PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu
laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan
yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan

sesuai

dengan

program-program

yang

telah

ditretapkan sebelumnya. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
RI

Nomor

29

Tahun

2014

.

Paradigma

penyelenggaraan

pemerintah telah bergeser dari “rule government” menjadi “good
governance”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas
(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openes)
dan kerangka hukum (rule of law). Akuntabilitas public merupakan
landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintah. Ini
diperlukan

karena

aparatur

pemerintah

harus

mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada
publik

dan

organisasi

tempat

kerjanya.

Akuntabilitas

juga

merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan
kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan
tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima
secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran dan hasil
yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh
suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja
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instansi yang bersangkutan. Keberhasilan / kegagalan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program
dan

kegiatan

yang

pertanggungjawaban

telah
yang

ditetapkan

akan

dilakukannya.

terlihat

Untuk

dari

menilai

keberhasilan / kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja
perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi
pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam
menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan
di

lapangan,

manfaat,

keuntungan

maupun

dampak

yang

ditimbulkannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan
indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator harus merupakan
sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan
selesai dan berfungsi.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja
Instansi

Pemerintah

mandat/amanat.

kepada

Secara

pihak-pihak

umum,

yang

memberikan

penyusunan LKJIP (LAKIP)

merupakan bentuk kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten Paser
dalam mempertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan
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anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang
telah ditetapkan dalam Renstra (2016 – 2021), Rencana Kinerja
Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
Tujuan khusus penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerjakegiatan dan sasaran Dinas
Pertanian Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan, LkjIP juga dapat dijadikan sebagai feed back yang
berharga dalam memperbaiki kinerja Pembangunan Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan di masa mendatang.
C.

GAMBARAN UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80
Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah

Kabupaten Paser, struktur Organisasi Dinas Pertanian

Kabupaten Paser merupakan penggabungan 4 (tiga) Perangkat
Daerah

yaitu

Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan,

Dinas

Perkebunan, Dinas Peternakan, dan penyuluhan sehingga struktur
organisasi mengakomodasi keempat urusan tersebut.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai
upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Paser, Dinas Pertanian Kabupaten Paser selalu berupaya untuk
terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal
dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Untuk
menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal,
setiap bidang/UPTD serta seluruh elemen dinas harus mampu
mengantisipasi

perubahan

multi

dimensi

dalam

menyusun

perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang/UPTD
lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
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1.

Sumberdaya Manusia Dinas
Dalam

rangka

menjalankan

kegiatan

organisasi

Pertanian Kabupaten Paser mempunyai personil

Dinas

sebanyak 305

orang terdiri dari 59 pejabat struktural, 120 orang staf, dan 126
orang pegawai honorer.
Rinciannya sebagai berikut :
- Pejabat Eselon II sebanyak 1 Orang
- Pejabat Eselon III sebanyak 6 Orang
- Pejabat Eselon IV sebanyak 52 Orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 126 Orang
Terdiri dari :
- PTT APBD sebanyak 105 Orang
- PTT THLTB Keswan sebanyak 10 Orang
- PTT THLTB Pertanian sebanyak 11 Orang
Dari jumlah pegawai Dinas Pertanian dirinci menurut golongan
sebagai berikut :
Tabel 1 : Perincian

pegawai

Dinas

Pertanian

Kabupaten

Paser Berdasarkan golongan tahun 2018
No

Golongan

Jumlah Pegawai

1

Golongan I

1 Orang

2

Golongan II

38 Orang

3

Golongan III

124 Orang

4

Golongan IV

16 Orang

Jumlah

179 Orang

Rincian dukungan sumber daya petugas Pertanian di rinci menurut
tingkat pendidikan dapat di lihat pada Tabel 2 :
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Tabel 2 : Perincian Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan Pendidikan
tahun 2018

No

Pendidikan

1

S3

-

2

S2

19 Orang

3

S1

88 Orang

4

D4

-

5

D3

6 Orang

6

D2

-

7

D1

-

8

SMA Sederajat

64 Orang

9

SMP Sederajat

2 Orang

10

SD Sederajat

-

11

Tidak Sekolah

-

Jumlah

2.

Jumlah Pegawai

179 Orang

Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
Dinas Pertanian Kabupaten Paser dilengkapi dengan sarana dan
prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventarisasi kantor,
kendaraan dinas dan fasilitas lainnya, secara pasti sarana dan
prasarana yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara
optimal.
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Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Paser saat
ini antara lain tercermin dalam aset yang dimiliki. Lihat Tabel 3
berikut ini.
Tabel 3. Ketersediaan dan kondisi Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Tahun 2018
No

Jenis

Jumlah

Keterangan

1

Mobil

5

5 Baik

2

Motor

10

10 Baik

3

Lemari Arsip

14

3 Kurang Baik

4

Mesin Ketik

12

6 rusak berat

5

Komputer PC

14

4 Rusak Berat
4 Kurang Baik

6

Printer

12

4 Rusak Berat

7

Laptop

4

4 Baik

8

White Board

3

3 Baik

9

Meja Rapat

7

2 Rusak Berat

10

Kursi Rapat

10

5 Baik
5 Rusak Berat

11

Meja Kerja

25

4 Kurang Baik

12

Kursi Kerja

13

13 Baik

13

Mesin Facsimile

2

1 Rusak Berat

14

Pesawat Telephone

2

Baik

15

GPS

1

Baik

16

Genset

1

Kurang Baik

17

AC

1

Kurang Baik

18

Kursi Plastik

51

15 Rusak Berat

19

Handy cam

1

Baik

20

Mesin Rumput

1

Rusak
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3.

Keadaan Umum Wilayah
3.1.

Geografis
Kabupaten Paser terletak dibagian paling selatan
wilayah

Propinsi

Kalimatan

Timur.

Secara

geografis

Kabupaten Paser terletak pada posisi 0° 48’ 29,44” – 2° 37’
24,21” Lintang Selatan dan 115° 37’ 0,77” - 118° 1’ 19,82”
Bujur Timur dengan luas wilayah ± 11.603,94 km2.
Batas wilayah administrasi Kabupaten Paser adalah
sebagai berikut :
-

Sebelah Utara

:

Perbatasan dengan Kabupaten
Kutai Barat.

-

Sebelah Selatan

:

Berbatasan dengan Kabupaten
Kota Baru Propinsi Kalimantan
Selatan.

