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RINGKASAN 

IRIANTO STEF AMIR  “ Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Kebun Bibit 

Rakyat (KBR) Di kabupaten Biak Numfor”. Dibawah bimbingan Ir. Max J. 

Tokede, MS dan Sulfikar Mardiyadi, S.Hut, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja kelompok 

pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan indikator keberhasilan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program KBR. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat 21 kelompok pengelola KBR  

yang terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Biak Numfor. Pada saat 

pelaksanaan program KBR hanya 18 kelompok KBR (85.71%) yang aktif, 

sedangkan yang tidak aktif berjumlah 3 kelompok KBR (14.29%). Tingkat kinerja 

kelompok pengelola KBR berdasarkan aspek perencanaan menunjukan bahwa, 

kelompok KBR dengan kategori sangat baik sebesar 5,56% (total nilai skor adalah 

18), kelompok KBR dengan kategori baik sebesar 61,11% (total nilai skor adalah 

16) dan kelompok KBR dengan kategori cukup baik sebesar 33,33% (total nilai 

skor adalah 14). Sementara pada aspek pelaksanaan tingkat kinerja kelompok 

KBR menunjukan, kelompok pengelola KBR dengan kategori sangat baik sebesar 

5,56% (total nilai skor adalah 15), kelompok pengelola KBR dengan kategori baik 

sebesar 55,56% (total nilai skor adalah 13), dan kelompok pengelola KBR dengan 

kategori cukup baik sebesar 33,33% (total nilai skor adalah 9 dan 11), sementara 

kelompok pengelola KBR dengan kategori kurang baik sebesar 5,56% (total nilai 

skor adalah 7). Sedangkan untuk tingkat kinerja pada aspek pengawasan dan 

pengendalian menunjukan, kelompok pengelola KBR dengan kategori sangat baik 

sebesar 5,56% (total nilai skor adalah 15), kelompok pengelola KBR dengan 



 

kategori baik sebesar 22,22% (total nilai skor adalah 13), dan kelompok pengelola 

KBR dengan kategori cukup baik sebesar 55,56% (total nilai skor adalah 11), 

sementara kelompok pengelola KBR dengan kategori kurang baik sebesar 16,67% 

(total nilai skor adalah 6). 

Kinerja kelompok pengelola usaha KBR di Kabupaten Biak Numfor 

digolongkan dalam empat kategori berdasarkan predikat kinerja, masing-masing 

predikat sangat baik sebanyak 11,11%, predikat baik  sebanyak 50%, predikat 

cukup baik sebanyak 33,33%, dan kinerja kurang baik sebanyak 5,56% dari 18 

unit KBR yang aktif. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan KBR yaitu kurang aktifnya anggota kelompok pengelola dan kurang 

intensitasnya pembinaan yang dilakukan oleh tim pendamping program KBR.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Degradasi hutan dan lahan di Papua saat ini memprihatinkan, luas lahan  

kritis di Provinsi Papua hingga saat ini mencapai 2,9 Juta hektar dan di luar 

Provinsi Papua mencapai 30 Juta hektar, itu artinya sekitar 10%  Papua 

menyumbang lahan kritis secara nasional, sehingga Papua termasuk dalam 

kategori memprihatinkan dalam hal tingkat kekritisan lahan hutannya. Angka ini 

bisa meningkat jika masyarakat adat,  pemerintah, serta semua stakeholder salah 

dalam menanganinya (Jim, 2010). 

Upaya rehabilitasi  lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif 

dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan salah satu 

program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan lahan kritis dan disekitar 

hutan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  (RHL). Implementasi 

program ini tentunya akan  membutuhkan bibit dalam jumlah yang besar, maka 

melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.P24/ Menhut-II/2010 pemerintah 

berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menyediakan bibit berkualitas  

melalui Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Irawan, 2010). 

 KBR merupakan bentuk fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit 

tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna yang prosesnya dibuat secara 

swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil KBR digunakan untuk merehabilitasi di 

lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif di wilayahnya. Di samping 

itu, KBR juga dipakai sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam 

mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi hutan dan 



 

lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai 

pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang 

berkualitas (Kementerian Kehutanan, 2010). 

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua 

yang telah menjalankan program KBR. Program ini  tersebar di beberapa Distrik 

di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan secara langsung masyarakat 

setempat sebagai kelompok pengelola KBR. 

Masalah  

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten yang 

menyelenggarakan program KBR yang berlangsung pada tahun 2010. Program 

KBR tersebut dijalankan dalam bentuk swakelola oleh masyarakat setempat, 

dengan harapan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui 

kelompok pengelola terutama para anggotanya.  

Partisipasi kelompok pengelola dalam mendukung kegiatan RHL 

dinyatakan dengan kinerjanya dalam mengelola KBR. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010, disebutkan bahwa kinerja 

kelompok pengelola mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian.  

Tahun 2010 Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten Biak Numfor 

telah menyelenggarakan program KBR yang dijalankan dengan sistem swakelola. 

Apakah kelompok pengelola KBR telah mampu mengelola usaha KBR sesuai 

dengan ketentuan yang di syaratkan malalui penilaian kinerja usaha KBR?. Untuk 

menjawab masalah ini perlu dilakukan penelitian menilai kinerja usaha kelompok 



 

pengelola  KBR di kabupaten Biak Numfor yang  telah dibentuk dan diberi 

tanggung jawab mengusahakan bibit melalui program KBR. 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kinerja kelompok 

pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan indikator keberhasilan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program KBR. 

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi 

bagi  Pemerintah Daerah dan Pihak terkait tentang pengembangan program KBR, 

guna meningkatkan kepedulian, kemampuan dan kemandirian masyarakat serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

 

 

 

  



 

TINJAUAN PUSTAKA 

Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan merupakan suatu proses 

yang digunakan pimpinan dalam menentukan apakah seorang melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengertian di atas 

dapat diperjelas bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara 

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Disamping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara tepat, 

memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar 

untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan 

(Budiantoro, 2000). 

Tujuan Evaluasi 

Evaluasi mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari 

suatu proyek/kegiatan sudah dicapai atau sedang dalam proses pencapaian, serta 

mengetahui faktor- faktor penunjang dan penghambat yang dijumpai dalam 

pencapaian tujuan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan 

berikutnya atau menentukan langkah-langkah untuk mengatasinya (Budiantoro, 

2000). 

Manfaat Evaluasi 

Menurut Departemen Kehutanan (1997), evaluasi mempunyai beberapa 

manfaat, yaitu sebagai berikut : 



 

1. Menentukan arah penyempurnaan pekerjaan, 

2. Memberikan gambaran kemajuan usaha mencapai tujuan dan menghasilkan 

lagi apa tujuan tersebut, 

3. Memperoleh keterangan perihal keadaan masyarakat pedesaan (sasaran) yang 

diperlukan untuk  perencanaan, 

4. Pembuktian berharganya suatu program.  

 

Metode Evaluasi 

Danfar (2009) menyatakan Secara teoretikal berbagai metode dan teknik 

mempunyai sasaran yang sama, yaitu menilai prestasi kerja para karyawan secara 

obyektif untuk suatu kurun waktu tertentu dimasa lalu yang hasilnya bermanfaat 

bagi organisasi, seperti untuk kepentingan mutasi pegawai maupun bagi pegawai 

yang bersangkutan sendiri dalam rangka pengembangan karirnya. Untuk 

mencapai kedua sasaran tersebut maka digunakanlah berbagai metode pengukuran 

kinerja karyawan yang dewasa ini dikenal dan digunakan yaitu : 

1. Metode Rangking, dilakukan dengan cara membandingkan karyawan yang 

satu dengan karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik. 

2. Metode Perbandingan karyawan dengan karyawan, dilakukan dengan cara 

untuk memisahkan penilaian seseorang ke dalam berbagai faktor. 

3. Metode Grading, dilakukan dengan cara pengukuran kinerja karyawan dari 

tiap karyawan yang kemudian diperbandingkan dengan definisi masing-

masing kategori untuk dimasukkan kedalam salah satu kategori yang telah 

ditentukan. 



 

4. Metode Skala gratis, dilakukan dengan menilai baik tidaknya pekerjaan 

seorang karyawan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. Masing-masing faktor tersebut, seperti 

kualitas dan kuantitas kerja, keterampilan kerja, tanggung jawab kerja, kerja 

sama dan sebagainya. 

5. Metode Checklists, melakukan penilaian yang bukan sebagai penilai 

karyawan tetapi hanya sekedar melaporkan tingkah laku karyawan. 

Kebun Bibit Rakyat 

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2010, Kebun 

Bibit Rakyat yang kemudian disingkat KBR merupakan upaya penyediaan bibit 

berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan dan jenis tanaman 

serbaguna (MPTS) oleh Kelompok Pengelola (Menteri Kehutanan, 2010).  

Tujuan dan Manfaat  KBR  

Tujuan  

Tujuan dari KBR adalah terlaksananya Penyelenggaraan KBR melalui 

fasilitasi yang tepat, efektif, dan efisien; untuk meningkatkan produktifitas lahan 

dengan berbagai hasil tanaman KBR berupa tanaman kayu- kayuan dan non kayu, 

serta ; memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga 

dapat meningkatan pendapatan masyarakat.  

