
I. PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Sektor pertanian telah berperan dalam pembangunan melalui 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, 

penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, 

membuka kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.  

Mengingat pentingnya sektor pertanian, maka Kabinet Indonesia Bersatu 

telah menetapkan program pembangunan pertanian melalui program 

revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada 

pengentasan kemiskinan (Departemen Pertanian, 2006).  Pengertian 

revitalisasi pertanian menurut Departemen Pertanian (2006) adalah 

kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian 

secara proporsional dan kontekstual melalui pemberdayaan kemampuan 

kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak 

mengabaikan sektor lain. 

Pengembangan pertanian diarahkan untuk mewujudkan ketahanan 

pangan yang berbasis keragaman sumber daya bahan pangan, 

kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya 

pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan dengan 

tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat.  Pembangunan agribisnis 

tanaman pangan dilakukan dalam rangka mewujudkan pertanian yang 

maju, efisien dan tangguh melalui peningkatan produksi, pendapatan 

petani, penyediaan kesempatan kerja, memantapkan struktur 

perekonomian pedesaan, peningkatan produk domestik bruto dan 
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mendukung pemantapan ketahanan pangan (Departemen Pertanian, 

2006). 

Kentang (Solanum tuberosum) sebagai  bahan pangan merupakan 

salah satu komoditas hortikultura yang cukup dikenal oleh masyarakat 

Indonesia serta mendapat prioritas, karena kentang dapat digunakan 

sebagai sumber karbohidrat dan mempunyai potensi dalam program 

diversifikasi pangan (Resmiati dan Wintarasa, 2003).  Menurut sejarahnya 

tanaman kentang merupakan tanaman yang berasal dari daerah subtropik, 

tepatnya dari Peru, Amerika Latin.  Daerah subtropik mempunyai suhu 

yang relatif rendah. Oleh karena itu di Indonesia kentang dapat tumbuh 

secara optimal di daerah dataran tinggi (Sastrahidajat dan Soemarno, 

1991). 

Kondisi iklim yang kondusif bagi pertumbuhan tanaman kentang di 

Indonesia menurut rekomendasi dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

(BALITSA) Lembang (1999) adalah : (1) tinggi tempat tidak kurang dari 

1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), (2) curah hujan berkisar antara 

200 – 300 mm per bulan atau 1.000 mm selama pertumbuhan, (3) suhu 

udara 15°- 18°C pada malam hari dan maksimal 24°C pada siang hari.  Di 

lain pihak kondisi tanah yang cocok adalah : (1) bertekstur liat yang 

gembur, debu atau debu berpasir, (2) tingkat keasaman (pH) tanah 5 – 6,5, 

(3) memiliki unsur hara yang cukup tersedia, serta (4) berdrainase baik. 

Kondisi geografis Jawa Barat memiliki lahan subur yang berasal 

dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan 

sebagian besar dari luas tanah digunakan untuk pertanian.  Bagian tengah 

Jawa Barat yang memiliki banyak dataran tinggi menjadikan Jawa Barat 
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sebagai salah satu sentra produksi kentang nasional dengan kontribusi 

terbesar yaitu sebesar 25,6 persen (Tanra, 2005).  Kondisi di atas 

semakin didukung dengan potensi lahan pertanaman kentang Jawa Barat 

yaitu 35.000 hektar dan luas tanam rata-rata mulai tahun 2000 sampai 

2005 lebih kurang 20.527 hektar dengan produktivitas rata-rata sebesar 

19,02 ton per hektar di atas rata-rata produktivitas nasional sebesar 15,59 

ton per hektar (Diperta, 2005).  Luasan lahan panen serta produksi 

kentang di Jawa Barat dapat dilihat pada   Tabel 1.  Dari Tabel 1 terlihat 

bahwa luasan lahan pertanaman kentang berfluktuasi, mulai tahun 2002 

jumlah luasan panen menunjukkan kecenderungan yang meningkat akan 

tetapi terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2005 sebesar 

15,87 persen. Hal tersebut disebabkan karena terjadi pengalihan 

penggunaan lahan untuk tanaman lain sebagai upaya pencegahan 

penyebaran hama penyakit atau yang lebih dikenal dengan istilah rotasi 

tanaman.  

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Kentang di Provinsi Jawa Barat Tahun       
1999 – 2003 

Tahun Luas Panen 
(Hektar) 

Produksi  
(Ton) 

Produktivitas 
(Kuintal/Ha) 

2001 23.414 414.431 177,00 
2002 19.896 363.327 182,61 
2003 20.491 390.065 190,36 
2004 21.092 418.230 198,29 
2005 17.744 359.892 202,82 

Rata-Rata 20.527,4 389.189 190,22 
     Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, 2005. 