-

Sebelah Barat

:

Berbatasan dengan Kabupaten
Tabalong

Propinsi

Kalimantan

Selatan dan Kabupaten Barito
Utara Propinsi Kalimatan Tengah.
-

Sebelah Timur

:

Perbatasan

dengan

Penajam

Paser Utara dan Selat Makasar.
Jarak ibukota kecamatan yang terjauh dari ibu kota
kabupaten adalah Kecamatan Muara Komam yang berjarak
± 86 Km disusul ibukota Kecamatan Long Kali dengan jarak
± 77 Km dari Tanah Grogot yang merupakan
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Kabupaten Paser. Sedangkan ibu kota kecamatan terdekat
ke ibukota Kabupaten adalah Paser Belengkong dengan
jarak ± 5 Km.
Kabupaten Paser secara administrasi terbagi menjadi
10 kecamatan yang meliputi 144 buah desa/kelurahan yang
terdiri dari 5 kelurahan, 139 desa.

3.2. Sumberdaya Manusia
Jumlah penduduk Kabupaten Paser tahun 2017 terus
mengalami peningkatan sekitar 2,51% dibanding tahun 2016
yang saat itu berjumlah 274.206 jiwa. Penduduk Kabupaten
Paser tahun 2016 sekitar 268.261 jiwa, dengan luas wilayah
seluas 11.603,94 Km2, sehingga kepadatan penduduk
sebesar 22,09 jiwa/Km2 atau dengan kata lain setiap 1 Km2
dihuni oleh 25 - 26 orang. Berdasarkan Sensus Pertanian
tahun 2013 (ST 2013) jumlah rumah tangga pertanian dan
Kabupaten Paser tercatat sebanyak 26.846 rumah tangga,
menurun sebesar 2,29% dari hasil Sensus Pertanian Tahun
2003 (ST 2003) yang tercatat sebanyak 27.475 rumah
tangga. Rumah tangga perkebunan mendominasi yaitu
sebanyak 20.112 rumah tangga dan rumah tangga pertanian
pangan sebanyak 9.718 rumah tangga.
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3.3.

Sumberdaya Lahan
Lahan yang telah dipergunakan untuk usaha tani baik
padi, palawija, hortikultura dan perkebunan dapat dikatakan
masih minim. Untuk lahan sawah sebesar 5.645 Ha baik
untuk satu kali tanam, dua kali maupun tiga kali tanam.
Sedangkan lahan kering (ladang) untuk tanaman padi ladang
dan palawija sebesar 39.722 Ha.
Sedangkan

penggunaan

lahan

untuk

tanaman

perkebunan seluas

200.219,52 Ha, yang terdiri dari

perkebunan

perkebunan

rakyat,

besar

swasta

dan

perkebunan besar negara. Jika dipilah berdasarkan komoditi
yang terluas komoditi kelapa sawit seluas 182.723,72 Ha,
karet seluas 13.749,50 Ha, kelapa dalam seluas 2.442,50
Ha, sedangkan sisanya adalah untuk tanaman lainnya.
Potensi yang dapat dikembangkan masih sangat luas.
Prosentase lahan yang sudah dikembangkan masih kurang
dibandingkan luas wilayah Kabupaten Paser yaitu sebesar
0,23%,

sehingga

sangatlah

memungkinkan

untuk

pengembangan lahan yang ada.

3.4.

Komoditi Pertanian
Komoditi tanaman yang masuk dalam tanggungjawab
Dinas Pertanian Kabupaten Paser terdiri dari semua jenis
komoditi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman
perkebunan dan peternakan.
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Tanaman pangan terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu padi,
jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi
jalar. Untuk tanaman hortikultura terdiri tanaman sayuran
semusim, buah-buahan dan tanaman hias. Komoditi yang
menjadi komoditi utama padi, jagung dan kedelai dengan
program Upaya Khusus (Upsus) Pajale.
Komoditas perkebunan terdiri dari 6 (enam) komoditi
dominan yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada,
kakao, serta tanaman lainnya yang menjadi bagian dari
perkebunan. Komoditi utama dan menjadi program utama
adalah kelapa sawit dengan Program Replanting.
Sedangkan untuk komoditi peternakan yang menjadi
komoditi utama adalah ternak sapi dan kambing dengan
Program utama yaitu Upaya Khusus (Upsus) Sapi Induk
Wajib Bunting dan Pengembangan Sapi.
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II.

A.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
1.

Visi Dinas
Visi adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan

SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan
fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.
Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis,
merupakan

satu

langkah

penting

dalam

perjalanan

suatu

organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan
apa yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh organisasi serta
memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap
masa depan pembangunan serta menjamin kesinambungan
pelaksanaan tugas organisasi.
Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Paser tahun
2016 – 2021, maka visi Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun
2017 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
yang Tangguh Berwawasan Agribisnis“
Makna Visi :
Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan
perternakan yang didukung sistem penyuluhan yang tersebar dan
transparan dalam 5 (lima) tahun mendatang merupakan upaya
meletakkan

landasan

bagi

tangguh

terwujudnya

pertanian,

perkebunan, dan peternakan yang berbasis agribisnis menuju
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.
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2.

Misi Dinas
Misi

merupakan

sesuatu

yang

harus

diemban

dan

dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.
Dengan
masyarakat

adanya

yang

Misi

diharapkan

berkepentingan

dapat

seluruh

aparat

mengenal

dan

program-

program Dinas dan ikut serta berperan agar diperoleh hasil sesuai
misi yang akan dicapai.
Proses perumusan Misi dilakukan dengan memperhatikan
masukan dari pihak yang berkepentingan ( Stakeholders) dan
memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan
lingkungan.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka
disusunlah misi Dinas Pertanian Kabupaten Paser sebagai berikut :
1.

Meningkatkan produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan yang Berkelanjutan;

2.

Meningkatkan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan
peternakan yang berdaya saing;

3.

Mewujudkan penyuluh yang professional, pelaku utama dan
pelaku usaha yang mandiri dan didukung oleh kelembagaan
yang mapan;

4.

Meningkatkan

kapasitas

institusi

di

bidang

SDM

yang

professional dan berwawasan global;
5.

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

pertanian,

perkebunan dan peternakan yang berkualitas.
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3.