Manfaat  

Ada beberapa manfaat dari Kebun Bibit Rakyat (KBR), yaitu : 

1. Untuk meningkatkan pendapatan petani  sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya 



 

2. Menambah lapangan kerja bagi penduduk pedesaan 

3. Membantu mempercepat usaha rehabilitasi lahan dan mewujudkan terbinanya 

lingkungan sehat serta kelestarian Sumberdaya Alam (SDA). 

Tahap penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat 

Perencanan  

Tahap perencanan meliputi : 

1. Penentuan sasaran lokasi  

Kriteria Desa sebagai Lokasi KBR adalah sebagai berikut:  

a. Diutamakan berada dalam DAS prioritas;  

b. Diutamakan berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan;  

c. Memiliki lahan kritis, lahan kosong atau lahan tidak produktif;  

d. Mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian secara 

umum (kehutanan, perkebunan, dan pertanian);  

e. Terdapat Kelompok Pengelola.  

2. Tata cara seleksi lokasi KBR  

a. Usulan calon lokasi KBR dari Kepala Desa dan/atau langsung dari aspirasi 

masyarakat disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Usulan 

sekurang-kurangnya memuat lokasi persemaian, Deskripsi wilayah, nama 

dan jumlah anggota kelompok pengelola, serta rencana pemanfaatan bibit.  

b. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota menetapkan lokasi KBR setelah mendapat penilaian dari 

Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  



 

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan lokasi KBR di 

wilayahnya kepada Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan 

Perhutanan Sosial selaku KPA.  

3. Komponen kegiatan  

Komponen kegiatan KBR meliputi antara lain:  

a.  Penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok;  

b. Pembuatan dan penyediaan sarana dan prasarana persemaian;  

c. Pengadaan benih;  

d. Produksi dan pemeliharaan bibit.  

Kelembagaan  

1. Pengorganisasian dan kelembagaan  

Penanggungjawab pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh pejabat pembuat 

komitmen (PPK) pada Dinas Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam 

Gambar 1 :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Organisasi Pelaksanaan KBR 

Keterangan : 

= Garis Komando  
= Garis Konsultasi  
= Garis Pembinaan  

2. Kegiatan pendukung  

a. Administrasi/kesekretariatan  

b. Pembinaan dan pengawasan/pengendalian  

c. Pengembangan kelembagaan  

d. Monitoring dan evaluasi   

e. Pelaporan  

Pencairan Dana KBR  

1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)  

Berdasarkan penetapan Lokasi KBR, kelompok pengelola menyusun 

RUKK, ditandatangani ketua kelompok pengelola serta diketahui oleh Kepala 

Desa.  
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Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) paling sedikit memuat :  

a. Nama kelompok,  

b. Daftar anggota dan pengurus kelompok, 

c. Sasaran lokasi kegiatan yang dilampiri dengan sketsa lokasi;  

d. Komponen kegiatan yang memuat uraian kegiatan, volume, jenis dan 

jumlah bibit, biaya, tata waktu, dan penanggung jawab.  

e. Rencana pemanfaatan dan distribusi bibit. 

Pelaksanaan  

1. Sosialisasi Program 

a. Sosialisasi program dilakukan kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga 

pemerintah daerah dan masyarakat penerima program. Hal ini bertujuan 

untuk  memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program yang 

akan dilaksanakan,  

b. Mendapatkan dukungan secara positif dari semua pihak, khususnya pihak-

pihak yang terkait dan berpengaruh dalam masyarakat, agar seluruh proses 

pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal. 

2. Pelatihan Pengadaan Bibit 

Beberapa materi yang akan disajikan pada kegiatan pelatihan ini meliputi : 

a. Pengenalan benih tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS), 

b. Treatmen benih tanaman, 

c. Metode penyiapan media tabur (semai) dan penaburan benih,   

d. Penyiapan media sapih dan penyapihan,  

e. Metode pemeliharaan bibit,  

f. Pemanenan dan seleksi bibit dan  

g. Distribusi bibit. 



 

 

3. Pengadaan Bibit 

Jenis Bibit yang akan dikembangkan dalam program ini keseluruhannya 

tergolong jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing Species). Sedangkan jumlah 

bibit yang akan dibuat dalam satu unit KBR adalah sebanyak 50.000 ( lima puluh 

ribu ) pohon bibit. Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses 

pengadaan bibit meliputi : 

a. Pembuatan bibit 

1) Seleksi benih Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh benih yang 

berkualitas tinggi. Benih yang bermutu baik memeiliki beberapa karakter, 

antara lain :  

a) Berdaya kecambah >70% 

b) Persentase kemurnian tinggi, dan  

c) Bersertifikat (teruji dan diketahui asal benih) dan sebagainya 

2) Perlakuan benih kegiatan ini dilakukan untuk memacu agar benih mampu 

berkecambah dalam waktu yang cepat tanpa merusak dan merupakan 

kualitas bibit serta terbatas dari hama penyakit. Jenis perlakuan yang akan 

diaplikasikan secara sederhana dan praktis yaitu menyiram benih dengan 

air mendidih kemudian dibiarkan terendam selama 24 jam. 

3) Persiapan Media sapih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam perkecambahan benih, karena keberadaan media ini 

ikut berperan dalam menentukan tingkat kelembaban dan besarnya suplai 

oksigen di sekitar benih, dalam mempercepat proses pecahnya kulit biji, 

yang selanjutnya diikuti oleh terjadinya pengecambahan. 



 

Selain itu media juga merupakan faktor eksternal yang berperan sebagai 

penentu bibit, sehingga melalui treatmen media yang baik, seperti perlakuan 

sterilisasi yang tepat terhadap media semai sebelum digunakan, akan mampu 

mencegah dan menekan munculnya jamur perusak atau pembusuk akar. 

Adapun jenis media yang akan digunakan dalam tahap penyemaian ini 

adalah pasir atau campuran tanah, sekam dan kompos (perbandingan 2 : 1 : 2) 

yang telah disterilkan. 

b. Penyemaian (Penaburan Benih) 

Kegiatan penyemaian dilakukan segera setelah benih mendapatkan 

perlakuan yang tepat pada media semai yang telah disiapkan. Untuk 

mempercepatkan proses pengecambahan benih beberapa perlakuan yang harus 

diaplikasikan antara lain :   

1) penyiraman yang cukup terkontrol, agar kelembaban disekitar benih dapat 

dipertahankan,  

2) memberikan cahaya yang cukup, agar proses etiolasi dapat dihindari dan 

3) aerasi cukup, agar suplai oksigen disekitar benih tersedia dengan baik. 

4) Persiapan media sapih 

Media sapih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap 

keberhasilan dalam pengadaan bibit, karena peran media ini disamping sebagai 

penopang tegaknya bibit, juga sebagai penentu tingkat kelembaban, suplai 

oksigen dan ketersediaan nutrisi (unsur hara) di sekitar perakaran bibit. Adapun 

jenis media semai yang akan digunakan dalam pengadaan bibit ini antara lain : 

tanah topsoil, kompos, sekam padi (perbandingan 2 : 1 : 1). 

 



 

c. Penyapihan Bibit 

Kegiatan penyapihan dilakukan segera setelah benih berkecambah, kelopak 

biji telah terlepas dan telah keluar akar leteralnya (umur bibit kurang lebih telah 

dua sampai tiga minggu setelah kecambah). 

d. Pembuatan Bedeng Sapih 

Bedeng sapih adalah areal khusus yang dipergunakan sebagai tempat untuk 

menaruh dan menyimpan bibit setelah disapih. Pada umumnya ukuran bedeng 

sapih 5 meter persegi (lebar 1 meter dan panjang 5 meter). Beberapa perlakuan 

yang harus diberikan terhadap bibit selama berada dalam bedeng sapih, antara 

lain: Penyiraman, pemupukan, penyiangan dan pemberantasan hama penyakit. 

e. Pemeliharaan 

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan 

antara lain: Penyiraman, pemupukan, penyiangan atau penggulmaan, 

pemberantasan hama penyakit dan lain-lain. 

f. Pemanenan dan Seleksi Bibit 

Kondisi ini dimaksudkan agar bibit memiliki daya adaptasi yang tinggi 

setelah ditanam dilapangan. Selain itu sebelum bibit di distribusikan kelapangan 

terlebih dahulu dilakukan penyeleksian untuk memperoleh bibit yang baik, antara 

lain : 

1)  tinggi minimal 25 cm, 

2) media kompak,  

3) batang berkayu dan tunggal,  

4) tajuk sehat dan lain sebagainya. 



 

Pengawasan dan Pengendalian  

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan KBR terdiri dari 

kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang meliputi : 

1. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, kelompok pengelola harus 

mendokumentasikan pendistribusian bibit. 

2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan bersama dengan masyarakat terhadap 

keberhasilan kegiatan, sampai dengan penanaman.  

3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu 

penyuluh, BPDAS/BPTH, dan Dinas Kabupaten/Kota.  

4. Pada setiap akhir tahun, Kepala BPDAS dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana dan realisasi produksi, 

pemanfaatan dan distribusi bibit, serta rencana dan realisasi penanaman.  

5. Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan KBR dilakukan oleh 

Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan 

Sosial.  

Pelaporan  

1. Laporan kemajuan kegiatan KBR terdiri dari laporan bulanan, triwulan, dan 

tahunan.  

2. Laporan disusun oleh Kelompok Pengelola KBR disampaikan kepada Kepala 

Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BPDAS.  

