
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Paniai yang beribukota di Enarotali adalah daerah tingkat II 

sebagai hasil pemekaran dari kabupaten lama yang beribukota di Nabire. Salah 

satu dinas yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai adalah 

Dinas Pertanian, dengan tugas pokoknya yaitu  melaksanakan kewenangan daerah 

otonom Kabupaten Paniai dalam bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, Dinas Pertanian membutuhkan suatu perencanaan strategik yang 

dapat mewujudkan kinerja Dinas yang optimal.  

Pada kenyataannya, Dinas Pertanian belum memiliki perencanaan 

organisasi yang tepat untuk masa depan Dinas, oleh karena belum jelasnya 

pemahaman manajemen Dinas akan proses perancangan kinerja yang akan 

dicapai. Dari pengamatan terhadap praktek manajemen Dinas saat ini, ada 

beberapa hal yang menjadi permasalahan utama dalam tubuh organisasi tersebut, 

maupun dalam hubungannya dengan stakeholder. Melalui wawancara yang 

dilakukan penulis kepada pegawai di lingkungan Dinas Pertanian ditemukan 

bahwa pada kondisi internal Dinas, masih banyak pegawai yang merasa belum 

jelas akan tugas dan peranannya masing-masing. Misalnya, untuk urusan 

kepegawaian Dinas, masih banyak pegawai Dinas yang meminta bantuan 

langsung secara perorangan kepada pegawai di lingkungan bagian kepegawaian 

Sekretariat Daerah (SETDA), oleh karena belum mampunya sub bagian 

kepegawaian dan bagian tata usaha Dinas dalam mengakomodir kepentingan 

pegawai Dinas.  Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi tugas pokok 



 2 

dan fungsi Dinas kepada seluruh aparat. Pada kondisi eksternal Dinas, yaitu aspek 

pelayanan kepada petani dan masyarakat luas, masih terdapat petani potensial 

yang kurang mendapat perhatian serius dari Dinas. Hal ini disebabkan oleh 

pelayanan Dinas yang masih terpusat di lingkungan kantor dan kegiatan rutin 

yang bersifat administratif. Sementara kegiatan di lapangan, menyangkut 

pendataan dan pelayanan kepada petani, masih kurang serius diperhatikan. 

Disamping itu pula, unsur manajemen Dinas belum memiliki sasaran-sasaran 

strategik yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten 

Paniai. Masalah utama  yang dihadapi Dinas adalah terletak pada proses 

perancangan indikator kinerja. Perencanaan kegiatan Dinas yang selama ini 

dilaksanakan, hanya melibatkan satu atau dua orang unsur manajemen dengan 

batasan waktu yang sangat singkat, sehingga tidak sempat dibahas bersama 

dengan unsur manajemen lainnya. Dari wawancara secara mendalam (in depth 

interview), ditemukan bahwa proses perencanaan Dinas yang dilaksanakan masih 

bersifat insidentil, seperti adanya tuntutan kelengkapan data administrasi Dinas 

untuk laporan Dinas kepada Bupati Kabupaten Paniai. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka Dinas membutuhkan suatu 

proses penentuan indikator kinerja yang menjabarkan visi dan misi Dinas, serta 

penyusunan rencana kerja yang melibatkan seluruh unsur manajemen untuk 

mengkaji harapan dari petani dan stakeholder  lainnya. Salah satu pendekatan 

yang dapat digunakan untuk menyusun suatu sistem manajemen strategik yang 

komprehensif adalah dengan menggunakan metode balanced scorecard (BSC). 

Metode BSC akan mengkaji rancangan organisasi Dinas dalam empat perspektif, 
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yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 

serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  

Menurut Kaplan dan Norton (2004), rancangan BSC yang dilaksanakan 

pada organisasi publik adalah dalam rangka untuk mewujudkan misi organisasi 

tersebut. Suatu organisasi yang akan membangun BSC sebagai sistem manajemen 

strategik harus menetapkan : a). Visi, misi, dan tujuan; b). Menerjemahkan visi 

dan strategi organisasi ke dalam empat perspektif BSC. Penerapan BSC  dalam 

suatu perencanaan strategik dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi 

pemerintahan dalam menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam 

tindakan-tindakan yang terukur dan terencana dengan baik. Perencanaan dan 

pelaksanaan program maupun anggaran pemerintah akan terfokus pada upaya 

untuk mencapai misi organisasi pemerintahan (mission driven), yakni demi 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi pendekatan ini menuntut 

adanya identifikasi dan pengembangan kinerja organisasi yang komprehensif ke 

dalam empat perspektif  BSC (Gasperz, 2003). Dengan demikian, penerapan BSC 

yang didukung oleh sistem pelaporan yang benar akan mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang baik (good governance).  

