
 

 

ABSTRAK 

PENGUKURAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 

PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD 

(STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)  

Oleh 

RENI PUSPITASARI 

Pembangunan pertanian sesuai dengan tuntutan reformasi merupakan perwujudan arah 

baru pembangunan yang merupakan agenda pokok dalam reformasi ekonomi. 

Musyawarah perencanaan pembangunan pertanian merumuskan bahwa kegiatan 

pembangunan pertanian periode 2005-2009 dilaksanakan melalui tiga program, yaitu 

(1) Program peningkatan ketahanan pangan, (2) Program pengembangan agribisnis, 

dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dibentuk Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian yang merupakan unsur pendukung tugas 

Kepala Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian. Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagai organisasi pemerintah yang 

berfungsi memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), keberadaan organisasi 

tersebut harus mampu melindungi dan memenuhi kepentingan publik. keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah, sebagai mana 



dikemukakan oleh Zeithalm, Parasuraman & Berry (1990) Pelayanan dapat dikatakan 

berkualitas  apabila memiliki : tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. Untuk mengukur kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  Balanced Scorecard yang 

dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Balanced Scorecard pada 

dasarnya lebih merupakan konsep manajemen, bukan konsep penilaian kinerja. Dalam 

pengimplementasiannya, konsep manajemen lebih difokuskan pada pengukuran kinerja 

perusahaan/ organisasi, dengan pendekatan keseimbangan (balance) dalam mengukur 

kinerja pelaksanaan strategi perusahaan/ organisasi. Pendekatan secara berimbang itu 

dilakukan dengan mengukur kinerja berdasarkan empat perspektif, yakni perspektif 

finansial/keuangan (finance), perspektif kepuasan pelanggan/konsumen (customer), 

perspektif proses bisnis internal (process), dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (learning and growth).   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan secara lebih komprehensif, 

hal itu dikarenakan pengukuran yang dilakukan tidak hanya pada aspek keuangan tetapi 

juga pada aspek non keuangan yang terdiri dari perspektif pelanggan, perspektif internal 

dan perspektif inovasi dan pembelajaran, serta memberikan gambaran kinerja lebih 

lengkap dengan berfokus pada indikator kunci untuk setiap masing-masing perspektif 

yang berada  pada  total nilai 75,5 dengan memakai skala 100 maka Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Pertanian menunjukan katagori baik. 

  

Kata kunci : pengukuran kinerja dengan balance scorecard 

 