Dengan potensi lahan yang dimiliki serta luas pertanaman cukup 

besar maka jumlah kebutuhan benih kentang di Jawa Barat lebih kurang 

40.000 ton per tahun.  Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh benih 
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kentang bersertifikat rata-rata 1.130 ton atau sekitar 7,5 persen dan 

sisanya sekitar 92,5 persen dipenuhi oleh benih kentang lokal dan benih 

kentang impor (Tanra, 2005). 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih kentang nasional 

khususnya di provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

melaksanakan program perbanyakan benih kentang bermutu tinggi di 

Jawa Barat sebagai proyek percontohan nasional.  Pelaksanaan proyek 

tersebut dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah Republik 

Indonesia dengan pemerintah Jepang sebagai negara yang mempunyai 

teknologi maju dalam bidang perbenihan kentang melalui lembaga Japan 

International Cooperation Agency (JICA).  Kerjasama dilakukan di Balai 

Pengembangan Benih Kentang (BPBK) yang berlokasi di Pangalengan 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.  BPBK merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Provinsi Jawa Barat. 

Pelaksanaan proyek dilakukan dengan cara alih teknologi.  

Program yang dilaksanakan dalam proyek tersebut adalah pengadaan 

sarana dan prasarana balai diantaranya laboratorium kultur jaringan serta 

pelatihan tenaga teknis mengenai teknologi serta pemanfaatan sarana 

yang telah disediakan. 

Proyek perbanyakan benih kentang dilakukan melalui dua tahap.  

Tahap pertama berlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1997, 

sedangkan tahap kedua berlangsung sejak tahun 1998 sampai dengan 

tahun 2003.  Saat ini sebagian besar petani kentang di Jawa Barat belum 

menggunakan benih kentang bersertifikat.  Selain itu jumlah penangkar 
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benih yang aktif melaksanakan perbanyakan benih G3 (benih pokok) 

menjadi G4 (benih sebar) masih sedikit, padahal jumlah penangkar benih 

yang telah mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat penangkar 

benih telah banyak.  Benih sebar adalah benih yang telah siap ditanam 

oleh petani.  Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam 

pengembangan benih kentang bersertifikat di Jawa Barat.  Jumlah benih 

kentang yang bersertifikat yang dihasilkan oleh BPBK Pangalengan dan 

petani penangkar Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Produksi Benih Kentang Bersertifikat di Jawa Barat Tahun 1993 – 
2003 

 
 

Tahun 

Kelas Benih
G0 / 

Benih 
Penjenis 

(knol) 

G1 /
Benih 

Dasar 1 
(knol) 

G2 /
Benih Dasar 

2 (kg) 

G3 /
Benih Pokok 

(kg) 

G4 / 
Benih Sebar 

(kg) 

1993 62.322 67.015 *) *) *) 
1994 37.085 145.940 25.680 *) *) 
1995 35.392 129.723 31.180 89.180 159.5560 
1996 42.382 140.607 27.800 56.220 74.980 
1997 37.942 104.454 20.130 105.780 135.740 
1998 51.970 104.375 19.200 76.360 405.877
1999 188.942 159.570 20.977 170.375 393.227 
2000 165.597 147.829 56.472 215.511 1.071.285 
2001 228.770 237.884 43.993 271.563 330.502 
2002 149.301 220.558 44.731 262.110 1.093.290 
2003 223.626 286.711 63.037 408.665 448.893 
Jumlah 1.223.329 1.744.666 353.200 1.655.764 4.113.354

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, 2005.  

Terjadinya perubahan jumlah benih sebar yang dihasilkan cukup 

besar mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.  Hal tersebut 

disebabkan karena perubahan jumlah petani penangkar yang melakukan 

perbanyakan benih dasar berubah secara signifikan pula.  Telah 

berakhirnya proyek kerjasama dengan Jepang menuntut agar BPBK 

mampu melanjutkan proyek tanpa bantuan dari Jepang.  Oleh karena itu 

BPBK harus mampu mengelola BPBK secara mandiri terutama dalam 
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pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan berbagai 

aspek yang mendukung perbaikan kinerja, diantaranya adalah pembinaan 

kepada petani penangkar yang berkesinambungan dan peningkatan 

keterampilan pegawai BPBK. Pengelolaan kegiatan BPBK yang lebih 

optimal akan berdampak pada peningkatan produktivitas benih kentang 

yang dihasilkan, mulai dari benih penjenis, sampai benih sebar yang siap 

dijadikan benih oleh petani.  Dengan demikian maka dapat dikatakan 

bahwa peningkatan kinerja BPBK merupakan salah satu agenda penting 

yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan 

produktivitas penghasil benih kentang di Jawa Barat. 