Tujuan
Tujuan

merupakan

penjelasan

atau

implementasi

dari

pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan
dicapai pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
ke depan.
Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :
a). Idealistis, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat
untuk menjadi baik dan berhasil.
b). Jangkauan ke depan, yaitu dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sebagai yang ditetapkan oleh organisasi.
c). Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif,
tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang.
d). Konsisten yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi.
Berdasarkan

uraian

di

atas,

Dinas

Pertanian

Kabupaten Paser menetapkan tujuan sebagai berikut :
a). Mengoptimalkan ketersediaan produksi pertanian dan palawija
secara lokal;
b). Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan
yang berkelanjutan;
c). Mengoptimalkan

produksi

peternakan

secara

local

dan

peningkatan kesehatan hewan;
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d). Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian (padi
palawija, dan hortikultura);
e). Meningkatkan pengolahan produk perkebunan .
f).

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi peternakan
dan kesehatan hewan;

g). Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

pertanian,

perkebunan dan peternakan yang berkualitas;
h). Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah;
i).

Meningkatkan keahlian penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha
dan

mengembangkan

kelembagaan

penyuluh

dan

kelembagaan petani.

4.

Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas
Pertanian Kabupaten Paser dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
mendatang.

”SMART”,

Perumusan
yaitu

sasaran

Specific

harus

(khusus),

memenuhi

Measureable

kriteria
(terukur),

attainable (dapat dicapai), Realistic (nyata) dan Time bound (tepat
waktu).
Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pertanian tahun 2016 – 2021 adalah sebagai
berikut :
a).

Peningkatan produksi

dan produktiviitas

padi, palawija,

hortikultura setiap tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2018

14

Komoditi yang menjadi tolak ukur dibatasi untuk komoditi padi
sawah, padi ladang, jagung, kedelai, cabe, bawang merah dan
jeruk. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini
dapat diukur dengan indikator : Meningkatnya produksi per
satuan luas (kg/ha);
b).

Peningkatan produksi dan produktiviitas komodiiti perkebunan
setiap tahun.
Komoditi yang menjadi tolak ukur dibatasi untuk komoditi
kelapa

sawit

dan

karet.

Untuk

menilai

keberhasilan

pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
Meningkatnya produksi per satuan luas (Ton/ha);
c).

Peningkatnya produksi dan produktiviitas peternakan dan
peningkatan kesehatan hewan
Peningkatan populasi sapi potong dan kambing (ekor),
produksi daging dan telur (kg) dan kesehatan hewan (%) ;

d).

Meningkatnya kualitas produk pertanian (padi, palawija dan
Hortikultura)
Kualitas produk pertanian dapat diukur dengan melihat hasil
padi, palawija dan hortikultura dengan tersedianya alat
pengolahan hasil yang baik (unit) ;

e).

Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan
Penyediaan alat pengolahan komoditi karet, gula aren, sagu
dan sawit (untuk bio disel limbah sawit) merupakan salah satu
upaya peningkatan kualitas produk perkebunan. Semakin
banyak unit alat pengolahan maka semakin produk yang
terolah;

f).

Meningkatnya

jumlah

produksi

ternak

yang

dikonsumsi

masyarakat;
Semakin banyak ternak (ekor) yang dipotong di Rumah
Potong Hewan, menjadi indikator bahwa semakin banyak
permintaan masyarakat terhadap produk ternak;
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g).

Meningkatnya kualitas perencanaan, data, informasi dan
pelaporan pertanian, perkebunan dan ternak.
Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan data, informasi
dan pelaporan yang dibutuhkan oleh masyarakat
bentuk

buku

menjadi

indiktor

peningkatan

dalam
kualitas

perencanaan, data, informasi dan pelaporan;
h).

Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.
Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan aparatur OPD,
merupakan indikator untuk sasaran ini;

i).

Tersedianya

sarana

dan

prasarana,

penyuluh

yang

professional, pelaku utama yang handal dan berkembangnya
kelembagaan kelompoktani/gapoktan.
Prosentase terawatnya gedung BPP, Sarana dan Prasarana,
dan

jumlah

penyuluh

yang

tersedia

dan

prosentase

kelompoktani yang terbentuk yang melaksanakan usaha tani
yang benar, menjadi indikator keberhasilan sasaran ini.

5.

Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang
berisikan

program-program

indikatif

dalam

rangka

meningkatkan

persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara
umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang
umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya,
potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam
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rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan
masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat)
serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu
dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan
tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.
Dalam

pencapaian visi dan

misinya,

Dinas Pertanian dan

Perkebunan Kabupaten Paser harus memiliki strategi-strategi yang
dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan
subsektor perkebunan periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan
yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun
negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah dan
subsektor perke-bunan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas
Pertanian dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O
(Strengths-Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan
untuk

meraih

peluang

dan

tantangan

dalam

mencapai

cita-cita

pembangunan daerah.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari
suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian,
penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan
daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapantahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan
diambil

memberikan

arah

dalam

menentukan

bentuk

konfigurasi

program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
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Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola
pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal
yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan
memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
subsektor pertanian, perkebunan dan peternakan, Dinas Pertanian
Kabupaten Paser menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap
program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor pertanian,
perkebunan dan peternakan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas
Pertanian dalam Renstra tahun 2016-2021:
Strategi

pembangunan

Dinas

Pertanian

Kabupaten

Paser

berdasarkan analisis SWOT. Masing-masing kelompok berisikan strategistrategi.
Pertama Strategi S - O, yaitu strategi yang menggunakan
kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang.

Strategi pertama ini

mencakup:
1.

Memberdayakan
permintaan

pasar

SDM

secara

untuk

maksimal

mendorong

dalam

menghadapi

berkembangnya

industri

pengolahan dan pemasaran hasil
2.

Meningkatkan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas dalam memenuhi permintaan pasar

3.

Meningkatnya kualitas SDM untuk memanfaatkan perkembangkan
IPTEK
Kedua Strategi W - O, yaitu strategi untuk menekan kelemahan

untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi yang kedua ini mencakup:
1.

Peningkatan peluang pasar komoditi melalui peningkatan nilai
tambah Produk-produk pertanian
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2.

Mengoptimalkan

pemanfaatan SDA pertanian, Perkebunan dan

peternakan dengan pemanfaatan alat mesin pertanian
3.

Peningkatan kualitas Pembangunan dan SDM Aparat, petani dan
pelaku usaha pertanian, perkebunan dan peternakan
Ketiga Strategi S - T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan

untuk menghadapi tantangan atau ancaman.

Strategi yang ketiga

ini

mencakup:
1.

Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk menekan alih fungsi
lahan pertanian dan sumber air

2.

Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan sumberdaya pertanian

3.

Mengembangkan jejaring antar daerah , pemerintah provinsi dan
pusat sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan pertanian
Keempat Strategi W - T, yaitu strategi yang menekan kelemahan

untuk menghadapi tantangan atau ancaman.

Strategi yang ketiga

ini

mencakup:
1.

Meningkatkan

kualitas

produk

pertanian,

perkebunan

dan

peternakan dengan memanfaatkan keterbatasan lahan dan rekayasa
iklim.
2.

Upaya peningkatan kualitas produk untuk mendapatkan kepercayaan
permodalan pihak ke tiga.

3.

Meningkatkan keterampilan SDM untuk meningkatkan pendapatan
petani.
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B.

RENCANA KERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi
informasi Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang
tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang
ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu
dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja
Pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2018 dan
bertujuan untuk (menginventarisasi permasalahan pembangunan),
mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Dinas Pertanian
Kabupaten

Paser

mengetahui

skala

prioritas

Pembangunan

Pertanian dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Rencana Kerja
Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Paser dapat dilihat pada
lampiran I.

C.

PERJANJIAN KINERJA
Dalam penjabaran dan pelaksanaan Pembangunan di
Kabupaten Paser pada kahaketnya adalah merupakan uraian dari
Misi dan Visi dari Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan
Isu-Isu strategis yang harus dituntaskan selama 5 (lima) tahun.
Visi dan Misi kepala daerah tersebut oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dijabarkan dalam bentuk Program dan
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Kegiatan yang disertai indikator kinerja yang harus dicapai dalam
tahun anggaran berjalan .
Indikator kinerja yang ingin dicapai

oleh SKPD idealnya

yang tertuang pada Renstra SKPD, namun mengingat keuangan
daerah yang tersedia dan Pagu yang disediakan untuk SKPD
terbatas maka indikator tersebut hanya berdasarkan capaian
keuangan yang tersedia.
Ada spesifikasi pada SKPD tertentu seperti halnya Dinas
Pertanian , indikator outcome ada yang tidak dapat terlihat secara
langsung, karena berdasarkan musim tanam dan akan terlihat pada
musim tanam yang akan datang.
Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja antara SKPD dengan
Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Paser, maka telah dibuat
Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018 yang disepakati kedua
belas pihak. (dapat terlihat pada Lampiran).
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III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA
1. Pengukuran Kinerja
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2018 mencakup penetapan indikator
kinerja dan penetapan capaian indikator dengan menggunakan
formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
Untuk penentuan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (input,
output dan outcome), dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Indikator yang menunjukan outcome diberi bobot lebih tinggi dari
output dan input. Begitu juga selanjutnya indikator input diberi bobot
lebih besar dari proses dan output;
2. Indikator menjadi tanggung jawab utama dari instansi dan dapat
dikendalikan (controlable) diberi bobot lebih tinggi dari pada
indikator yang tidak dapat dikendalikan (Uncontrollable);
3. Kegiatan yang lebih utama dan erat kaitannya dalam pencapaian
visi, misi serta memiliki bobot kinerja yang lebih besar ditinjau sari
resiko pencapaian maupun dana yang ada, diberi bobot lebih tinggi
dari kegiatan lain.
Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja
baik input, output dan outcome dapat dijelaskan sebagai berilkut :
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1.1. Indikator Masukan (INPUTS)
Indikator

masukan

adalah

segala

sesuatu

yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran.
(dana),

sumber

daya

Indikator
manusia

ini terdiri
yang

dari anggaran

terlibat

langsung

dalam kegiatan tersebut baik Kepala Dinas, Kepala Bidang / Kasi/
beserta staf, sarana dan prasarana yang digunakan baik
komputer, kendaraan, LCD (infocus) sesuai dengan kebutuhan
masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilakukan atas
indikator inputs baik dari rencana pengalokasian yang dilakukan
dibandingkan

dengan

realisasi

baik

dari

ketepatan

pengalokasian maupun ketepatan dengan sumber daya yang
tersedia.
Nilai

capaian

indikator

inputs

diperoleh

dengan

membandingkan realisasi dengan rencana, dengan asumsi
semakin tinggi nilai capaian realisasi menggambarkan pencapaian
kinerja lebih baik dengan formulasi :

Nilai Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi
x 100%
Rencana

1.2. Indikator Keluaran (OUTPUTS)
Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan
atau non fisik, contohnya berapa buah bangunan yang terlaksana,
jumlah orang yang dikirim dalam diklat dan sebagainya.
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Nilai

capaian

indikator

outputs

diperoleh

dengan

membandingkan realisasi dengan rencana, dengan asumsi
semakin

tinggi

nilai

capaiaan

realisasi

menggambarkan

pencapaian kenerja lebih baik dengan formulasi :

Nilai Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi
x 100%
Rencana

1.3. Indikator Hasil (OUTCOMES)
Indikator Hasil

adalah sesuatu yang

mencermin

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung), contohnya antara lain meningkatnya pemahaman
terhadap materi penyuluhan yang disampaikan atau atau
berkurangnya

keluhan masyarakat akan pelayanan yang

dilakukan pihak Dinas Pertanian , meningkatnya pendapatan
petani dan sebagainya.
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Nilai capaian indikator outcomes diperoleh dengan dua
cara yaitu pertama, membandingkan realisasi dengan rencana,
dengan

asumsi

menggambarkan

semakin
pencapaian

tinggi

nilai

kinerja

capaian
lebih

baik,

realisasi
dengan

formulasi :

Nilai Capaian Indikator Kinerja =

Realisasi
x 100%
Rencana

Kedua dengan asumsi semakin tinggi nilai pencapaian
semakin rendah nilai kinerja, hal ini terutama berhubungan
dengan keluhan masyakat dengan formulasi :

Nilai Capaian Indikator Kinerja =Realisasi

– (Rencana – Realisasi) x 100%
Rencana

B. Analisis Capaian Kinerja
Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian
Kabupaten Paser sangat berhasil. Analisis yang dilakukan hanya
terhadap program sebagai induk dari kegiatan. Adapun jumlah
program yang dilakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
sebanyak 19 (sembilan belas) program.

a. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan (Analisis Formulir PKK).
Secara umum pencapaian kinerja kegiatan yang diperoleh
tahun 2018 cukup berhasil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
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1.