3.  Kepala BPDAS membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur 

Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  

 



 

Evaluasi Kinerja Instansi Bebasis Evaluasi Program 

Tugas yang mendasar dari evaluasi program sekali suatu program 

ditentukan akan dievaluasi, maka itu berarti bahwa evaluasi program dilakukan 

atas prinsip dasar bahwa sumber daya dan aktivitas yang dilakukan untuk 

melaksanakan program tersebut membuahkan hasil baik output atau outcomes 

yang telah ditentukan.  

Tugas dari evaluasi program adalah menentukan apakah output dan 

outcomes tersebut bisa diwujudkan atau terealisasikan. Evaluasi itu tentulah 

melalui pengumpulan dan analisis data yang memadai. Dalam hal evaluasi 

program dilakukan secara komprehensif, maka evaluasi itu mencakup: 

1. Monitoring program, ini adalah penilaian apakah suatu program dilaksanakan 

sebagaimana direncanakan. Monitoring program ini akan memberikan umpan 

balik yang terus menerus pada program yang dilaksanakan dan 

mengidentifikasikan masalah begitu muncul. 

2. Evaluasi proses; ini merupakan penilaian bagaimana program dioperasikan; 

berfokus pada pelaksanaan program kepada peserta (service delivery). 

3. Evaluasi dampak, ini adalah penilaian suatu program telah mewujudkan 

pengaruh terhadap individu-individu, rumah tangga, lembaga atau lingkungan 

hidup, dan apakah dampak tersebut dapat secara ilmiah diatribusikan kepada 

pelaksanaan intervensi program tersebut. 

4. Cost-benefit atau cost effectiveness, adalah penilaian dari biaya program dan 

manfaat yang dihasilkan oleh biaya tersebut, untuk menentukan apakah 

manfaatnya cukup bernilai dibandingkan biaya yang digunakan.  

 



 

Komponen-komponen Umum pada Proses Evaluasi 

Proses dasar evaluasi biasanya terdiri dari beberapa komponen atau unsur 

sebagai berikut: 

1. Komponen pertama: Analisis Logika Program (Program Logic)  

Bahwa setiap kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan untuk 

menjawab kebutuhan sosial atau permasalahan sosial. Ini akan mencerminkan 

tujuan dan sasaran program yang dirancang. Untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut, program itu menggunakan input dan proses untuk 

mengkonversi input tersebut menjadi immediate outputs dan sampai ke long-

term outcomes. 

2. Komponen kedua: Desain Evaluasi 

Desain evaluasi adalah pendekatan atau cara-cara yang diambil dalam 

memverifikasi apakah logika program atau teori program itu terjadi dan 

direalisasikan dalam kenyataan di lapangan. Wujud dan nuansa dari control-

stage evaluation dari program secara analitik  berbeda dari suatu planning-

stage evaluation untuk kelayakannya. Perbedaan yang penting adalah bahwa 

control evaluation adalah secara empiris dan lebih independen dari pada 

instansi pelaksana, sedangkan pada planning stage evaluation lebih banyak 

berhubungan dengan kelayakan dan masalah potensial dari implementasi 

program. 

3. Komponen ketiga: Metode Analisis 

  Metode analisis untuk pengukuran dan kualifikasi program keluaran dan 

hasilnya biasanya mengoperasikan analisis dengan alat statistika, 

ekonometrika, sosiometrika, dan sebagainya. Teknik statistik biasaya 



 

mencakup analisis korelasi dan regresi dari dua cara yang berbeda (target 

group versus kelompok lain yang tidak menjadi peserta program), dan uji 

signifikansi dari perbedaan-perbedaan itu. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 
 Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Standar Operasional  Prosedur  (SOP) adalah  pedoman  atau  acuan  untuk 

melaksanakan tugas  pekerjaan  sesuai  dengan  fungsi  dan  alat  penilaian  

kinerja  instasi  pemerintah  berdasarkan  indikator  indikator  teknis,  

administrasif  dan  prosedural  sesuai  dengan  tata  kerja,  prosedur  kerja  dan  

sistem  kerja  pada  unit  kerja  yang  bersangkutan. Tujuan  SOP adalah  

menciptakan  komitment  mengenai  apa  yang  dikerjakan  oleh  satuan  unit  

kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. 

Standar  operasional  prosedur  tidak  saja  bersifat  internal  tetapi  juga  

eksternal, karena  SOP  selain  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  

organisasi  publik,    juga dapat  digunakan  untuk  menilai  kinerja  organisasi  

publik  di  mata  masyarakat  berupa responsivitas,  responsibilitas,  dan  

akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Dengan demikian  SOP  merupakan  

pedoman  atau  acuan  untuk  menilai  pelaksanaan  kinerja instansi  pemerintah  

berdasarkan  indikator-indikator  teknis,  administratif  dan  prosedural sesuai 

dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini 

berkaitan dengan  penilaian  kinerja  organisasi  publik,  Standar  operasional  

prosedur  (SOP)  dan langkah  langkah  menyusun  SOP,  serta  peningkatkan  

akuntabilitas  pelayanan  publik melalui  penerapan  SOP.   Uraian  berikut  ini  



 

diharapkan  dapat menciptakan  komitment pemerintah  daerah mengenai  

pentingnya  penerapan  SOP  oleh  setiap  satuan  unit  kerja instansi pemerintahan 

dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik. 

Penilaian Kinerja Organisasi Publik   

Organisasi adalah  jaringan  tata kerja  sama kelompok orang-orang  secara  

teratur dan  kontinue  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  ditentukan  

dan  didalamnya terdapat tata cara bekerjasama dan hubungan antara atasan dan 

bawahan. Organisasi tidak hanya  sekedar wadah  tetapi  juga  terdapat  

pembagian  kewenangan,  siapa mengatur  apa dan  kepada  siapa  harus  

bertanggung  jawab. 

Kinerja  atau  juga  disebut  performance  dapat  didefinisikan  sebagai  

pencapaian hasil  atau  the  degree  of  accomplishment.  Sementara  itu,  

Atmosudirdjo  (1997) menyatakan  bahwa  kinerja  juga  dapat  berarti  prestasi  

kerja,  prestasi  penyelenggaraan sesuatu.  Faustino  (1995)  memberi  batasan  

kinerja  sebagai  suatu  cara  mengukur kontribusi-kontribusi  dari  individu-

individu  anggota  organisasi  kepada  organisasinya. Kinerja  organisasi  adalah  

tingkat  yang menunjukkan  seberapa  jauh  pelaksanaan  tugas  dapat  dijalankan  

secara  aktual  dan misi organisasi  tercapai.  Selanjutnya  Pamungkas  (2000) 

menjelaskan  bahwa  kinerja  adalah penampilan  cara-cara  untuk menghasilkan  

suatu  hasil  yang  diperoleh  dengan  aktivitas yang dicapai dengan  suatu unjuk 

kerja. Dengan demikian, kinerja adalah konsep utama organisasi yang 

menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 



 

Penilaian  terhadap  kinerja  dapat  dijadikan  sebagai  ukuran  keberhasilan  

suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga 

dijadikan masukan bagi perbaikan  atau  peningkatan  kinerja  organisasi  

selanjutnya.  Dalam  institusi  pemerintah khususnya,  penilaian  kinerja  sangat  

berguna  untuk  menilai  kuantitas,  kualitas,  dan efisiensi  pelayanan,  

memotivasi  para  birokrat  pelaksana,  melakukan  penyesuaian anggaran, 

mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang 

dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. 

Lenvine  dalam Ambarwati (2005)  mengemukakan  tiga  konsep  yang  

dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja organisasi publik, yakni :  

1. Responsivitas  (responsiveness)  :  menggambarkan  kemampuan  organisasi  

publik dalam  menjalankan  misi  dan  tujuannya  terutama  untuk  memenuhi  

kebutuhan masyarakat. Penilaian  responsivitas bersumber pada data organisasi 

dan masyarakat, data  organisasi  dipakai  untuk  mengidentifikasi  jenis-jenis  

kegiatan  dan  program organisasi,  sedangkan  data  masyarakat  pengguna  

jasa  diperlukan  untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat.  

2. Responsibilitas  (responsibility):  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik  

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip  administrasi yang  benar  atau  sesuai 

dengan kebijakan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Responsibilitas 

dapat dinilai dari analisis terhadap  dokumen  dan  laporan  kegiatan  

organisasi.  Penilaian  dilakukan  dengan mencocokan  pelaksanaan  kegiatan  

dan  program  organisasi  dengan  prosedur administrasi dan ketentuan-

ketentuan yang ada dalam organisasi.  



 

3. Akuntabilitas (accountability): menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi  publik  tunduk  pada  para  pejabat  politik  yang  dipilih  

oleh  rakyat.  Data akuntabilitas  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  

seperti  penilaian  dari  wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat. 

Standar  Operasional  Prosedur  dapat  digunakan  untuk  penilaian  kinerja  

secara eksternal, dan apabila pedoman yang sifatnya  internal  ini digabungkan 

dengan pedoman eksternal  (penilaian kinerja organisasi publik di mata 

masyarakat) berupa  responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, akan 

mengarah pada  terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur  dan  instansi  

pemerintah.  Selama  ini,  penilaian  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  

umumnya  didasarkan  pada  standar  eksternal,  padahal  sebagai  bentuk 

organisasi publik, instansi pemerintah memiliki karakteristik khusus yakni sifat 

birokratis dalam  internal  organisasinya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menilai  

pelaksanaan  mekanisme kerja  internal  tersebut  unit  kerja  pelayanan  publik  

harus memiliki  acuan  untuk menilai pelaksanaan  kinerja  instansi  pemerintah  

berdasarkan  indikator-indikator  teknis, administratif  dan  prosedural  sesuai  

dengan  tata  hubungan  kerja  dalam  organisasi  yang bersangkutan dalam bentuk 

SOP.  