Perancangan BSC memberikan suatu struktur untuk pembuatan keputusan, 

yaitu berupa praktek dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kegunaan dari 

rancangan BSC bagi organisasi publik adalah untuk mengantisipasi perubahan 

dalam lingkungan yang dinamik, sehingga organisasi publik lebih bersikap 

proaktif terhadap perubahan bukannya reaktif dengan perubahan situasi. Oleh 

karena itu, rancangan BSC memerlukan kajian dari pihak manajemen terhadap 

analisis eksternal dan internal organisasi yang bersifat dinamis.  
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Untuk menyongsong masa depan yang dinamis tersebut, Dinas Pertanian 

yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat, harus mempunyai asumsi 

tentang masa depan (strategic foresight) sehingga dapat memberi pelayanan yang 

profesional dan berkualitas (excellent service), yakni bersifat mengarahkan, 

kepada masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik. Hal ini merupakan 

tantangan bagi Dinas Pertanian untuk memberikan pelayanan yang berorientasi 

hasil, yakni lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang dilayani dan 

mengurangi berbagai prosedur yang rumit sebagai bagian dari budaya birokrasi 

yang masih bersifat tradisional. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, 

dituntut untuk lebih mampu merespon hasil-hasil pelayanan tersebut sebagai tolok 

ukur keberhasilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

menjawab tantangan tersebut, alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah 

manajemen strategik berbasis BSC. Untuk mewujudkan manajemen strategik 

berbasis BSC tersebut maka Dinas Pertanian membutuhkan perancangan BSC 

untuk menjadi acuan pada kajian selanjutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dianalisa pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Paniai adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimanakah menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, tujuan 

strategik, dan strategi Dinas) ke dalam sasaran-sasaran strategik pada keempat 

perspektif BSC, melalui analisis kualitatif ? 

b) Apakah yang menjadi ukuran kinerja dan target dari setiap sasaran strategik ?  

c) Bagaimanakah pengukuran kinerja berdasarkan fungsi dari setiap unit kerja di 

lingkungan Dinas Pertanian ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

a) Menjabarkan komponen strategik Dinas kedalam sasaran-sasaran strategik 

pada keempat perspektif balanced scorecard, melalui analisis kualitatif. 

b) Menentukan ukuran kinerja dan target dari setiap sasaran strategik Dinas. 

c) Mengestimasi bobot ukuran kinerja berdasarkan tingkat kepentingan 

stakeholders Dinas serta membagi tanggung-jawab dan pelaksanaan 

pengukuran kinerja kepada unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian 

berdasarkan fungsinya masing-masing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Peneliti memperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis tentang 

perancangan balanced scorecard organisasi publik. 

b) Dinas Pertanian Kabupaten Paniai akan memperoleh masukan tentang 

perancangan  balanced scorecard yang didapat digunakan untuk penyusunan 

program kerja dan kegiatan-kegiatan Dinas. 

c) Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai manajemen strategik 

berbasis balanced scorecard. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian. 

Penelitian mengenai perancangan BSC Dinas Pertanian Kabupaten Paniai  

melibatkan unsur manajemen Dinas dan stakeholders, seperti petani, lembaga 
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adat, tokoh agama, Pemerintah Daerah (SETDA), Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan pegawai Dinas Pertanian. Penelitian ini diawali dengan identifikasi 

visi dan misi Dinas. Visi dan misi Dinas dijabarkan ke dalam tujuan dan strategi 

Dinas pada keempat perspektif BSC, kemudian dihasilkan sasaran-sasaran 

strategik dan inisiatif strategik. Pada setiap sasaran strategik ditetapkan ukuran 

kinerja yang akan dicapai Dinas, kemudian dilanjutkan dengan penentuan 

hubungan sebab-akibat dari masing-masing sasaran strategik yang menghasilkan 

strategy map. Setelah scorecard Dinas terbentuk, dilanjutkan dengan pembagian 

tanggung-jawab dan pelaksanaan pengukuran kinerja oleh pejabat dan unit kerja 

di lingkungan Dinas Pertanian. 