Sebagai bentuk perhatian Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencapai visi dan misi Provinsi Jawa 

Barat, maka program yang dilaksanakan setiap tahun harus dievaluasi 

sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk selalu melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.  Berdasarkan 

Inpres No. 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah diharuskan 

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Laporan kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan 

manajemen strategik dalam organisasi pemerintah untuk mengevaluasi 

kinerja setiap tahunnya.  Metode yang biasa dipergunakan adalah metode 

perbandingan capaian sasaran dengan membandingkan antara target 

dengan realisasi sasaran. 

Lima ukuran kinerja dalam LAKIP berupa inputs (masukan), outputs 

(keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak).  

Indikator yang digunakan untuk masukan adalah segala sesuatu yang 
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dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan 

keluaran berupa dana, sumber daya manusia, informasi kebijakan, dan 

lain sebagainya.  Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang secara 

langsung dapat dicapai baik berupa fisik ataupun non fisik.  Indikator hasil 

adalah segala sesuatu yang menggambarkan berfungsinya keluaran 

dalam jangka pendek.  Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan manfaat akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan.  

Selanjutnya indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan dari 

suatu kegiatan baik bersifat negatif maupun positif.   

Walaupun sistem LAKIP memperhatikan lima aspek diatas, akan 

tetapi terdapat kelemahan sebagai alat evaluasi keberhasilan suatu 

program.  Kelemahan yang dimiliki LAKIP adalah kurang memperhatikan 

kinerja dari sisi stakeholder yang ikut menentukan kinerja suatu program 

diantaranya adalah petani penangkar sebagai pelanggan.  Stakeholder 

lain yang berpengaruh terhadap kinerja instansi adalah pegawai itu sendiri.  

Padahal kedua stakeholder tersebut merupakan input dalam kegiatan 

yang dilaksanakan oleh BPBK.  Kelemahan lain yang terdapat pada 

evaluasi LAKIP adalah tidak memperlihatkan proses akan tetapi langsung 

pada hasil yang diperlihatkan tidak terdapatnya perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran.   

Salah satu metode penilaian kinerja yang ditawarkan oleh Kaplan 

dan Norton (1996) adalah Balanced Scorecard (BSC) pada sektor bisnis.  

Akan tetapi saat ini BSC sudah dapat diterapkan pada organisasi publik 

yang bersifat nirlaba atau organisasi yang lebih mengarah kepada 

pelayanan publik.  BSC merupakan suatu sistem manajemen yang 
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diharapkan dapat membantu organisasi dalam menerjemahkan visi dan 

strategi yang diterapkan serta merupakan sistem pengendalian organisasi.  

Selain itu BSC juga memberikan umpan balik yang berasal dari proses 

yang bersifat internal maupun hasil dari luar agar proses perbaikan dapat 

dilakukan secara kontinyu baik pada organisasi bisnis maupun pada 

organisasi publik. Keberhasilan suatu organisasi sebagian besar 

ditentukan oleh intangible assets. BSC menunjukkan hubungan sebab 

akibat bagaimana intangible assets organisasi seperti sumberdaya 

manusia, informasi, dan budaya diubah dalam proses internal menjadi 

tangible value. 

Metode BSC memiliki kelebihan yaitu mengkaji kinerja dari empat 

perspektif, terdiri dari keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan.  Dengan menelaah keempat perspektif 

tersebut maka dapat dirancang program yang lebih komprehensif yang 

saling terkait satu sama lain sehingga kinerja dapat semakin efektif. Selain 

penilaian kinerja, yang menjadi pertimbangan dalam menyusun program 

yang komprehensif, maka perlu diperhatikan pula isu-isu strategis baik 

yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri.  Isu 

strategis tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan umpan 

balik dan masukan dalam penyusunan strategi berikutnya yang dipadukan 

dengan penilaian kinerja yang dihasilkan dari strategi sebelumnya. 