Program Pelayanan Administrasi Kantor.
Program Pelayanan Administrasi Kantor terdiri dari 12
(dua belas) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 780.050.920,(91,80%) dari pagu sebesar Rp. 849.709.000,- dari kegiatan
yang ada. Penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan
sebagai berikut :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dana yang
terserap sebesar Rp. 900.000,- (100%) dari pagu Rp.
900.000,- dan realisasi fisik mencapai 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan
Listrik, dana yang terserap sebesar Rp. 73.088.131,(55,37%) dari pagu dana sebesar Rp. 132.000.000,-, dan
realisasi fisik tercapai 100%.
- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional,
14.412.400,-

dana

(60,05%)

yang

dari

terserap

pagu

dana

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

24.000.000,-, dan realisasi fisik tercapai 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dana
yang terserap sebesar Rp. 234.680.790,- (99,96%) dari pagu
sebesar Rp. 234.773.000,-. Dari kegiatan keseluruhan dapat
terealisasi 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dana yang
terserap sebesar Rp. 64.585.000,- (99,98%) dari pagu
sebesar Rp. 64.596.000,-. Dari kegiatan keseluruhan dapat
terealisasi 100%.
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- Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor, dana terserap
sebesar Rp. 38.000.000,- (100%) dari pagu Rp. 38.000.000,dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
dana terserap sebesar Rp. 15.893.200,- (98,87%) dari pagu
Rp. 16.075.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, dana terserap sebesar Rp. 2.241.000
(99,60%) dari pagu sebesar Rp. 2,250.000,-, dan realisasi
fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
dana terserap sebesar Rp. 23.100.000 (100%) dari pagu
sebesar Rp. 23.100.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan

Penyediaan

Perundang-Undangan,

Bahan

Bacaan

dana

dan

terserap

Peraturan
sebesar

Rp. 7.536.000,- (97,87%) dari pagu sebesar Rp. 7.700.000,dan realisasi fisik sebesar 100%.
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- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dana yang
terealisasi sebesar Rp. 16.000.000,- (100%) dari pagu
sebesar Rp. 16.000.000 dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah, dana yang terealisasi sebesar Rp. 289.614.399,(99,76%) dari pagu sebesar Rp. 290.315.000,- dan fisik
terealisasi sebesar 100%.
2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Nilai capaian realisasi pada Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur dari sisi keuangan yang
terserap sebesar Rp. 1.721.480.127,27,- (98,16%) dari pagu
Rp. 1.753.824.000,- dengan jumlah kegiatan 6 (enam) kegiatan.
Penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai
berikut :
-

Kegiatan pembangunan gedung kantor, dana yang terserap
sebesar Rp. 1.044.640.000,- (98,06%) dari pagu dana
sebesar Rp. 1.065.324.000,- dan realisasi fisik 100 %.

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dana
yang terserap sebesar Rp. 51.863.127,27,- (99,75%) dari
pagu dana sebesar Rp. 52.000.000,- dan realisasi fisik
100%.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dana
yang terserap sebesar Rp. 17.665.000,- (88,33%) dari pagu
sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
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- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional, dana yang terserap sebesar Rp. 78.620.000,(98,28%) dari pagu sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi
fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Barkala Peralatan Gedung
Kantor, dana yang terserap sebesar Rp. 4.500.000,- (100%)
dari pagu dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasi fisik
100%.
- Kegiatan Pembangunan gedung kantor (DAK) dana yang
terserap sebesar Rp. 524.192.000,- (98,53%) dari pagu
dana sebesar Rp. 532.000.000,-dan realisasi fisik 100 %.
3

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.
Jumlah kegiatan pada program ini sebanyak 2 (dua)
kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 473.874.611,(97,05%)

dari

pagu

dana

sebesar

Rp.

488.255.000,-.

Penjabaran dari masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai
berikut :
- Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah (LAKIP), dana yang terserap sebesar Rp.
1.000.000,- (100 %) dari pagu dana Rp. 1.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini berupa kegiatan
pembuatan Penyusunan LKJIP Dinas.
- Kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan dan
Perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp. 472.874.611,Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2018

29

(97,05%) dari pagu sebesar Rp. 487.255.000,- dan realisasi
fisik sebesar 100%.
4.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan, dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 470.395.706,- (98,58%) dengan
pagu dana sebesar Rp. 477.185.550,-. Adapun penjabaran dari
masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :
- Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, dana yang
terserap sebesar Rp. 43.692.000,- (99,88%), dari pagu dana
sebesar Rp. 43.745.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku
Agribisnis, dana yang terserap sebesar Rp. 39.948.421,(99,61%), dari pagu dana sebesar Rp. 40.105.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis
(TP3K), dana yang terserap sebesar Rp. 108.340.000,(95,42%) dari pagu sebesar Rp. 113.545.000,- dan realisasi
fisik sebesar 80%.

-

Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

Lembaga

Petani

(Pendamping PUAP APBN), dana yang terserap sebesar
Rp.

91.959.748,-

(99,99%)

dari

pagu

sebesar

Rp. 91.969.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan

Peningkatan

Petani/PBS/PBN,

dana

Kemampuan
yang
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Rp.

137.355.537,-

(100

%)

dari

pagu

sebesar

Rp. 137.356.550,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

Lembaga

Petani

(Pertanian), dana yang terserap sebesar Rp. 49.100.000,(97,30%) dari pagu sebesar Rp. 50.465.000,- dan realisasi
fisik sebesar 100 %.
5.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/

Ketahanan

Pangan

Pertanian/

Perkebunan.
Program

Peningkatan

Perkebunan terdiri dari 2 (dua), dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 217.410.400,- (99,91%) dengan pagu dana
sebesar Rp. 217.599.500,-. Adapun penjabaran dari masingmasing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :
- Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian,
dana yang terserap sebesar Rp. 100.674.400,- (99,53%) dari
pagu sebesar Rp. 100.824.500,- dan realisasi fisik sebesar
86%.
- Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan,
dana yang terserap sebesar Rp. 116.736.000,- (99,97%) dari
pagu sebesar Rp. 116.775.000,- dan realisasi fisik sebesar
100%.
6.

