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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Visi 

Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi pertanian 

modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 
 

2.2. Misi 

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian modern yang memiliki 

scientific recognition dengan produktifitas dan efisienasi tinggi. 

2. Hilirisasi dan masalisasi teknologi pertanian yang memiliki impact recognition. 

 

2.3. Tujuan 

1. Memberdayakan sumberdaya balai dalam mendukung pembangunan pertanian di 

daerah; 

2. Menggali potensi sumber-sumber pertumbuhan produksi pertanian daerah; 

3. Melakukan pengkajian dan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi; 

4. Mendiseminasikan hasil-hasil pengkajian melalui media komunikasi; 

5. Memperluas Jaringan Kerjasama Pengkajian, Diseminasi dan Pendayagunaan 

Inovasi Pertanian. 

 
Sasaran yang ingin dicapai adalah : 

 

1. Tersedianya inovasi teknologi pertanian unggul spesifik lokasi di D.I.Yogyakarta. 

2. Terdiseminasinya inovasi teknologi pertanian unggul spesifik lokasi dan 

terhimpunnya umpan balik dari implementasi inovasi teknologi pertanian unggul 

spesifik lokasi di D.I. Yogyakarta. 

3. Sinergi operasional dan terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan 

inovasi teknologi pertanian unggul spesifik lokasi di D.I.Yogyakarta. 

4. Dihasilkannya rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan 

pertanian berbasis inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi D.I. Yogyakarta. 

5. Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional di bidang pengkajian, diseminasi 

dan pendayagunaan inovasi pertanian. 

 

2.4. Kegiatan 
 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta merupakan salah satu 
unit pelaksana teknis dari BBP2TP (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian), yang secara hirarkis merupakan functional Unit Balitbangtan (Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian). Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka 
BBP2TP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program Balitbangtan, 
yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPTP/UPT dituangkan menjadi Rencana 
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Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategis, dan program Balitbangtan 
2015-2019 mengacu pada visi dan misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan 
menjadi visi, misi, kebijakan, strategis, dan program seluruh satuan kerja Balitbangtan, 
termasuk BBP2TP dan BPTP/LPTP.  

 

 Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka 
Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana kerja (Renja) tahunan. 
Renja merupakan rencana kerja tahunan di tingkat kementerian atau lembaga yang 
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana 
kerja pemerintah tahunan (annual plan) yang merupakan bagian integral dari 
perencanaan pembangunan Kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang 
terdokumentasikan dalam Renstra. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan 
dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2019, 
lingkup BPTP Balitbangtan Yogyakarta mengimplementasikan Kegiatan Prioritas 

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa 
kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk 
Operasional Kinerja) lingkup BPTP Balitbangtan Yogyakarta Tahun 2018, telah disusun 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019. Penyusunan Rencana kinerja kegiatan tersebut 
diselaraskan dengan sasaran Renstra BPTP Balitbagtan Yogyakarta 2015 – 2019. 
Rencana Kinerja tersebut memuat Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; 
Indikator Kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan 
akuntabel; serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun 
ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju 
Good Governance. 

 
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat 
kebutuhan stakeholder (bottom up) serta program di level pusat (top down), maka 
umpan balik (feedback) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi 
program/kegiatan di BPTP Balitbangtan Yogyakarta disesuaikan dengan tuntutan dan 
dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan 
demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak 

Kinerja BPTP Balitbangtan Yogyakarta untuk Tahun 2019 melalui Penetapan Kinerja 
Tahunan, yang merupakan wujud komitmen perjanjian kinerja sebagai tolak ukur 
keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPTP Balitbangtan Yogyakarta. 

 

Mengacu pada kebijakan umum penelitian dan pengembangan pertanian yang 
telah dirumuskan dalam Renstra Badan Litbang Pertanian dan Balai Besar Pengkajian 
2015 – 2019, maka BPTP Yogyakarta menetapkan sasaran pengkajian teknologi 
pertanian sebagai berikut: 
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1. Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik 
lokasi. 
 

2. Meningkatknya kualitas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
Yogyakarta. 
 

 

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, dari program utama Badan 
Litbang Pertanian serta Balai Besar Pengkajian, maka BPTP Balitbangtan Yogyakarta 
tahun 2019 menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target pencapaiannya (Tabel 1). 
Dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPTP Balitbangtan Yogyakarta yang telah 
ditetapkan pada Bulan Januari 2019, yang kemudian mengalami beberapa kali 

perubahan, karena adanya revisi DIPA dan perubahan pimpinan (Terlampir). 
 

Tabel 1.   Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Tahun 2019 BPTP 
Yogyakarta. 

 

No 
 

Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Dimanfaatkannya hasil 
kajian dan 
pengembangan 

teknologi pertanian 
spesifik lokasi. 

1. Jumlah paket 
teknologi spesifik 
lokasi yang 

dimanfaatkan 
(akumulasi 5 tahun 
terakhir). 

2. Rasio paket teknologi 
spesifik lokasi yang 
dihasilkan terhadap 
jumlah pengkajian 
teknologi spesifik 
lokasi yang dilakukan 
pada tahun berjalan. 

3. Jumlah rekomendasi 
kebijakan yang 
dihasilkan (jumlah 
rekomendasi) 

13 paket teknologi 
 
 

 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 

1 Rekomendasi 
Kebijakan 
 

2 Meningkatnya kualitas 

layanan publik BPTP 
Yogyakarta 

1. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) atas 
layanan public Balai 
Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) 
Yogyakarta 

3 Nilai IKM 

 
 
 
 

 