Konsep Penilaian Kinerja 

Hakekat penilaian kinerja sebagai kegiatan Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah proses pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan pekerjaan 

oleh seorang pekerja. Dari hasil pengamatan tersebut dilakukan pengukuran yang 

dinyatakan dalam bentuk penetapan keputusan mengenai  keberhasilan atau 



 

kegagalannya dalam bekerja. Penilaian tersebut dilakukan sebagai proses 

mengungkapkan kegiatan manusia dalam bekerja yang sifat dan bobotnya 

ditekankan sebagai perilaku manusia sebagai perwujudan dimensi kemanusiaan, 

sehingga pengukuran yang dilakukan bukan secara matematis yang sifatnya pasti. 

Kesulitan melakukan penilaian secara matematis disebabkan oleh banyaknya 

aspek psikis yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, diantaranya aspek 

emosionalitas pekerja sebagai manusia. 

Dalam penilaian kinerja menentukan siapa yang harus melakukan  

evaluasi adalah merupakan hal terpenting. Kuantitas dan kualitas pengetahuan 

tugas mungkin bervariasi sesuai dengan tingkat organisasi, demikian juga 

kedekatan pekerja dengan pemberi rating dalam evaluasi. Penentuan tentang siapa 

yang akan melakukan evaluasi dianggap sebagai hal penting karena tidak ada 

seorang pun dalam organisasi yang memiliki informasi terlengkap yang dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian. Misalnya, seorang penyelia (pimpinan) 

mempunyai akses yang lebih besar untuk informasi hasil dan kinerja penjualan 

dibandingkan dengan karyawan atau pelanggan. Sedangkan bawahan (karyawan) 

mungkin mempunyai informasi tentang hubungan antara pimpinan dan 

bawahannya, atau informasi tentang kinerja rekan kerjanya. Oleh karena itu pihak 

yang berhak melakukan penilaian kinerja adalah semua anggota organisasi agar 

terjadi berbasis informasi yang berguna dalam proses evaluasi. 

Terdapat beberapa cara penilaian kinerja yang secara strategis dapat 

mengungkap kinerja bawahan secara lebih komprehensif. Berbagai penilaian 

kinerja tersebut adalah : 



 

1. Penilaian Atasan, Istilah atasan yang mengacu pada pimpinan langsung 

bawahan yang sedang dievaluasi. Banyak perusahaan/ organisasi yang 

menganggap atasan lebih mengetahui pekerjaan dan kinerja bawahan daripada 

siapapun dan karena itu organisasi memberikan seluruh tanggung jawab 

penilaian kepada atasan. 

2. Penilaian Diri Sendiri, Penggunanaan penilaian diri sendiri, khususnya melalui 

partisipasi bawahan dalam menetapkan tujuan, dipopulerkan sebagai 

komponen management by objectives (MBO). Bawahan yang berpartisipasi 

dalam proses evaluasi mungkin akan lebih terlibat dan punya komitmen pada 

tujuan. Partisipasi bawahan mungkin juga akan membantu menjelaskan peran 

karyawan dan mengurangi konflik peran. 

3. Penilaian Rekan sejawat atau anggota tim Penggunaan penilaian anggota tim 

agaknya meningkat saat memasuki abad ke-21 ditinjau dari focus korporasi 

Amerika yaitu partisipasi karyawan, kerjasama tim dan pemberian wewenang. 

Salah satu alasannya adalah bahwa penilaian rekan sejawat terlihat sebagai alat 

prediksi kinerja masa mendatang yang bermanfaat. 

4. Penilaian Ke Atas atau Terbalik yaitu penilaian yang dilakukan oleh karyawan 

untuk menilai manajemen organisasi, bagaimana opini karyawan tentang 

manajemen organisasi. Meskipun karyawan tidak mempunyai akses ke 

informasi mengenai seluruh dimensi kinerja penyeliaan, mereka sering 

mempunyai akses ke informasi mengenai interaksi penyelia-bawahan. 

5. Penilaian Pelanggan Adalah penilaian yang dilakukan oleh pelanggan untuk 

menilai kinerja karyawan dan pimpinan organisasi melalui kualitas pelayanan 

yang diberikan dan kualitas produk yang ditawarkan oleh organisasi. 



 

Standar Pekerjaan Dan Kriteria Dalam Penilaian 

Kegiatan Manajemen SDM yang efektif harus dimulai dengan menetapkan 

standar pekerjaan yang akurat, baik untuk pekerja sebagai individu maupun 

kelompok/tim. Sumber utamanya adalah hasil analisis pekerjaan berupa 

deskripsi/spesifikasi pekerjaan. Dalam keadaan yang terus berkembang maka 

standar pekerjaan juga harus dikembangkan sesuai dengan keperluan atau jika 

diperlukan. Standar pekerjaan harus mencakup tiga informasi pokok sebagai 

kriteria untuk melakukan penilaian kinerja yaitu informasi tentang apa tugas yang 

harus dikerjakan oleh seorang pekerja, termasuk supervisor/pimpinan, informasi 

tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan tugas tersebut, dan informasi 

tentang hasil maksimal yang seharusnya dicapai dalam melaksanakan tugas 

dengan cara tersebut. 

Kriteria dalam standar pekerjaan mencakup aspek pengukuran yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif bersifat empiris, dapat diamati 

atau ditransformasikan dalam bentuk bilangan atau angka. Aspek kualitatif 

bersifat konseptual, diinterpretasikan dari gejala yang dapat diamati. menyusun 

tujuan yang akan dilakukan oleh pekerja maupun pimpinan pada akhir penilaian, 

daftar kompetensi khusus atau ketrampilan yang akan diukur dengan contoh dari 

perilaku yang berhasil (prestasi), skala peringkat atau rating yang tepat untuk 

organisasi, ruang untuk pekerja dalam melakukan penilaian untuk diri sendiri, 

ruang untuk penilaian superviso (pimpinan)), ruang untuk kegiatan khusus dari 

pimpinan tentang kinerja pekerjanya, menganjurkan pengembangan 

pekerja/karyawan, tujuan untuk menyesuaikan dengan tanggal penilaian 

berikutnya.  



 

Menurut Schuller (1999)  dalam Ambarwati (2005) ada Jenis-jenis kriteria 

kinerja yang dapat membantu penilai dalam menilai kinerja organisasi, yaitu; 

kriteria berdasarkan sifat, memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang 

karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi dan ketrampilan 

memimpin merupakan sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. Kriteria 

berdasarkan perilaku, terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria 

semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar 

personal. Dan kriteria berdasarkan hasil, terfokus pada apa yang telah dicapai atau 

dihasilkan. Kriteria ini tepat jika perusahaan tidak perduli bagaimana hasil 

dicapai, tapi tidak tepat untuk semua pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODELOGI PENELITIAN  

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Biak Numfor, yang berlangsung 

selama ± satu bulan yaitu dari tanggal 13 Juni 2011 sampai tanggal 27 Juni 2011. 

Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kakulator, perekam suara 

(tape recorder) dan kuisioner. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota pengelola KBR 

yang tergabung dalam Kelompok Pengelola KBR pada setiap lokasi di Kabupaten 

Biak Numfor. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Sebagai kasus dalam 

penelitian ini adalah kinerja kelompok pengelola KBR yang terdapat di 

Kabupaten Biak Numfor.  

Teknik Pengambilan Contoh 

Penelitian dilakukan secara sensus kepada seluruh kelompok pengelola 

usaha KBR di Kabupaten Biak Numfor terdiri atas pengurus inti dan anggota 

kelompok usaha KBR. 