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan dana
yang terserap sebesar Rp. 127.959.400,- (96,98%) dari pagu
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sebesar Rp. 131.942.500,-. Adapun kegiatan yang termasuk
dalam program ini adalah :
- Kegiatan

Promosi

Pertanian/Perkebunan,

Atas
dana

Hasil

yang

terserap

Produksi
sebesar

Rp. 29.524.000,- (99.10%) dari pagu dana sebesar Rp.
29.792.500,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, dana yang
terserap sebesar Rp. 44.477.400,- (99,95%) dari pagu dana
sebesar Rp. 44.500.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, (Penetapan
Harga TBS) dana yang terserap sebesar Rp. 53.958.000,(93,60%) dari pagu dana sebesar Rp. 57.650.000,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.
7.

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan.
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 821.506.581,- (94,22%) dari pagu dana sebesar Rp.
871.913.550,- yang

terdiri dari 6 (enam) kegiatan. Adapun

kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan,

dana

yang
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Rp. 491.340.600,- (90,88%) dari pagu dana sebesar
Rp. 540.676.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dana yang terserap
sebesar Rp. 57.383.000,- (100%) dari pagu dana sebesar
Rp. 57.383.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Penyuluhan

dan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman
Pertanian),

dana

yang

dapat

terserap

sebesar

Rp. 114.199.981,- (99,17%) dari pagu dana sebesar
Rp. 115.152.500,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman),
dana yang dapat terserap sebesar Rp. 83.761.000,- (100%)
dari pagu dana sebesar Rp. 83.762.050,-, dan realisasi fisik
sebesar 100%.
-

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan tepat guna (Pengembangan aneka
sayuran),

dana

Rp.16.675.000,-

yang
(99,58%)

dapat
dari

terserap
pagu

dana

sebesar
sebesar

Rp. 16.745.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pengembangan Jeruk),
dana

yang dapat terserap sebesar Rp.
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(99.92%) dari pagu dana sebesar Rp. 58.195.000,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.
8.

Program Peningkatan produksi hasil peternakan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 1.382.553.310,- (96,06%) dari pagu dana sebesar Rp.
1.439.307.333,- yang

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Adapun

kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman
Pangan, dana yang terserap sebesar Rp. 64.136.844,(88,83%) dari dana pagu sebesar Rp. 67.150.000,- dan fisik
sebesar 100%.

-

Kegiatan

Pengembangan

Pembibitan

dan

Budidaya

Peternakan, dana yang terserap sebesar Rp. 1.152349.500,(95,67%) dari dana pagu sebesar Rp. 1.204.500.000,- dan
fisik sebesar 100%.
-

Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, dana
yang terserap sebesar Rp. 166.066.966,- (99,05%) dari
dana pagu sebesar Rp. 167.657.333,- dan fisik sebesar
100%.

9.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp.

5.370.598.517,-

(98,76%)

dari

pagu

dana

sebesar

Rp. 5.438.204.000,- yang terdiri dari 15 (empat belas) kegiatan.
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Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan
sebagai berikut :
-

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dana
yang terserap sebesar Rp. 129.618.084,- (98,63%) dari
pagu dana sebesar Rp. 131.425.000,-, dan realisasi fisik
sebesar 100%.

-

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dana yang
terserap sebesar Rp. 99.595.990,- (99,90%) dari pagu dana
sebesar Rp. 99.700.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian, dana yang
terserap sebesar Rp. 56.262.375,- (99,05%) dari pagu dana
sebesar Rp. 56.801.600,-, dan realisasi fisik sebesar 75%.
Kegiatan ini merupakan pendampingan kegiatan sertifikasi
lahan

pertanian

pelaksanaannya
Pertanahan

(Lahan

sawah)

bekerjasama

Nasional

(BPN).

dengan

yang

dalam

pihak

Badan

Kegiatan

yang

dapat

dilaksanakan adalah koordinasi dengan pihak terkait BPN
dan

masyarakat

yang

lahannya

akan

dilaksanakan

sertifikasi, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
sehingga output dan outcome belum tercapai.
- Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan (Pendampingan APBN), dana yang terserap
sebesar Rp. 127.698.829,- (99,99%) dari pagu dana
Rp. 127.716.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dana APBN
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Tugas Pembantuan sebagai dana penunjang operasional
seperti belanja honor dan perjalanan dinas.
- Kegiatan

Pengembangan

Lahan

Pertanian

Tanaman

Pangan, dana yang terserap sebesar Rp. 72.465.000,(91,52%) dari dana pagu sebesar Rp. 79.179.000,- dan fisik
sebesar 100%.
- Kegiatan

Penyediaan

Sarana

Pertanian/Perkebunan

(Optimasi Lahan dan Jalan Usaha tani), dana yang terserap
dalam kegiatan ini sebesar Rp. 93.789.836,- (99,15%) dari
pagu dana sebesar Rp. 94.595.000,- dan realisasi fisik
100%.
- Kegiatan Peningkatan produksi beras nasional (P2BN), dana
yang terserap sebesar Rp. 125.171.600,- (100%) dari dana
pagu sebesar Rp. 125.175.600.000,- dan fisik sebesar
100%.
- Kegiatan

Penyediaan

Sarana

Produksi

Pertanian/Perkebunan (Pengawasan Pupuk Bersubsidi),
dana yang terserap sebesar Rp. 41.110.000,- (99,90%) dari
pagu dana sebesar Rp. 41.150.000,- dan realisasi fisik
100%.
- Kegiatan Pengembangan Kebun Karet, dana yang terserap
sebesar Rp. 48.440.050,- (99.98%) dari dana pagu sebesar
Rp. 48.450.000,- dan fisik sebesar 100%.
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- Kegiatan Pengembangan Kebun Sawit Rakyat, dana yang
terserap sebesar Rp. 1. 404.957.586,- (97,79%) dari dana
pagu sebesar Rp. 1.436.665.000,- dan fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan Kebun Rakyat lainnya, dana yang
terserap sebesar Rp. 89.860.700,- (98,88%) dari dana pagu
sebesar Rp. 90.880.000,- dan fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi (DAK),
dana yang terserap sebesar Rp. 2.615.101.161,- (99,73%)
dari pagu dana sebesar 2.622.217.000,- dan realisasi fisik
sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dengan kegiatan utama adalah Pembuatan
Pintu Air sebanyak 40 Unit dan Embung sebanyak 8 Unit.
- Kegiatan

Pengembangan

Perkebunan
Penangkaran),
77.848.000,-

(Monitoring
dana
(99,93%)

Perbenihan/Pembibitan

dan

yang
dari

Pengawasan
terserap

pagu

Perijinan

sebesar

dana

sebesar

Rp.
Rp.

