AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Gambaran kinerja Polbangtan Gowa disajikan pada capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2019 tersebut, maka digunakan
metode Scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja yaitu;
(1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil
(capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu lead
indicator dan lag indicator. Lead indicator adalah indikator yang pencapaiannya dibawah
kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator
aktivitas. Sedangkan lag indicator adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali
organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome.
Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang
petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, maka jenis Indikator
Kinerja Sasaran Strategis (IKKS) pimpinan kementerian/lembaga adalah outcome/impact
(lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis
indikator output/outcome, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II
harus menggunakan jenis indikator output.
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Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga eselon II
menggunakan lag indicator.
Untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Perbandinganantaratargetdanrealisasikinerjatahunini
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NO. SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

SATUAN

1

Meningkatnya kualitas layanan
Polbangtan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
atas layanan publik Polbangtan
3.4

Skala Likert
(1- 4)

3.47

Tingkat kepuasan layanan internal
3.28

3.28

70

109

Skala Likert
(1- 4)

2

Meningkatnya serapan lulusan
Polbangtan di bidang pertanian

Jumlah lulusan Polbangtan yang
bekerja di bidang pertanian

Orang

3

Meningkatnya pemanfaatan
penelitian terapan Polbangtan
terhadap masyarakat tani

Rasio hasil penelitian terapan dosen
yang di manfaatkan terhadap total hasil %
penelitian terapan

4

Meningkatnya pengabdian
Polbangtan terhadap masyarakat
tani

Rasio penumbuhan kelembagaan
petani menjadi Kelembagaan Ekonomi
Petani (KEP)

%

100

100

15

20

5

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
di lingkungan Polbangtan

Peningkatan penilaian implementasi
SAKIP
(5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB
12 tahun 2015)

90

95

1

0

%
Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan
keuangan Polbangtan yang terjadi
Jumlah
berulang
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TARGET DAN REALISASI PK

120
100
80
60
40
20
0
109
100,00
95
3,47 3,28 20 0

Target Realisasi

Tabel di atas menggambarkan: Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan Polbangtan
pada indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Polbangtan di
tahun 2019 realisasi mencapai 3.47 dengan target 3.4 dengan kriteria sangat baik; Untuk
indikator kinerja tingkat kepuasan layanan internal, mendapatkan realisasi sebesar 3.28
dengan target 3.28 kriteria sangat baik; Pada sasaran meningkatnya serapan lulusan
Polbangtan di bidang pertanian dengan indikator jumlah lulusan Polbangtan yang bekerja di
bidang pertanian sebanyak 109 orang dari target 70 orang; Pada sasaran meningkatnya
pemanfaatan penelitian terapan Polbangtan terhadap masyarakat tani dengan indikator
kinerja rasio hasil penelitian terapan dosen yang dimanfaatkan terhadap total hasil penelitian
terapan telah mencapai 100 % dari target 100%; Pada sasaran meningkatnya pengabdian
Polbangtan terhadap masyarakat tani dengan indikator rasio penumbuhan kelembagaan
petani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) realisasi sebesar 20% dengan target
15%; Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Polbangtan dengan
indikator peningkatan penilaian implementasi SAKIP (5 aspek SAKIP sesuai permempan RB
12 tahun 2015) realisasi sebesar 95% dari target 90%; indikator kinerja jumlah temuan Itjen
atas
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pengelolaan keuangan Polbangtan yang terjadi berulang realisai menunjukkan angka 0 dari
target 1.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang
lalu
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REALISASI

NO.

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

1

Meningkatnya kualitas layanan
Polbangtan

2018

2019

Skala Likert
3.30
(1-4)

3.47

SATUAN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
layanan publik Polbangtan

Tingkat kepuasan layanan internal

Meningkatnya serapan lulusan
Polbangtan di bidang pertanian
2

3

Skala Likert
3.24
(1-4)

3.28

Orang
Jumlah lulusan Polbangtan yang bekerja
di bidang pertanian

Meningkatnya pemanfaatan penelitian Rasio hasil penelitian terapan dosen yang
terapan Polbangtan terhadap
di manfaatkan terhadap total hasil
%
masyarakat tani
penelitian terapan

100

109

87.5

100

4

Rasio penumbuhan kelembagaan petani
Meningkatnya pengabdian Polbangtan
menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani
terhadap masyarakat tani
(KEP)

%
20

20

5

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di
lingkungan Polbangtan

Peningkatan penilaian implementasi
SAKIP
%
(5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12
tahun 2015)

95

95

Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan
keuangan Polbangtan yang terjadi
berulang

Jumlah

0

0

Tabel di atas menggambarkan pada sasaran meningkatnya kualitas layanan Polbangtan
pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Polbangtan di
tahun 2018 mempunyai realisasi 3.30 dengan kriteria sangat baik, sedangkan pada tahun
2019 realisasi mencapai 3.47 dengan kriteria sangat baik. Untuk indikator kinerja tingkat
kepuasan layanan internal, pada tahun 2018 mendapatkan realisasi sebesar 3.24 dengan
kriteria sangat baik dan pada tahun 2019
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mendapatkan realisasi sebesar 3.28 kriteria sangat baik; Pada sasaran meningkatnya
serapan lulusan Polbangtan di bidang pertanian dengan indikator jumlah lulusan Polbangtan
yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2018 sebesar 100 orang dan pada tahun 2019
sebanyak 109 orang dari target 70 orang; Pada sasaran meningkatnya pemanfaatan
penelitian terapan Polbangtan terhadap masyarakat tani dengan indikator kinerja rasio hasil
penelitian terapan dosen yang dimanfaatkan terhadap total hasil penelitian terapan pada
tahun 2018 sebesar 87.5% sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 100%; Pada
sasaran meningkatnya pengabdian Polbangtan terhadap masyarakat tani dengan indikator
rasio penumbuhan kelembagaan petani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) pada
tahun 2018 sebesar 20% dan pada tahun 2019 realisasi sebesar 20%; Pada sasaran
meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Polbangtan dengan indikator peningkatan
penilaian implementasi SAKIP (5 aspek SAKIP sesuai permempan RB 12 tahun 2015) pada
tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar 95% dengan target 95% dan pada tahun 2019
realisasi sebesar 95% dari target 95%; indicator kinerja jumlah temuan Itjen atas
pengelolaan keuangan Polbangtan yang terjadi berulang pada tahun 2018 menunjukkan
realisasi 0 dengan target 0 dan pada tahun 2019 realisai menunjukkan angka 0 dari target 1.