 



 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara 

struktural berdasarkan kuisioner yang disiapkan. Wawancara secara langsung 

terhadap seluruh pengelola dari setiap kelompok yang terlibat dalam kegiatan 

KBR di lapangan. Wawancara juga dilakukan terhadap pimpinan instansi teknis 

atau penanggung jawab program KBR. 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini, meliputi : 

1. Kinerja Perencanaan. 

Kinerja perencanaan merupakan hasil kerja kelompok pengelola dari kegiatan 

perencanaan yang dinilai berdasarkan hasil perkalian antara bobot perencanaan 

dengan jumlah skor kriteria kegiatan perencanaan, meliputi penyusunan 

RUKK, fasilitas, ketersediaan sarana dan prasaranan, dan insentif. Dengan total 

nilai skor maksimum 20 

2. Kinerja Pelaksanaan. 

Kinerja Pelaksanaan merupakan hasil kerja kelompok pengelola dari kegiatan 

pelaksanaan yang dinilai berdasarkan hasil perkalian antara bobot pelaksanaan 

dengan jumlah skor kriteria kegiatan pelaksanaan, meliputi realisasi 

penanaman, mobilisasi pelaksanaan, pelaporan kemajuan kelompok, dengan 

total nilai skor 15 

3. Kinerja Pengawasan dan Pengendalian 

Kinerja Pengawasan dan Pengendalian merupakan hasil kerja antara kelompok 

pengelola dan pemerintah yang dinilai berdasarkan hasil perkalian antara bobot 



 

pengawasan dan pengendalian dengan jumlah skor kriteria kegiatan 

pengawasan dan pengendalian, meliputi sosialisasi, pengawasan dan 

pengendalian, dengan total nilai skor 15 

Operasionalisasi variabel pengamatan sebagai berikut: 

1. Kinerja Perencanaan. 

Kinerja perencanaan di ukur berdasarkan parameter berikut : 

Kegiatan Parameter yang dinilai Skor Keterangan  

Perencanaan 

1. Penyusunan RUKK 
a. Ada, Koprehensif 
b. Ada, kurang lengkap   
c. Tidak ada               

 
5 
3 
0 

-  Bukti rencana kerja 
dilampirkan 
- komprehensif : 
Sasaran kegiatan/lokasi, 
tahapan kegiatan, tata 
waktu, pendanaan, 
penanggung jawab 
 

2. Fasilitas   
a. Lengkap   
b. Kurang lengkap 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

- bukti fasilitas 
dilampirkan (foto) 
- lengkap : 
Bangunan persemaian, 
data/ informasi, 
pengairan, jalan inspeksi 

3. Ketersediaan sarana 
dan prasarana 
a. Lengkap 
b. Tidak lengkap 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

- bukti sarana dan 
prasaranan dilampirkan 
(foto) 
- lengkap : 
Media tanam 
(koker),skop , pupuk 
 

4. Insentif  
a. Ada, sangat menarik  
b. Ada, kurang menarik 
c. Tidak ada  

 
5 
3 
0 

- bukti pemberian 
insentif dilampirkan. 
- ada, sangat menarik : 
Kemudahan pelayanan, 
bantuan/ subsidi, dll. 

 

 

 

 

 



 

2. KinerjaPelaksanaan. 

Kinerja Pelaksanaan di ukur berdasarkan parameter berikut : 

 

3. Kinerja Pengawasan dan Pengendalian. 

Kinerja Pengawasan dan Pengendalian di ukur berdasarkan parameter 

berikut: 

 

Kegiatan Parameter yang dinilai Skor Keterangan 

Pelaksanaan 
 

1. Realisasi penanaman 
bibit  

a. ≥ 50 ribu   
b. 49 - 25 ribu    
c. < 25 ribu                    

 
 
5 
3 
0 

- bukti realisasi 
penanaman dilampirrkan 
(foto dan data numerik) 
- bibit yang ditanam 
berupa tumbuhan kayu 
dan tumbuhan serbaguna 

2. Mobilisasi pelaksanaan 
a. Baik,  
b. Sedang 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

- bukti mobilisasi 
dilampirkan. 
- Baik : melaksanakan 
regulasi, fasilitasi 

3. Pelaporan kemajuan 
kegiatan 

a. Ada, Periodik 
b. Ada, Kurang periodik 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

-  bukti pelaporan 
dilampirkan 
- periodik : 
Menurut tata waktu, isi 
laporan lengkap. 

Kegiatan Parameter yang dinilai Skor Keterangan  

Pengawasan 
dan 

Pengendalian 

1. Sosialisasi      
a. Ada, intensif  
b. Ada, kurang intensif   
c. Tidak ada  

 

 
5 
3 
0 

- bukti sosialisasi 
dilampirkan 
- ada, intensif : 
menggunakan media 
cetak, media elektronik 
dan tatap muka 

2. Pengawasan  
a. Ada, intensif 
b. Ada, kurang intensif 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

- bukti pengawasan 
dilampirkan 
- ada, intensif : 
melaksanakan 
monitoring  

3. Pengendalian  
a. Baik 
b. Sedang 
c. Tidak ada 

 
5 
3 
0 

- bukti pengendalian 
dilampirkan 
- baik : melaksanakan 
pembinaan, supervisi, 



 

Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : bobot kriteria 

penilaian untuk kinerja kelompok pengelola diperhitungkan dengan menjumlah 

hasil perkalian antara bobot kriteria dengan jumlah skor setiap kriteria yang 

dinilai meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan 

pengendalian. 

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TN = (BR x NR) + (BL x NL) + (BP x NP)  

Keterangan : 

TN   =  Total nilai akhir  

BR   =  Bobot kegiatan perencanaan (20%) 

NR   =  Jumlah nilai kriteria perencanaan  

BL   =  Bobot kegiatan pelaksanaan (60%)  

NL   =  Jumlah nilai kriteria pelaksanaan  

BP   =  Bobot kegiatan pengawasan dan pengendalian (20%) 

NP   =  Jumlah nilai kriteria pengawasan dan pengendalian 

Penetapan Interval nilai dan predikat kinerja dapat dilakukan dengan 

menghitung terlebih dahulu skor maksimal. Diketahui bahwa skor maksimal 

adalah 16, maka kriteria pengambilan keputusan atas predikat penilaian kinerja 

seperti di deskripsikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Interval nilai dan predikat kinerja 

No Interval Nilai Skor Predikat Kinerja 
1 90% - 100% X 16 14,4 – 16 Sangat Baik 
2 75% - < 90% X 16 12 – < 14,4 Baik 
3 55% - < 75% X 16 8,8 – < 12 Cukup/sedang 
4 < 55% X 16 < 8,8 Kurang Baik 

Permenhut No. P.8/Menhut-II/2011 



 

Analisa Data 

Data yang dikumpulkan di lapangan selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

berdasarkan nilai skor dan predikat kinerja pada setiap kelompok pengelola KBR 

dan diperbandingkan antara kelompok serta dikelompokan menurut peringkat 

kinerja, sesuai ketentuan menurut peraturan Menteri Kehutanan No. P.24/Menhut-

II/2010. Tentang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEADAAN UMUM 

Letak Daerah 

Pulau biak adalah salah satu pulau yang terletak di bagian Utara pulau 

Papua, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Selat Yapen, sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Manokwari, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Secara 

astronomi terletak pada koordinat 134°47´- 136° BT dan 0°55´- 1°27´ LS. 

Secara administrasi pemerintahan, lokasi penelitian termasuk dalam wilayah 

tujuh Distrik yaitu Distrik Biak kota di Kampung Swapodibo dan Mokmer; 

Distrik Biak timur di Kampung Ruar, Sundey, Rimba jaya, Sepse  dan Rim; Distri 

Biak barat di Kampung Warberik; Distrik Biak utara di Kampung Warsansan dan 

Maneru; Distrik Samofa di kampung Samofa; Distrik Yendidori di kampung 

Padwa; Distrik Oridek di Kampung Sawadori dan Bakribo. 

Iklim 

Berdasarkan data iklim yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi klas I Fran 

Kaisepo Biak, diketahui bahwa curah hujan rata-rata 309,3 mm per tahun dengan 

rata-rata hari hujan 27 hari per tahun, suhu udara maximum 30,3°C per tahun, 

suhu udara minimum 24,3 °C per tahun, dan rata-rata kelembaban udara 85,3% 

per tahun. 

Tanah dan Topografi 

Tanah di lokasi penelitian secara keseluruhan tergolong tanah lempung 

berliat dimana solum tanahrelatif dangkal yaitu sekitar 20- 50 cm di dominasi oleh 



 

bahan kapur dengan pH 6-7,5. Sedangkan topografinya bergelombang serta 

berbukit dengan ketinggian 0- 3,7 m dpl dengan variasi kemiringan 15- 41 %. 

Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah 

Penduduk yang tinggal di Distrik Biak kota, Biak timur, Biak Utara, Biak 

barat, samofa, oridek, dan padwa adalah penduduk yang sebagian besar asli pulau 

biak yang dikenal sebagai suku Biak dimana menggunakan bahasa biak dan 

termasuk dalam rumpun Astronesian. Jumlah penduduk pada lokasi penelitian 

(Kampung Ruar, Swapodibo, Wadibu, Sundey, Samofa, Rimba jaya, Warsansan, 

Bakribo, Sawadori, Maneru, Warberik, Padwa, Sepse, Rim dan Mokmer) 16.078 

jiwa dengan 3.723 KK. Distribusi penduduk pada lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah pada Lokasi Penelitian Tahun 2009 

No 
Nama 

Kampung 
Luas Wilayah 

(Km²) 
Jumlah Penduduk 

Kepala Keluarga Jiwa 
1 Ruar  11 71 293 
2 Swapodibo 11 170 677 
3 Wadibu 19 133 554 
4 Sundey 18 78 360 
5 Samofa 3 2.210 8.988 
6 Rimba Jaya 23 116 644 
7 Warsansan 17 119 599 
8 Bakribo 9 84 392 
9 Sawadori 16 62 289 
10 Maneru 5 74 308 
11 Warberik 19 51 244 
12 Padwa 10 94 297 
13 Sepse 28 68 280 
14 Rim 12 141 725 
15 Mokmer 14 252 1.428 

Jumlah  215 3723 16078 
Sumber : BPS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2009 

 

 



 

Flora dan Fauna 

Jenis flora yang terdapat pada seluruh lokasi penelitian dapat dikelompokan 

atas tanaman pertanian dan vegetasi hutan. Jenis tanaman pertanian antara lain : 

cabe (Capsicum annuum), bayam (Amarantus spinosus), tomat (Lycopersicumes 

culentum), sawi (Brassica juncea), kacang panjang (Phaseolus sp.), ubi jalar 

(Ipomea batatas), ubi kayu (Manihot utillisima Grantz), keladi (Colocasia 

esculenta). Tanaman perkebunan dan buah- buahan meliputi : pinang (Areca 

cathecum), mangga ( Mangifera indica), durian (Durio zibhetinus), rambutan 

(Naphaleum lapaceum), coklat (Theobroma cacao), kopi (Coffea arabica), 

pepaya (Carica papaya L), langsat (Lansium domesticum), pisang (Musa spp.), 

kelapa (Cocos nucifera), sirih (Piper beetle L), jeruk bali (Citrus maxima), dan 

alfokat (Persea americana) (Jandewoa, 2005). 