77.900.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan

Penyediaan

Sarana

Produksi

Pertanian

/

Perkebunan (Penyediaan Saprodi dan Pengawasan pupuk
Pertanian), dana yang terserap sebesar Rp. 316.214.841,(96,57%) dari pagu dana sebesar Rp. 327.455.000,- dan
realisasi fifik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi, dana yang
terserap sebesar Rp. 72.464.465,- (91,85%) dari pagu dana
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sebesar Rp. 78.895.400,- dan realisasi fisik sebesar Rp.
100%.
10.

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 899.687.105,- (98,16%) dari pagu dana sebesar Rp.
916.545.000,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp.
215.829.422,- (99,71%) dari pagu dana sebesar Rp.
216.450.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp.
441.742.160,- (99,56%) dari pagu dana sebesar Rp.
443.710.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan

Penyuluhan

dan

Pendampingan

Bagi

Pertanian/Perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp.
141.092.923,- (93.80%) dari pagu dana sebesar Rp.
150.422.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan Penilaian Angka Kredit dan Penyuluhan, dana
yang terserap sebesar Rp. 42.060.000,- (97,09%) dari pagu
dana sebesar Rp. 43.322.400,- dan realisasi fisik sebesar
100%.
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-

Kegiatan Pengembangan dan Penyususnan Motodologi
Penyuluhan Pertanian, dana yang terserap sebesar Rp.
58.962.600,-

(94,13%)

dari

pagu

dana

sebesar

Rp.

62.640.600,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
11.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 378.939.444,- (92,31%) dari pagu dana sebesar Rp.
410.497.667,- yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Kegiatan

Pemeliharaan

Kesehatan

dan

Pencegahan

Penyakit Menular Ternak, dana yang terserap sebesar Rp.
126.780.944,- (98,66%) dari pagu dana sebesar Rp.
128.500.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan Surveilance dan Penyelidikan Penyakit Ternak,
dana yang terserap sebesar Rp. 54.875.000,- (99,23%) dari
pagu dana sebesar Rp. 55.300.000,- dan realisasi fisik
sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Obat, Vaksin dan
Peralatan Kesehatan Ternak, dana yang terserap sebesar
Rp. 197.283.500,- (87,02%) dari pagu dana sebesar Rp.
226.697.667,- dan realisasi fisik sebesar 100%.

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 19.712.000,- (79,48%) dari pagu dana sebesar Rp.
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24.800.000,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Adapun kegiatan
yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyusunan Renja SKPD, dana yang terserap
sebesar Rp. 8.800.000,- (88,00%) dari pagu dana sebesar
Rp. 10.000.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Evalusi Renja SKPD, dana yang terserap sebesar
Rp. 10.912.000,- (73,73%) dari pagu dana sebesar Rp.
14.800.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
13. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 457.401.939,- (98,82%) dari pagu dana sebesar Rp.
462.860.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, dana yang
terserap sebesar Rp. 244.145.129,- (99,54%) dari pagu
dana sebesar Rp. 245.275.000,-, dan realisasi fisik sebesar
100%.

-

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, dana yang
terserap sebesar Rp. 91.771.058,- (97,70%) dari pagu dana
sebesar Rp. 93.935.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk
Bahan Asal Ternak, dana yang terserap sebesar Rp.
121.485.752,- (98,25%) dari pagu dana sebesar Rp.
123.650.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
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14. Program Pengembangan Perencanaan Data dan Informasi
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 16.790.000,- (69,90%) dari pagu dana sebesar Rp.
24.020.000,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
- Penyusunan Data Statistik Sektoral SIPD, dana yang
terserap sebesar Rp. 16.790.000,- (69,90%) dari pagu dana
sebesar Rp. 24.020.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
15.

Program

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah (SPIP)
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 12.120.000,- (99,51%) dari pagu dana sebesar Rp.
12.180.000,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP), dana yang terserap sebesar Rp. 12.120.000,(99,51%) dari pagu dana sebesar Rp. 12.180.000,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.

16.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 339.947.832,- (98,63%) dari pagu dana sebesar Rp.
344.685.400,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Adapun
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kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkar, dana yang
terserap sebesar Rp. 22.897.332,- (96,90%) dari pagu dana
sebesar Rp. 23.630.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Pertanian, dana
yang terserap sebesar Rp. 317.050.500,- (98,75%) dari
pagu dana sebesar Rp. 321.055.400,-, dan realisasi fisik
sebesar 100%.

17.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 523.241.881,- (98,91%) dari pagu dana sebesar Rp.
529.024.700,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dana
yang terserap sebesar Rp. 431.083.981,- (99,46%) dari
pagu dana sebesar Rp. 433.404.700,-, dan realisasi fisik
sebesar 100%.

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dana yang terserap
sebesar Rp. 92.157.900,- (96,38%) dari pagu dana sebesar
Rp. 95.620.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

18.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar
Rp. 617.570.100,- (99,77%) dari pagu dana sebesar Rp.
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619.010.425,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Adapun
kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan sebagai
berikut :
-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
di UPTD, dana yang terserap sebesar Rp. 307.395.100,(99,54%) dari pagu dana sebesar Rp. 308.810.425,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.

-

Pembibitan dan Perawatan Ternak di UPTD, dana yang
terserap sebesar Rp. 310.175.000,- (99,99%) dari pagu
dana sebesar Rp. 310.200.000,-, dan realisasi fisik sebesar
100%.

19.

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Peternakan
Pada Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang
dilaksanakan oleh UPT yang membidangi peternakan yang ada
di beberapa kecamatan. Dana yang terserap pada program ini
adalah sebesar

Rp. 1.251.153.495,- (95,48%) dari pagu dana

sebesar Rp. 1.310.404.452,- yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan
yang dilakukan oleh UPT Puskeswan, Rumah Potong Hewan
dan Pos Lalu Lintas Ternak (Cek Point). Adapun kegiatan yang
termasuk pada program ini dijabarkan sebagai berikut :
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Kuaro), dana yang terserap sebesar Rp.
210.594.759,- (99,09%) dari pagu dana sebesar Rp.
212.525.060,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
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-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Kuaro), dana yang terserap sebesar Rp.
210.594.759,- (99,09%) dari pagu dana sebesar Rp.
212.525.060,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Long Ikis), dana yang terserap sebesar Rp.
134.413.490,- (95,01%) dari pagu dana sebesar Rp.
141.475.270,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Kerang), dana yang terserap sebesar Rp.
130.562.872,- (91,99%) dari pagu dana sebesar Rp.
141.928.030,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Muara Komam), dana yang terserap sebesar
Rp. 129.396.822,- (93,87%) dari pagu dana sebesar Rp.
137.850.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Tana Paser), dana yang terserap sebesar Rp.
114.934.000,- (96.86%) dari pagu dana sebesar Rp.
118.655.880,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan

Optimasi

Pusat

Kesehatan

Hewan

(UPTD

Puskeswan Pasir Belengkong), dana yang terserap sebesar
Rp. 68.135.000,- (97,73%) dari pagu dana sebesar Rp.
69.719.912,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
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-

Kegiatan Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan, dana
yang terserap sebesar Rp. 463.116.552,- (94,85%) dari
pagu dana sebesar Rp. 488.250.300,- dan realisasi fisik
sebesar 100%.

