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1.   PENDAHULUAN 

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan 

turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana ini 

memberikan gambaran yang terperinci mengenai sasaran dan strategi capaian Balai. 

Pada dokumen ini pula program-program dan kegiatan satu tahun kedepan dalam 

rangka mencapai sasaran telah ditetapkan. Capaian kinerja yang diharapakan dapat 

terukur dengan telah ditetapkannya indikator-indikator kinerja selama satu tahun. 

BPTP Gorontalo tahun 2022 telah menetapkan tiga sasaran strategis yang 

meliputi: 1) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik 

lokasi, 2) Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian  yang 

efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima serta 3) Terkelolanya 

Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Akuntabel dan 

Berkualitas yang kemudian diikuti oleh rincian indikator kinerja utama beserta 

targetnya seperti ditunjukkan pada matrik Rencana Kerja 2022 BPTP Gorontalo. 

Sasaran strategis dan target keluaran hasil tersebut diharapkan mampu menjawab 

tantangan dan permasalahan di sektor pertanian khususnya dalam pengkajian dan 

pengembangan inovasi teknologi pertanian. 

Dokumen rencana kinerja merupakan suatu jembatan yang akan 

menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan 

sistem penganggaran. Hubungan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah maupun rencana penganggaran dapat dikaitkan dengan 

mengacu pada Rencana Kinerja 2022 yang telah ditentukan tersebut. Rencana kinerja 

yang telah tersusun diharapkan dapat mengarahkan kinerja organisasi sehingga lebih 

baik, efektif dan efisien. 

Tujuan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Gorontalo disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menetapkan sasaran strategis, kegiatan utama, indikator kinerja dan target 

2. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan pengkajian dan 

pengembangan serta kegiatan manajemen dalam rangka alokasi sumberdaya 

lingkup Balai.  



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Tugas 
 Sesuai Permentan No 44 Tahun 2020 Tentang organisasi dan tata kerja unit 

pelaksana teknis lingkup badan penelitian dan pengembangan pertanian,  BPTP 

memiliki tugas BPTP mempunyai tugas melaksanakan perakitan, pengembangan, dan 

diseminasi pertanian tepat guna spesifik lokasi.  

 

Fungsi 

Sementara itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian memiliki fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, laporan 

pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi pertanian tepat 

guna spesifik lokasi; 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat 

guna spesifik lokasi; 

3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna 

spesifik lokasi; 

4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian 

tepat guna spesifik lokasi; 

6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian 

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

7. Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan,. Dan pengembangan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi 

pertanian tepat guna spesifik lokasi; 

9. Pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan 

kegiatan stategis pertanian; dan 

10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan 

barang milik negara. 

 



3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana 

teknis Eselon 3 Balitbangtan, yang secara hirarkis dikoordinasi oleh Balai Besar 

Pengkajian. Dalam menyusun menyusun visi, misi, sasaran dan target maka BPTP 

Gorontalo. akan mengacu pada Visi dan Misi Balitbangtan, yang selanjutnya akan 

menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja Badan 

Litbang Pertanian, termasuk BB Pengkajian. Adapun visi dan misi BPTP Gorontalo 

sebagai berikut : 

 
3.1 Visi 
 

Menjadi lembaga pengkajian penghasil teknologi dan inovasi pertanian spesifik 

lokasi di Gorontalo untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 

3.2 Misi 

 

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi provinsi 

gorontalo yang memiliki scientific and impact recognition dengan produktivitas 

dan efisiensi tinggi. 

2. Mewujudkan BPTP Gorontalo sebagai institusi yang mengedepankan

 transparansi,          profesionalisme dan akuntabilitas. 

 

3.3 Tujuan 
 

BPTP Gorontalo memiliki tujuan yaitu: 
 

1. Menyediakan teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang produktif dan 

efisien serta  ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna). 

2. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan 

informasi  teknologi spesifik lokasi kepada pengguna. 



3.4 Tata Nilai 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPTP Gorontalo menganut beberapa tata 

nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang 

ada di Balitbangtan. Tata nilai tersebut antara lain: 

1. BPTP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan Fast learning 

organization. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi 

dan efektivitas kerja. 

3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan corporate management yang baik. 

4. Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas. 

 

4.5 Sasaran Kegiatan 

 
1. Tersedia dan termanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi 

pertanian  spesifik lokasi. 

2. Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Gorontalo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



4. KEBIJAKAN, STRATEGI, KEGIATAN DAN OUTPUT 

 
4.1 Kebijakan 

 

BPTP Gorontalo merupakan salah satu unit eselon tiga di bawah Balitbangtan 

yang dikoordinasikan oleh BB Pengkajian, oleh sebab itu arah kebijakan dan strategi 

BPTP Gorontalo mengadopsi arah kebijakan Balitbangtan dengan penekanan kepada 

Tusi BPTP sebagai penghasil teknologi spesifik lokasi. 