Kelebihan tersebut dapat melengkapi kekurangan metode yang sekarang 

diterapkan oleh pemerintah yaitu LAKIP dalam melakukan evaluasi kinerja 

pemerintah daerah karena lebih memperhatikan stakeholder dalam hal 
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mengukur kepuasan pelanggan dan pegawai yang memberikan 

pelayanan. 

Penentuan tolok ukur kinerja dengan metode BSC bersifat fleksibel 

setiap tahunnya sehingga dengan menggunakan metode BSC di Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, khususnya BPBK dapat 

disesuaikan dan dirangkai dengan harapan masyarakat dan harapan 

pegawai dalam upaya pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran 

yang telah dibuat. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja oleh BPBK 

maka perlu dilakukan perancangan suatu strategi yang memadukan 

berbagai perspektif dalam hal ini stakeholder melalui pendekatan 

Balanced Scorecard.   Perancangan penilaian kinerja dengan pendekatan 

Balanced Scorecad merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan benih kentang 

bermutu tinggi dan untuk selanjutnya membuat strategy map serta melihat 

isu-isu strategis internal maupun eksternal sehingga diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk menghasilkan suatu rancangan strategi kegiatan 

yang komprehensif dan fleksibel. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun beberapa 

rumusan permasalahan yang ada di BPBK sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi 

pengembangan penyediaan benih kentang bermutu tinggi dan 

bersertifikat oleh BPBK ? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tujuan strategis dan key 

performance indicators (KPI) dalam evaluasi kinerja BPBK dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard ? 

3. Bagaimana rancangan evaluasi kinerja BPBK dalam upaya 

penyediaan benih kentang bermutu tinggi jika dikaji dengan 

menggunakan pendekatan empat perspektif yang ada pada Balanced 

Scorecard ? 

4. Bagaimana bentuk strategy map BPBK sebagai penghasil benih 

kentang bermutu tinggi dan bersertifikat ? 

5. Bagaimana implikasi manajerial bagi BPBK dalam melaksanakan 

program pengembangan benih kentang bersertifikat di Jawa Barat ? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan penyediaan benih kentang bermutu tinggi dan 

bersertifikat oleh BPBK dikaitkan dengan Balance Scorecard. 

2. Menganalisa tujuan strategis dan faktor-faktor yang menjadi key 

performance indicators dalam evaluasi kinerja dengan menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard pada BPBK. 

3. Menyusun rancangan evaluasi kinerja BPBK dalam penyediaan benih 

kentang bermutu tinggi dan bersertifikat dengan menggunakan 

Balance Scorecard. 
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4. Menganalisa bentuk strategy map BPBK sebagai penghasil benih 

kentang bermutu tinggi dan bersertifikat dengan mengidentifikasi 

tujuan strategis pada setiap perspektif balanced scorecard. 

5. Merumuskan implikasi manajerial bagi BPBK Pangalengan dalam 

program pengembangan benih kentang bersertifikat di Jawa Barat. 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan 

dengan program pengembangan perbenihan kentang di Jawa Barat. 

2. Bagi Penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang 

didapatkan dalam perkuliahan. 

1.5.   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor 

internal dan eksternal BPBK yang mempengaruhi program 

pengembangan benih kentang bersertifikat di Jawa Barat, perancangan 

evaluasi kinerja melalui pendekatan balanced scorecard, serta menyusun 

strategy map dengan unit analisisnya yaitu pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK) yang 

berlokasi di Pangalengan. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-

faktor internal dan eksternal yang kemudian dikelompokkan menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman BPBK dalam program 
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pengembangan benih kentang bersertifikat di Jawa Barat.  Selanjutnya 

penentuan tujuan strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dalam bidang perbenihan kentang.   

 Dalam perancangan balanced scorecard, langkah pertama yang 

dilakukan adalah menentukan key performance indicators (KPI) yang 

terbagi dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran.  Proses penentuan KPI diperoleh melalui kuesioner yang 

diisi oleh para stakeholder yang berperan dalam pengembangan program 

perbenihan kentang di Jawa Barat, diantaranya adalah Kepala Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan, Kepala BPBK serta petani penangkar 

sebagai pelanggan yang menggunakan benih pokok dari BPBK yang 

dihubungkan dengan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang 

dihadapi oleh BPBK. Selanjutnya menentukan ukuran dan target yang 

akan dicapai dalam setiap KPI yang dirumuskan.  Langkah terakhir adalah 

penentuan program prioritas dalam pengembangan benih kentang di Jawa 

Barat dengan didasarkan pada pembobotan yang dilakukan serta isu-isu 

strategis yang dihadapi oleh BPBK.   

 

 




