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8. Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Sebagaimana 
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P 
Tahun 2007 Tentang Membentuk dan Mengangkat Menteri 
Negara kabinet Indonesia Bersatu. 
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A. LATAR BELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 

Gerakan reformasi yang telah dilancarkan sejak tahun 1998, saat 
ini masih terasa kuat getarannya. Reformasi yang sangat diharapkan 
oleh hampir seluruh masyarakat mencakup semua aspek dan sendi
sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di republik ini. 
Munculnya tuntutan reformasi pada awalnya didasari pada kenyataan 
bahwa pada waktu itu kondisi sistem pemerintahan sedemikian 
parahnya karena pemerintah pada waktu itu dinilai tidak transparan 
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya, 
pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber-sumber 
dana dan daya nasional yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, 
serta kian maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN), sehingga bangsa Indonesia terpuruk dan terjebak dalam 
berbagai masalah nasional yang sangat kompleks dan semakin 
tertinggal dari bangsa lainnya. 

Reformasi birokrasi kini tengah berlangsung dan dampaknya 
sudah mulai terlihat pada seluruh fungsi di sektor pemerintahan 
termasuk reformasi di bidang birokrasi antara lain: penyempurnaan 
sistem dan prosedur birokrasi mulai dilakukan seperti misalnya 
penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap, dan 
kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat. Kesemuanya itu 
mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Perlahan 
namun pasti reformasi birokrasi harus diwujudkan. 

Namun di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai ujung 
tombak suksesnya fungsi pelayanan masyarakat, masih dijumpai 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) kualitas kepemimpinan 
(leadership) para pejabat sektor publik yang masih kurang; 2) 
Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan 
kepada prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga 
struktur organisasi kurang proporsional; 3) sistem manajemen 
kepemerintahan belum berorientasi pada hasil (outcome); 4) sistem 
manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan 



----

profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan 
tanggung jawab dan beban kerja; 5) sistem dan prosedur kerja di 
lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku 
hemat; 6) praktik KKN yang belum sepenuhnya teratasi; 7) pelayanan 
publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; dan 
8) terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi 
sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas 
kerja. 

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk 
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 
penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek, 
antara lain: organisasi, sumber daya manusia, sistem dan manajemen 
proses, serta fokus pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan 
oleh masyarakat. Sehingga upaya pembaharuan dan perubahan 
tersebut harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah 
di bidang pendayagunaan aparatur negara yang merupakan unsur 
utama birokrasi, seperti yang telah diuraikan diatas. 

Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi adalah bagaimana 
reformasi birokrasi mampu mewujudkan organisasi pemerintah yang 
berorientasi pada hasil atau outcome (result oriented government) 
secara efisien dan efektif, sehingga keberadaan organisasi pemerintah 
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ciri utama 
penerapan organisasi pemerintah yang berorientasi pada 
hasil/outcome (result oriented goverment) antara lain adalah : 
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1) Adanya tujuan dan sasaran organisasi pemerintah yang 
berorientasi pada hasil (outcome) yang jelas dan dapat 
memenuhi harapan masyarakat, serta dengan indikator kinerja 
hasil (outcome) yang terukur dalam setiap dokumen 
perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka 
pendek. 

2) Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan dan sasaran yang 
akan dicapai oleh organisasi dengan strategi yang dilakukan 
dalam bentuk program/kegiatan. 



3) Adanya dukungan sistem penganggaran berbasis kinerja yang 
diterapkan oleh organisasi dalam melaksanakan program dan 
kegiatan. 

4) Adanya informasi kinerja yang jelas atas seluruh organisasi 
pemerintah yang ada. Ukuran-ukuran atau indikator kinerja 
organisasi sektor publik dapat dilihat dari website atau media 
lainnya oleh masyarakat secara luas. 

5) Adanya target-target kinerja yang direncanakan dari setiap 
penggunaan dana publik. Target-target kinerja tersebut menjadi 
tolok ukur keberhasilan/kegagalan organisasi dan menjadi 
tanggungjawab utama dari pimpinan organisasi tersebut. 

Dalam rangka mendorong terwujudnya result oriented 
goverment tersebut, maka dipandang perlu membangun dan 
mengembangkan evaluasi kinerja oganisasi pemerintah. Evaluasi 
tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif organisasi 
pemerintah saat ini dalam menerapkan berbagai prinsip-prinsip 
pengelolaan sumber daya dan pencapaian hasil-hasil organisasi 
pemerintah. Sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik 
(feed back) perbaikan yang mendasar dan berkelanjutan 
(continuing improvement) dalam meningkatkan kinerja organisasi 
pemerintah yang berorientasi pada hasil (outcome) secara efisien 
dan efektif dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 

B. DASAR HUKUM 

• UUD Negara Rl Tahun 1945; 

• UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dari KKN; 

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 
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• UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 
Kementerian/Lembaga; 

• lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Kementerian I Lembaga; 

• Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, beserta perubahannya; 

• Keppres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, beserta 
perubahannya; 

• lnpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi; 

• Perpres Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya; 

• Perpres Nomor 10 Tahun 2005 ten tang Unit Organisasi dan Tugas 
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, beserta 
perubahannya; 

• Perpres Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota; 

• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
P~rn~rint::ah• 
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C. PENGERTIAN EVALUASI KINERJA ORGANISASI 

1) Evaluasi 

Beberapa penjelasan tentang pengertian evaluasi dapat dapat 
diilustrasikan sebagai berikut: 

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data secara 
sistematis yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan, 
GAO (1992:4). Evaluasi akan menghasilkan umpan balik dalam 
kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi. 