Vegetasi pohon pada lokasi penelitian yang dijumpaidari daerah pantai 

hingga  ke daerah pedalaman adalah sebagai berikut : Rhizophora sp., Avicinia 

sp., Bruguiera sp., Baringtonia asiatica, Terminalia catappa, Calophillum 

inophyllum, Casuarina equistifolia, Pandauns spp., Premna obtusifolia, 

Hernandia peltata, Vilebrunea sp., Macaranga sp., hibiscus teliceus, Morinda 

citrifolia, Intsia sp., Ficus spp., Meremia peltata, Octomeles sumatrana, 

palaquium spp., Dracontomelum edule, Alstonia spp., Paraseriantes falcataria, 

Pterocarpus indicus, Litsea spp., Spondias mangiferum, Evodia spp., Sterculia 

spp., Cryptocarya cinninghamii, Vatica papuana, Casuari sp., eugenia sp., 

Podocarpus amara, Myristica sp (Jandewoa,2005). 



 

Satwa liar yang terdapat di lokasi penelitian antara lain : Nuri kepal hitam 

(Lorius lory), kakatua raja (Probociger aterimus), kakatua jambul kuning 

(Cacatuagalerita), babi (sus sp.), biawak (Varanus sp.), ular phuton papua 

(Larispapuanus), tupai/ bajing (Petaurus breviceps), kelelawar (Pteropus electo), 

kukus bertotol (Spilocuscus maculatus), kuskus coklat (Phalanger orientalis) 

(Jandewoa,2005). 

Jenis hewan yang dipelihara oleh penduduk lokal : ayam (Gallus sp.), anjing 

(Canis familiaris), kambing (Capra hircus.), dan babi (Sus seofa.) secara 

kuantitatif jumlahnya sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelompok Pengelola KBR Kabupaten Biak Numfor 2010 

Kelompok pengelola KBR merupakan kumpulan petani hutan dalam suatu 

wadah organisasi yang berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi 

dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan 

berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha 

tani serta kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan 

pembangunan KBR pada tahun 2010 di Kabupaten Biak Numfor yang bertujuan 

untuk menyediakan bibit berkualitas dalam rangka partisipasi masyarakat dalam 

program rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah. Berdasarkan SK Nomor 

:01/SK/PPK-KBR/BN/IX/2010 terdapat 21 kelompok pengelola KBR  yang 

terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Biak Numfor. Pada saat 

pelaksanaan program KBR hanya 18 kelompok KBR (85.71%)yang aktif, 

sedangkan yang tidak aktif berjumlah 3 kelompok KBR (14.29%). Identitas  

kelompok pengelola KBR, seperti di deskripsikan pada Tabel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 6. Nama Kelompok Pengelola dan Lokasi KBR di Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2010 

No 
Lokasi KBR Nama 

Kelompok 

Luas 
wilayah 

(Ha) 

Kapasitas 
Bibit 

RealisasiBibit Keterangan 
Distrik Kampung 

1 
Biak 

Timur 

Ruar Andirifu 1100 50.000 40.700 Aktif  
Sundey 
 

Faduru Awak 
1800 

50.000 0 Tidak aktif 
Yumbo 50.000 35.400 Aktif 

Rimba 
Jaya 
 
 

Suro Byak 

2300 

50.000 0 Tidak aktif 
Mansurbabo 50.000 38.900 Aktif 
Mambruk 
Sunuk 

50.000 28.800 Aktif 

Sepse 
 

Samares 
2800 

50.000 42.000 Aktif 
Imdidori 50.000 40.800 Aktif 

Rim Auknar 1200 50.000 45.000 Aktif 
2 Oridek Wadibu Wadibu 1900 50.000 50.000 Aktif 

  
Bakribo Sobdoi 900 50.000 40.700 Aktif 
Sawadori Burvasdar 1600 50.000 35.700 Aktif 

3 Yendidori Padwa Barupi 
1000 

50.000 45.100 Aktif 

  
Padwa Agape 50.000 0 Tidak aktif 

4 
Biak 
Kota 

Swapodibo 
Kar Mensan 
Fuar 1100 

50.000 45.000 Aktif 

Kapodou 50.000 38.300 Aktif 
Mokmer Wasorik III 1400 50.000 45.500 Aktif 

5 Samofa Samofa Mandonar 300 50.000 36.800 Aktif 

6 
Biak 
Utara 

Warsansan Wafor Lestari 1700 50.000 50.000 Aktif 

Maneru Mangangan 500 50.000 43.400 Aktif  

7 
Biak 
Barat 

Warberik Warkansun  1900 50.000 39.700 Aktif  

 1.050.000 741.800  

Data pada Tabel 6 menunjukan bahwa,  realisasi bibit yang di hasilkan oleh 

18 kelompok KBR adalah 741.800 bibit. Bila bibit tersebut di asumsikan 

seluruhnya akan digunakan untuk penanaman dalam program rehabilitasi lahan 

kritis dengan jarak tanam 3 x 3m2, maka luas lahan kritis yang akan di tanami 

adalah 667,69 Ha. Model penyediaan bibit melalui program KBR ini tampaknya 

memiliki kontribusi nyata dalam rangka merealisasikan program rehabilitasi hutan 

dan lahan melalui partisiapasi masyarakat sebagai penyedia bibit. 

 



 

Tingkat Pendidikan dan Mata PencaharianPengelola KBR 

Status sosial kelompok pengelola KBR dapat dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan dan mata pencaharian. 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan anggota kelompok KBR relatif cukup baik, umumnya 

berpendidikan SMA keatas, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Tingkat pendidikan anggota kelompok pengelola KBR tahun 2010 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 
1 Tidak Sekolah 0 0 
2 SD 55 18,03 
3 SMP 107 35,08 
4 SMA 126 41,32 
5 Perguruan Tinggi 17 5,57 

Jumlah 305 100 

Tingkat pendidikan anggota kelompok pengelola KBR tergolong cukup 

tinggi. Dimana, anggota kelompok berpendidikan setingkat SMA Sebanyak  

41,32%. jika ditinjau dari aspek pendidikan, dinilai sebagian anggota kelompok 

pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor memiliki pengetahuan yang relatif 

memadai. 

Mata Pencaharian  

Mata pencaharian anggota kelompok pengelola KBR tahun 2010 di 

Kabupaten Biak Numfor umumnya adalah petani dan tidak bekerja seperti terlihat 

pada Tabel 8. 

 

 

 

 



 

Tabel 8. Mata Pencaharian Anggota Kelompok Pengelola KBR tahun 2010 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 
1 Tidak Bekerja 108 35,41 
2 Petani 125 40,98 
3 Pegawai Negeri 25 8,20 
4 Swasta 48 15,41 

Jumlah 305 100 

Berdasarkan petunjuk teknis KBR, Sasaran penentuan kelompok KBR 

ditujukan kepada golongan masyarakat yang berprofesi sebagai petani secara 

umum (kehutanan, perkebunan dan pertanian) dan para pengangguran. Selain itu, 

sasaran manfaat KBR yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menambah lapangan kerja bagi 

penduduk pedesaan. 

Data pada Tabel 8, menyatakan bahwa 76,39% anggota pengelola KBR di 

Kabupaten Biak Numfor adalah petani dan tidak bekerja. Artinya bahwa sasaran 

penentuan kelompok peserta KBR belum sepenuhnya mengikuti persyaratan yang 

di tetapkan. 

Evaluasi Kinerja Kelompok KBR  

Hasil evaluasi kinerja kelompok pengelola KBR berdasarkan pelaksanaan 

kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengawasan dan 

pengendalian di deskripsikan sebagai berikut :  

Kinerja Perencanaan KBR 

Kinerja perencanaan KBR merupakan hasil pencapaian usaha pengelolaan 

KBR yang dikerjakan oleh masyarakat atau kelompok tani hutan pada aspek 

perencanaan. Predikat nilai kinerja perencanaan pada setiap kelompok pengelola 

KBR, dapat dilihat pada grafik histogram Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik Histogram Predikat Kinerja Perencanaan KBR di Kabupaten 
Biak Numfor Tahun 2010. 

Berdasarkan kinerja perencanaan kelompok pengelola KBR di Kabupaten 

Biak Numfor terbagi dalam tiga kategori yaitu, kelompok KBR dengan kategori 

sangat baik sebesar 5,56% (total nilai skor adalah 18), kelompok KBR dengan 

kategori baik sebesar 61,11% (total nilai skor adalah 16) dan kelompok KBR 

dengan kategori cukup baik sebesar 33,33% (total nilai skor adalah 14). 