Secara rinci arah kebijakan Pengembangan pengkajian dan diseminasi inovasi 

teknologi pertanian spesifik lokasi ke depan adalah : 

1. Mengembangkan kegiatan pengkajian dan diseminasi mendukung peningkatan 

produksi hasil pertanian wilayah, sebagai upaya percepatan penerapan 

teknologi spesifik lokasi bagi stakeholders dan pengguna secara luas. 

2. Mendorong penciptaan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui kegiatan 

litkaji multi disiplin dan terpadu sehingga menjadi solusi menyeluruh bagi 

penyelesaian permasalahn pembangunan serta memberikan manfaat dan 

dampak secara ekonomi dan social bagi masyarakat khususnya provinsi 

Gorontalo 

3. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology spesifik lokasi 

yang produktif, efisiensi, efektivitas dan ramah lingkungan untuk meningkatkan 

daya saing dan kualitas produk pangan dan pertanian. 

4. Membangun terciptanya suasana corporate organization Balitbangtan yang 

kondusif bagi pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya manusia 

dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta diseminasi hasil 

penelitian sehingga dijamin akuntabilitasnya 

5. Mendukung serta meningkatkan terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling 

menguatkan antara UK/UPT lingkup Balitbangtan dengan berbagai lembaga 

terkait, terutama dengan stakeholder di daerah. 

4.2 Strategi 

 
Prinsip dasar dari strategi ini adalah untuk terjadinya percepatan dalam 

pencapaian sasaran strategis, atau strategi ini menggambarkan upaya unusual yang 

perlu dikembangkan dalam pencapaian sasaran strategis. 



Sasaran 1: Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta 

terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi Teknologi 

pertanian unggul spesifik lokasi 
 

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan 

kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi 

pertanian. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Penyediaan 

dan penyebarluasan inovasi pertanian. 

 

Sasaran 5: Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi 
teknologi pertanian unggul spesifik lokasi 

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan 

efektivitas  manajemen institusi.  

4.3 Kegiatan 

 
BPTP Gorontalo selaku unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian melakasanakan kegiatan yang 

mengacu pada Program yang telah ditetapkan di Badan Litbang Pertanian. Untuk 

tahun 2022 Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  

1. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan  

2. Dukungan manajemen, fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Litbang Pertanian. 

4.4 Output 

Adapun ouput Kegiatan pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 

serta Dukungan manajemen, fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pegkajian dan 

Pengembangan Teknologi Pertanian dengan Kegiatan Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi Pertanian memiliki Klasifikasi Rincian Output 

(KRO) Penelitian dan Pengembangan Produk dengan Rincian Output 

sebagai berikut: 

1. Diseminasi Teknologi Pertanian (2 Teknologi) 

2. Benih Padi (10 ton) 

3. Benih Jagung (4 ton) 

2. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan manajemen, 



fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang 

Pertanian, memiliki: 

2.1. Klasifikasi Rincian Output : Koordinasi dengan Rincian Output: 

1. Layanan Kerjasama ( 1 Kegiatan) 

2.2. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal 

dengan Rincian Ouput: 

1. Layanan BMN (1 Layanan) 

2. Layanan Umum (1 Layanan) 

3. Layanan Perkantoran (1 layanan) 

2.3. Klasifikasi Rincian Output : Layanan sarana dan Prasarana dengan 

Rincian Ouput:  

1. Layanan sarana Internal (20 unit) 

2.4. Klasifikasi Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal 

dengan Rincian Ouput:  

1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 Dokumen) 

2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 Dokumen) 

3. Layanan Manajemen Keuangan (1 Dokumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIK RENCANA KERJA 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN 

TAHUN 2022 

 

No. PROGRAM/KEGIATAN  ANGGARAN 

 Program Riset dan Inovasi IPTEK   

1 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Rp. 874,800,000 

 Program Dukungan Manajemen   

2 Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis 
dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian 

Rp. 5,794,498,000 

Gorontalo, 28 April 2022 
          Kepala BPTP Gorontalo 

                                  
 
 

 
             Sumarni Panikkai 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 
 
 

 
 
 

 
 

 

Meningkatnya 
pemanfaatan teknologi 
dan inovasi pertanian 

spesifik lokasi 
 
 

 
 

 

1. Jumlah hasil pengkajian dan 
pengembangan Pertanian Spesifik 

Lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 
5 tahun terakhir) (Jumlah) 

 

21 
 

2. Persentase hasil kegiatan pengkajian 

dan pengembangan pertanian spesifik 
lokasi yang dilaksanakan pada tahun 
berjalan (%) 

100 

2 
 
 

 
 
 

Terwujudnya Birokrasi 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian  

yang efektif dan efisien, 
dan berorientasi pada 
layanan prima 

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) 

menuju WBK / WBBM pada Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian 
Gorontalo (Nilai) 

 
 
 

 

 
 

82 
 
 

3 
 

 
 
 

 

Terkelolanya Anggaran 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan pertanian 
yang Akuntabel dan 

Berkualitas 

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian Gorontalo 

(berdasarkan regulasi yang berlaku)  
(Nilai) 
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