47  %).  Sisa

anggaran merupakan kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah.
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10. Pada   Program  Peningkatan  Produksi  Hasil  Peternakan  dari  alokasi  anggaran  dana

sebesar Rp. 66.588.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 57.945.000,- atau 87,02%. Kegiatan

yang  serapannya  rendah  adalah  pada  Kegiatan  Pembangunan  sarana  dan  prasarana

pembibitan  ternak  dengan  realisasi  keuangan  63,22  %.  Sisa  anggaran  pada  belanja

perjalanan dinas dalam daerah. Kedepan perencanaan perjalanan dinas perlu dicermati

lagi.

11. Sedangkan  pada  Program  Peningkatan  Pemasaran  Hasil  Produksi  Peternakan  terjadi

penyerapan yang cukup rendah (75,72%) yaitu pada Kegiatan Pendataan Informasi Harga

Pasar. Terjadi sisa pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan biaya foto copy.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  (LAKIP)  Dinas

Pertanian,  Kabupaten  Gianyar  disusun  berdasarkan  kebijakan  umum anggaran  Tahun

2017,  serta  penetapan  Kinerja  Tahun  2017  sebagai  pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja

instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan

instansi. 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi, misi dan strategi instansi

yang  mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  –

kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar pada tahun

anggaran 2017 merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten

Gianyar Tahun 2013 – 2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi

semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk

target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar tahun 2017 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari  capaian indikator  kinerja

sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumberdaya manusia, anggaran dan

sarana prasarana.

2. Dari  sasaran  dan  indikator  kinerja  terdapat  12 indikator  kinerja  utama  yang  dipilih

sebagai tolok ukur kinerja.

3. Dari indikator kinerja utama, indikator mencapai kriteria sangat baik

Langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang

dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk  peningkatan  kapsitas  SDM  tentang  Sistem

Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  serta  kemampuan  teknis  dalam menyusun

dokumen-dokumen  kinerja  untuk  mempercepat  terwujudnya  pemerintahan  yang

akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar

tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar dijajaran instansi

pemerintah,  serta  meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian

Penetapan Kinerja (PK)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian

Kabupaten  Gianyar  tahun  2017  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan

evaluasi  akuntabilitas  kinerja  bagi  pihak  yang  membutuhkan,  sebagai  bahan

pertimbangan  Bappeda  untuk  perencanaan  tahun  berikutnya,  penyempurnaan

pelaksanaan  program dan  kegiatan  yang  akan  datang,  serta  penyempurnaan  berbagai

kebijakan yang diperlukan.

23



Gianyar, Januari 2018

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar

Ir. I Made Raka, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 199003 1 149

24



Lampiran 1a

Pernyataan Penetapan Kinerja

(anggaran Induk 2015)
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Lampiran 1b

Pernyataan Penetapan Kinerja

(anggaran Perubahan 2015)
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Lampiran 2a

Formulir Penetapan Kinerja

(Anggaran Induk 2015)
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Lampiran 2b

Folmulir Penetapan Kinerja

(Anggaran Perubahan 2015)
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Lampiran 3

Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah
Sampai Dengan Tahun 2015

Dinas Pertanian, Perhutanan Dan Perkebunan
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Lampiran 

Perincian Kinerja Keuangan
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