20.

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/Perkebunan
Pada Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang
dilaksanakan oleh UPT yang membidangi penyuluhan yang ada
di beberapa kecamatan. Dana yang terserap pada program ini
adalah sebesar

Rp. 966.955.030,- (94,57%) dari pagu dana

sebesar Rp. 1.022.488.182,- yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan
yang dilakukan oleh UPT Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan
sebagai berikut :
-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K Tanah Grogot, dana yang terserap sebesar Rp.
173.449.084,- (99,23%) dari pagu dana sebesar Rp.
174.789.300,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K Kuaro, dana yang terserap sebesar Rp. 133.692.300,(94,13%) dari pagu dana sebesar Rp. 142.030.000,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K

Long

Ikis,

dana

yang

terserap
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84.462.950,-

(74,96%)

dari

pagu

dana

sebesar

Rp.

112.684.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K Pasir Belengkong, dana yang terserap sebesar Rp.
147.024.200,- (99,30%) dari pagu dana sebesar Rp.
148.062.700,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K Batu Engau, dana yang terserap sebesar Rp.
186.690.600,- (97,08%) dari pagu dana sebesar Rp.
192.308.182,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K Batu Sopang, dana yang terserap sebesar Rp.
140.492.696,- (97,27%) dari pagu dana sebesar Rp.
144.430.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

-

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD
BP3K

Long

Kali,

dana

yang

terserap

sebesar

Rp.

101.143.200,- (93,49%) dari pagu dana sebesar Rp.
108.184.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
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B. CAPAIAN SASARAN DAN REALISASI ANGGARAN
1. Analisis Pengukuran Pencapaian Sasaran
Pengukuran Pencapaian Sasaran merupakan pengukuran
tingkat capaian yang diperoleh selama tahun 2018. Penekanan
sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Kabupaten Paser ada 5 (lima), yaitu : 1). Meningkatnya produksi,
Produktifitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan, 2). Tercukupinya Ketersediaan Pangan Beras daerah, 3).
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP), 4). Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintah daerah, 5). Meningkatnya kualitas pelayanan
pembinaan petani dan penyenggaraan penyuluhan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pertanian
Kabupaten Paser ada beberapa yang dapat terlihat dan dianalisis yaitu
dari hasil produksi dan produktivitas beberapa komoditi, sedangkan
sasaran yang lain sulit atau tidak dapat di ukur secara langsung.
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2018, ada beberapa
yang mengalami kenaikan dan penurunan produksi, untuk produksi
kelapa sawit mengalami penurunan yaitu

2.029.319,17 ton pada

tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 hanya 1.979.831,30 ton
sedangkan produksi karet mengalami penurunan yaitu tahun 2017
produksi karet sebesar 10.640,48 ton dan untuk tahun 2018 hanya
sebesar 8.703,85 ton. Untuk komoditi padi sawah pada tahun 2017
sebanyak 36.085 ton mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu
sebanyak 32.874,39 ton, padi ladang mengalami kenaikan produksi
dari tahun 2017 sebanyak 5.703 ton dan tahun 2018 sebanyak
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7.016,25 ton, untuk komoditi jagung mengalami kenaikan yang sangat
tinggi pada tahun 2017 sebesar 3.423 ton dan 2018 sebanyak
14.413,88 ton, sedangkan untuk komoditi kedelai tahun 2017
sebanyak 62 ton dan di tahun 2018 tidak ada produksi kedelai. Untuk
produksi daging mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak
571.17 ton dan untuk 2018 sebanyak 354,96 ton,
Secara lengkap, perolehan prosentase pencapaian rencana
tingkat capaian dapat dilihat pada Lampiran 3.
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2. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran belanja pembangunan tahun 2018 pada
Dinas Pertanian Kabupaten Paser sebesar :
1).

2).

Belanja Tidak Langsung (BTL)

:

Rp. 12.124.011.100,-

Realisasi

:

Rp. 11.631.560.047,-

Prosentase Realisasi

:

95,94%

Fisik

:

100%

Belanja Langsung (BL)

:

Rp. 17.344.456.259,-

Realisasi

:

Rp.16.849.348.398,27,-

Prosentase Realisasi

:

97,15%

Fisik

:

100%
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IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Paser
Tahun

2018,

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan tahun 2018. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I
Nomor : 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999, dan diperbaharui
melalui Keputusan Ketua LAN R.I Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25
Maret 2003.
Permasalahan utama penyusunan LKjIP Tahun 2018 ini adalah
kendala teknis, seperti waktu yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan
pada suatu kegiatan dan dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan
kegiatan tersebut.
Penyusunan LKjIP 2018 ini masih belum sepenuhnya sempurna,
hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :


Beberapa indikator baik input, output dan outcome masih belum
mempunyai standar baku, hal ini disebabkan penyusunan LKjIP 2018
ini adanya standar perhitungan indikator kinerja yang sifatnya objektif,
sehingga tingkat bias atau kesalahan tidak bisa dinilai.



Beberapa unsur indikator masih dalam bentuk presentase, sehingga
belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk tahun depan akan
diusakan dalam bentuk angka.
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Beberapa unsur indikator input seperti SDM, Sarana dan Prasarana
masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif
bagi yang membaca. Untuk yang akan datang hal ini akan menjadi
perhatian.
Meskipun demikian berkat kerja keras serta ketekunan Tim

Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKjIP
Tahun 2018 ini dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.
Dengan Laporan LKjIP ini diharapkan dapat mengacu pelaksanaan
kepemerintahan yang baik yang melibatkan stakeholders, sehingga
nantinya

tercipta

sasaran

dan

hasil

kerja

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
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