Penyusunan RUKK pada setiap kelompok merupakan syarat utama yang 

telah ditetapkan dan wajib dibuat sebelum kelompok menandatangani Surat 

Perjanjian Kerja Sama (SPKS) atau surat kontrak antara penanggung jawab 

program dan kelompok  pengelola KBR. Sehingga seluruh kelompok pengelola 

KBR mendapatkan skoring maksimal pada penilaian kinerja perencanaan dengan  

parameter penyusunan RUKK.  

Indikator tinggi rendahnya kinerja perencanaan pada kelompok pengelola 

KBR di lapangan terdapat pada Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana 

penunjang KBR. Pada Gambar 2,tampak bahwa hanya satu kelompok yang 

memperoleh kinerja sangat baik, hal ini disebabkan karena kelompok tersebut 

telah menjalankan kegiatan perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis KBR.Pada 

kegiatan perencanaan kelompok pengelola KBR terbanyak berada pada kinerja 
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baik karena sebagian besar kelompok tersebut memiliki kekurangan pada 

penyediaan sarana prasarana berupa media tanam (poly bag), pupuk dan lokasi 

pengairan yang  jauh dari lokasi  pembibitan. Sementara, ada enam kelompok 

yang memiliki kinerja perencanaan cukup baik. Hal ini disebabkan, kelompok 

tersebut memiliki kekurangan pada penyediaan sarana prasarana berupa media 

tanam (poly bag), pupuk, peralatan kerja dan lokasi pengairan yang jauh dari 

lokasi  pembibitan serta fasilitas penunjang KBR berupa bangunan persemaian 

yang kurang memadai. Faktor yang diduga mempengaruhi kurangnya penyediaan 

sarana prasarana dan fasilitas dari 6 kelompok tersebut yaitu penghematan biaya,  

Kinerja Pelaksanaan KBR 

Kinerja pelaksanaan KBR merupakan hasil pencapaian usaha pengelolaan 

KBR yang dikerjakan oleh masyarakat atau anggota kelompok tani hutan yang 

dinilai berdasarkan hasil akhir pelaksanaan pembuatan bibit. Predikat kinerja 

pelaksanaan KBR, dapat dilihat pada grafik histogram Gambar 3. 

 

 

  

Gambar 3. Grafik HistogramPredikat kinerja Pelaksanaan KBR di Kabupaten 
Biak Numfor tahun 2010 

Kinerja pelaksanaan KBR di Kabupaten Biak Numfor terbagi dalam 4 

kategori yaitu, kelompok pengelola KBR dengan kategori sangat baik sebesar 

5,56% (total nilai skor adalah 15), kelompok pengelola KBR dengan kategori baik 

sebesar 55,56% (total nilai skor adalah 13), dan kelompok pengelola KBR dengan 
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kategori cukup baik sebesar 33,33% (total nilai skor adalah 9 dan 11), sementara 

kelompok pengelola KBR dengan kategori kurang baik sebesar 5,56% (total nilai 

skor adalah 7).  

Realisasi bibit pada hampir setiap kelompok KBR tidak menunjukan hasil 

yang maksimal, hanya terdapat satu kelompok yang memenuhi target sesuai 

dengan petunjuk teknis KBR. Faktor yang mempengaruhi kurangnya penyediaan 

bibit pada sebagian besar kelompok pengelola KBR yaitu kurangnya 

pemeliharaan yang efektif oleh anggota kelompok pengelola sehingga 

mengakibatkan bibit mati. Selain itu, sebagian besar bibit yang digunakan oleh 

kelompok pengelola KBR merupakan bibit cabutan yang diduga bahwa proses 

pencabutan dilakukan kurang benar sehingga bibit mengalami stres dan mati. 

Sementara hal yang diduga paling berpengaruh adalah adanya kebijakan dari  

penanggung jawab program KBR yang menyatakan setiapkelompok pengelola 

dapat menyediakan bibit <50.000 bibit per KBR dari jumlah yang ditetapkan. 

Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan terhadap besarnya 

biaya hidup di Papua yang tergolong tinggi. 

Kebijakan tersebut seharusnya dapat menguranggi beban kelompok 

pengelola KBR dalam mempersingkat waktu pelaksanaan penyediaan bibit, 

namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa masih ada kelompok yang 

belum menyelesaikan penyediaan bibit hingga tahap akhir kontrak. Salah satu 

indikator rendahnya penilaian pada kelompok pengelola yang mendapat predikat 

kurang baik, adalah keterbatasan penyediaan bibit ini. Rendahnya kinerja dari 

aspek pelaksanaan ini sebagai akibat kelompok pengelola kurang aktif dalam 

menyelesaikan realisasi pembibitan hingga tahap akhir kontrak. Selain itu, 
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rendahnya mobilisasi dalam pelaksanaan kegiatan berdampak pada tahap 

pelaporan kemajuan kelompok pengelola KBR tersebut. 

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan KBR, tahap pelaporan kemajuan 

pelaksanaan KBR terdiri dari tiga tahap yaitu tahap satu dilaporkan pada saat 

penyelesaian pembuatan fasilitas dan sarana prasarana, tahap kedua dilaporkan 

pada saat pelaksanaan kegiatan berjalan ± 50 % atau penyediaan bibit sekurang- 

kurannya 25.000 bibit, dan tahap ketiga yaitu pada saat penyediaan bibit 

sekurang- kurangnya 50.000 bibit. Sementara itu pada kelompok pengelola KBR 

di Kabupaten Biak Numfor tahap pelaporan kemajuan pelaksanaan KBR terdiri 

dari empat tahap yang disesuaikan dengan tahap pembayaran insentif sesuai 

kontrak kinerja. 

Kinerja Pengawasan dan Pengendalian KBR 

Evaluasi kinerja pengawasan dan pengendalian merupakan hasil pencapaian 

usaha dari pengawas atau supervisi dalam memberikan sosialisai, pembinaan dan 

motifasi kepada kelompok pengelola KBR. Predikat kinerja pengawasan dan 

pengendalian, dapat dilihat pada grafik histogram Gambar 4. 

 

 

 

  

Gambar 4. Grafik Histogram Predikat Kinerja Pengawasan dan pengendalian 
KBR di Kab. Biak Numfor tahun 2010 

Penilaian predikat kinerja pengawasan dan pengendalian KBR di Kabupaten 

Biak Numfor terbagi dalam empat kategori yaitu, kelompok pengelola KBR 

dengan kategori sangat baik sebesar 5,56% (total nilai skor adalah 15), kelompok 
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pengelola KBR dengan kategori baik sebesar 22,22% (total nilai skor adalah 13), 

dan kelompok pengelola KBR dengan kategori cukup baik sebesar 55,56% (total 

nilai skor adalah 11), sementara kelompok pengelola KBR dengan kategori 

kurang baik sebesar 16,67% (total nilai skor adalah 6). Rendahnya ketegori sangat 

baik diakibatkan tidak semua kelompok pengelola memperoleh sosialisasi, 

pengawasan dan pengendalian secara merata. 

Sosialisasi pelaksanaan KBR di Kabupaten Biak Numfor tidak berjalan 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dimana pemberian sosialisasi yang 

dilakukan tidak menyeluruh terhadap kelompok tani hutan di Kabupaten Biak 

Numfor dan hanya diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) pada kegiatan 

GERHAN yang akan ditunjuk sebagai pengelola KBR. Sedangkan sebagian 

masyarakat yang baru membentuk kelompok pengelola KBR menerima informasi 

dari masing-masing ketua kelompoknya. 

Pengawasan tim supervisi kepada kelompok pengelola KBR tidak berjalan 

efektif. Alasan utama adalah kurangnya biaya tim pendamping yang dialokasikan 

oleh proyek.Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan KBR dalam satu kelompok 

pengelola KBR didampingi oleh ± dua orang per KBR. Namun akibat kekurangan 

biaya tersebut hanya ada dua supervisi yang melakukan kegiatan pengawasan dan 

pendampingan pada semua kelompok. Sehingga hanya sebagian kelompok yang 

mendapatkan dan dapat di awasi oleh tim supervisi. Selain itu, tingginya kategori 

cukup baik pada kelompok pengelola KBR diduga akibat jarak lokasi KBR 

dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Biak Numfor yang cukup jauh. 
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Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor 

Hasil predikat kinerja kelompok pengelola KBR tahun 2010 di Kabupaten 

Biak Numfor, dapat dilihat pada grafik histogram Gambar 5. 

  

 

 

 

Gambar 5. Grafik HistogramPredikat Kinerja Kelompok Pengelola KBR di 
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010 

 

Berdasarkan  hasil pencapaian kinerja seluruh kelompok pengelola KBR di 

Kabupaten Biak Numfortahun 2010 tergolong baik dengan persentase sebesar 

50% (total nilai skor 12,8 dan 13,2) yang berjumlah  kurang dari sepuluh 

kelompok dari 18 kelompok pengelola KBR yang aktif. Pencapaian kinerja 

tersebut diperoleh melalui penjumlahan hasil kali bobot pekerjaan dengan kinerja 

masing-masing kegiatan. Sementara ada satu kelompok pengelola KBR yang 

mempunyai kinerja sangat rendah atau kurang baik dimana persentasenya sebesar 

5,56% (total nilai skor 8,2), faktor utama penyebab pengelola 

KBRtersebutberkinerja buruk adalah kurang aktifnya anggota kelompok 

pengelola  dalam melaksanakan kegiatan serta kurang mendapat perhatian dari tim 

supervisi atau pendamping.  

Kelompok pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor tahun 2010 yang 

memiliki predikat kinerja sangat baik merupakan kelompok yang melaksanakan 

program KBR sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkanyaitu sebanyak 
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dua kelompok atau 11,11% (total nilai skor 14,4). Namun satu diantara dua 

kelompok tersebut merupakan pengelola yang semua anggota kelompoknya 

bekerja sebagai pegawai negeri pada Dinas Kehutanan Kabupaten Biak Numfor. 

Jika ditinjau pada petunjuk teknis KBR, maka jelas tidak  sesuai dengan sasaran 

penentuan kelompok, tujuan dan manfaat dari program KBR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Kinerja kelompok pengelola usaha KBR di Kabupaten Biak Numfor 

digolongkan dalam empat kategori berdasarkan predikat kinerja, masing-

masing predikat sangat baik sebanyak 11,11%, predikat baik  sebanyak 50%, 

predikat cukup baik sebanyak 33,33%, dan kinerja kurang baik sebanyak 

5,56% dari 18 unit KBR yang aktif. 

2. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan KBR yaitu 

kurang aktifnya anggota kelompok pengelola dan kurang intensitasnya 

pembinaan yang dilakukan oleh tim pendamping program KBR.  

Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus lebih mengintensifkan 

pengawasan dan pembinaan  terhadap kelompok pengelola KBR di Kabupaten 

Biak Numfor, untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja kelompok 

pengelola KBR dalam melaksanakan usahanya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang persen tumbuh bibit cabutan yang 

digunakan hampir oleh seluruh kelompok KBR. 
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Lampiran 1. Tingkat Pendidikan Anggota Kelompok Pengelola KBR 
 

Keterangan : 

TS : Tidak Sekolah 

SD : Sekolah Dasar 

SMP : Sekolah Menengah Pertama 

SMA : Sekolah Menengah Atas 

PT : Perguruan Tinggi 

 

 

 

Nama Kelompok 
Jumlah 
Anggota 

Tingkat Pendidikan 

TS SD SMP SMA PT 

Andirifu 18   4 6 7 1 

Kar Mensan Fuar 15   3 5 7   

Wadibu 18   6 8 4   

Mandonar 15     1 6 8 

Yumbo 15   3 6 6   

Wafor Lestari 15   3 7 5   

Mansurbabo 20   4 9 7   

Sobdoi 16   3 8 5   

Burvasdar 15   4 4 7   

Mangangan 18   4 7 7   

Warkasun 16   5 8 3   

Barupi 20   2 7 10 1 

Samares 18  2 8 6 2 

Auknar 15   2 6 7   

Imdidori 18   3 5 8 2 

Kapodou 17   5 3 8 1 

Mambruk sunuk 16   3 6 7 2 

Wasorik III 20   4 3 11   

Jumlah 305   60 107 121 17 

Persentase (%)     19,67 35,08 39,67 5,57 



 

 

Lampiran 2. Pekerjaan Anggota Kelompok Pengelola KBR  

 Nama Kelompok 
Jumlah 

Anggota 

Pekerjaan 

No  Tidak bekerja Tani PNS Swasta 

1 Andirifu 18 6 9 1 2 

2 Kar Mensan Fuar 15 4 8 0 3 

3 Wadibu 18 8 8 0 2 

4 Mandonar 15 0 0 15 0 

5 Yumbo 15 7 6 1 1 

6 Wafor Lestari 15 8 6 1 0 

7 Mansurbabo 20 7 9 0 5 

8 Sobdoi 16 6 8 0 2 

9 Burvasdar 15 7 7 0 1 

10 Mangangan 18 4 8 1 5 

11 Warkasun 16 5 7 0 4 

12 Barupi 20 7 8 0 5 

13 Samares 18 6 6 1 5 
 14 Auknar 15 8 6 0 1 

15 Imdidori 18 5 8 2 3 

16 Kapodou 17 5 7 3 2 

17 Mambruk sunuk 16 8 5 0 3 

18 Wasorik III 20 7 9 0 4 

Jumlah  305 108 125 25 48 

 Persentase (%) 35,41 40,98 8,20 15,74 

 

 

 

  



 

Lampiran 3. Total Nilai Kinerja  

Total Nilai Kinerja Perencanaan KBR 

Nama Kelompok 
Kriteria Total Nilai 

Skor 
(%) 

skor 
Maksimal a b c d 

Andirifu 5 3 3 5 16 80 20 

Kar Mensan Fuar 5 3 3 3 14 70 20 

Wadibu 5 3 3 5 16 80 20 

Mandonar 5 5 5 3 18 90 20 

Yumbo 5 5 3 3 16 80 20 

Wafor Lestari 5 3 5 3 16 80 20 

Mansurbabo 5 3 3 5 16 80 20 

Sobdoi 5 3 3 3 14 70 20 

Burvasdar 5 5 3 3 16 80 20 

Mangangan 5 3 3 3 14 70 20 

Warkasun 5 5 3 3 16 80 20 

Barupi 5 3 3 3 14 70 20 

Samares 5 5 3 3 16 80 20 

Auknar 5 3 5 3 16 80 20 

Imdidori 5 5 3 3 16 80 20 

Kapodou 5 3 3 3 14 70 20 
Mambruk sunuk 5 3 3 3 14 70 20 
Wasorik III 5 5 3 3 16 80 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Total Nilai Kinerja Pelaksanaan KBR 

Nama Kelompok 
Kriteria Total Nilai 

Skor 
(%) 

skor 
Maksimal a b c 

Andirifu 3 5 5 13 86,67 15 

Kar Mensan Fuar 3 5 3 11 73,33 15 

Wadibu 5 5 3 13 86,67 15 
Mandonar 3 5 5 13 86,67 15 
Yumbo 3 5 5 13 86,67 15 
Wafor Lestari 5 5 5 15 100,00 15 
Mansurbabo 3 3 3 9 60,00 15 
Sobdoi 3 5 3 11 73,33 15 
Burvasdar 3 5 5 13 86,67 15 
Mangangan 3 5 5 13 86,67 15 
Warkasun 3 3 3 9 60,00 15 
Barupi 1 3 3 7 46,67 15 
Samares 3 3 3 9 60,00 15 
Auknar 3 5 5 13 86,67 15 
Imdidori 3 5 5 13 86,67 15 
Kapodou 3 5 5 13 86,67 15 

Mambruk sunuk 3 5 3 11 73,33 15 
Wasorik III 3 5 5 13 86,67 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Total Nilai Kinerja Pengawasan dan Pengendalian KBR 

Nama Kelompok 
Kriteria Total Nilai 

Skor 
(%) 

skor 
Maksimal a b c 

Andirifu 5 3 3 11 73,33 15 
Kar Mensan Fuar 3 3 0 6 40,00 15 
Wadibu 5 5 3 13 86,67 15 

Mandonar 5 5 5 15 100,00 15 

Yumbo 3 0 3 11 73,33 15 

Wafor Lestari 5 3 3 11 73,33 15 

Mansurbabo 3 0 3 6 40,00 15 

Sobdoi 5 3 3 11 73,33 15 

Burvasdar 3 5 3 11 73,33 15 

Mangangan 5 3 3 11 73,33 15 

Warkasun 5 5 3 13 86,67 15 

Barupi 3 3 0 6 40,00 15 

Samares 5 3 5 13 86,67 15 

Auknar 3 5 5 11 73,33 15 

Imdidori 5 3 3 11 73,33 15 

Kapodou 5 3 3 11 73,33 15 

Mambruk sunuk 3 3 5 11 73,33 15 

Wasorik III 5 3 5 13 86,67 15 
 

  



 

 

Nama 
Kelompok 

NR NL NP (NR x 20%) 
(NL x 60 

%) 
(NP x 20) TN Predikat Kinerja 

Andirifu 16 13 11 3,2 7,8 2,2 13,2 baik 
Kar Mensan 
Fuar 

14 11 6 2,8 6,6 1,2 10,6 cukup/ sedang 

Wadibu 16 13 13 3,2 7,8 2,6 13,6 baik 

Mandonar 18 13 15 3,6 7,8 3 14,4 sangat baik 

Yumbo 16 13 11 3,2 7,8 2,2 13,2 Baik 

Wafor Lestari 16 15 11 3,2 9 2,2 14,4 sangat baik 

Mansurbabo 16 9 6 3,2 5,4 1,2 9,8 cukup/ sedang 

Sobdoi 14 11 11 2,8 6,6 2,2 11,6 cukup/ sedang 

Burvasdar 16 13 11 3,2 7,8 2,2 13,2 baik 

Mangangan 14 13 11 2,8 7,8 2,2 12,8 baik 

Warkasun 16 9 13 3,2 5,4 2,6 11,2 cukup/ sedang 

Barupi 14 7 6 2,8 4,2 1,2 8,2 kurang baik 

Samares 16 9 13 3,2 5,4 2,6 11,2 Cukup/ sedang 

Auknar 16 13 11 3,2 7,8 2,2 13,2 baik 

Imdidori 16 13 11 3,2 7,8 2,2 13,2 Baik 

Kapodou 14 13 11 2,8 7,8 2,2 12,8 Baik 
Mambruk 
sunuk 

14 11 11 2,8 6,6 2,2 11,6 cukup/ sedang 

Wasorik III 16 13 13 3,2 7,8 2,6 13,6 baik 
 

 

Lampiran 4. Total Nilai dan Predikat Kinerja Kelompok Pengelola KBR  



 

lampiran 5. Peta Lokasi Penelitian 