Menurut Department of Health & Human Services, evaluasi 
adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Sebagaimana 
dengan proses pada umumnya, evaluasi harus dapat mendefinisikan 
komponen-komponen fase dan teknik yang akan dilakukan. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Peter H. Rossi (1993:5) 
menyebutkan bahwa evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian 
yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan 
manfaat aktivitas dan program dari suatu organisasi. Dengan 
kata lain, evaluasi dilakukan untuk menilai dan meningkatkan 
cara-cara dan kemampuan berinteraksi organisasi yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian 
nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta 
pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. 

2) Kinerja Organisasi 

Beberapa buku teks dan kamus (The New Dictionary) 
mengartikan kinerja (performance) sebagai prestasi kerja 
(achievement). Kinerja (performance) diberi arti tertentu dalam 
konteks atau kalimat tertentu, seperti diartikan sebagai unjuk 
kerja atau prestasi atau juga diartikan sebagai pelaksanaan 
tugas. 



Dalam bahasa lnggris sendiri ada beberapa kata yang 
menggambarkan kinerja a tau prestasi kerja seperti: achievement, 
accomplishment, result, seperti yang dikemukakan oleh Bernarding 
dan Russel (1993) "Performance is defined as the record of 
outcomes produced on a specified job function or activity during 
a specified time period". Kinerja adalah catatan tentang hasil
hasil dari fungsi-fungsi kegiatan tertentu selama kurun waktu 
tertentu. Merujuk pada pengertian di atas, maka kinerja meliputi 
dimensi usaha atau unjuk kerja dalam mencapai hasil dan 
hasilnya sendiri. 

Dalam beberapa peraturan, juga telah mengartikan kinerja 
organisasj pemerintah antara lain: 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran atau tujuan Kementerian/Lembaga yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 
ditetapkan (SK LAN 239/2003) 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai 
penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan 
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Permen 
PAN/09/2007). . 

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat 
diartikan bahwa kinerja organisasi meliputi dimensi usaha atau 
unjuk kerja dan dimensi hasil atau prestasi kerja. 

D. TUJUAN PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN 

----

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan maksud untuk 
memberikan panduan bagi tim evaluasi kinerja organisasi pemerintah 
yang berkaitan dengan: 
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1) Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan ruang lingkup evaluasi 
kinerja organisasi 

2) Pemahaman ten tang metodologi dan strategi yang digunakan 
dalam evaluasi kinerja orgariisasi. 

3) Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam 
proses evaluasi kinerja organisasi 

4) Penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan 
evaluasi serta proses pengolahan datanya. 

E. SISTEMATIKA 

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi 
pemerintah ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TATA CARA EVALUASI KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH 

BABIII PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 

BABIV PELAPORAN HASIL EVALUASI 

BAB V PENUTUP 

LAMPl RAN-LAMPIRAN 

1. Lembar Kriteria Penilaian (Criteria Referenced Test) 

J2. Kertas Kerja Evaluasi, Lembar Penilaian 

3. Kertas Kerja Evaluasi, Lembar Penilaian Hasil 

----
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TATA CARA EVALUASI 
KINERJA ORGANISASI 

PEMERINTAH 

Tahap Persiapan .A 
Tahap Pelaksanaan Evaluasi • B 

Tahap Pelaporan .C 
Strategi Evaluasi .D 

----
11 





BAB II 
TATA CARA EVALUASI KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH 

Pada bagian ini menjelaskan tentang tata cara melakukan evaluasi 
kinerja organisasi pemerintah, yang dijelaskan dalam bentuk tahapan 
evaluasi, dan strategi evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksanaan 
evaluasi kinerja organisasi pemerintah dilakukan dengan beberapa 
tahapan yang meliputi : 1) tahap persiapan; 2) tahap pelaksanaan 
evaluasi; dan 3) tahap pelaporan. 

Bagan 1. Tahapan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah 

PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI 

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI 

PELAKSANAAN EVALUASI I 

PEMBAHASAN & 
PENYUSUNAN 

LAPORAN 

PENYAMPAIAN 
LAPORAN HASIL 

EVALUASI 

TAHAP 
PERSIAPAN 

TAHAP 
PELAKSANAAN 

TAHAP 
PELAPORAN 

--
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A. TAHAP PERSIAPAN 

----

Tahap persiapan evaluasi meliputi berbagai aktivitas yang 
dilakukan sebelum pelaksanaan evaluasi dan aktivitas tersebut 
bersifat persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan evaluasi. Berbagai 
aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain: (i) perumusan 
tujuan evaluasi, (ii) penentuan ruang lingkup evaluasi, (iii) 
perancangan disain evaluasi yang meliputi penentuan metode 
evaluasi, teknik evaluasi, perencanaan penugasan evaluasi, dan 
instrumen kertas kerja evaluasi. 

1. Perumusan Tujuan Evaluasi Kinerja 

14 

Langkah pertama tahap persiapan evaluasi kinerja adalah 
merumuskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pada dasarnya 
adalah suatu hasil yang diharapkan akan dicapai dengan 
dilakukannya evaluasi. Perumusan tujuan evaluasi sangat 
tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan 
pimpinan organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan 
evaluasi. 

Dalam reformasi birokrasi, evaluasi kinerja organisasi 
pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk melihat 
secara komprehensif tentang kondisi obyektif kinerja organisasi 
pemerintah. Oleh karena itu evaluasi kinerja organisasi pemerintah 
dalam rangka reformasi birokrasi harus mampu mengidentifikasikan 
Clan memetakan berbagai permasalahan yang menjadi isu aktual 
tentang kinerja organisasi pemerintah secara komprehensif dan 
obyektif serta dapat memberikan usul~m guna perbaikan I 
pembaharuan yang berkelanjutan (continuing improvement), 
sehingga dapat terwujud organisasi pemerintah yang berorientasi 
pada hasil (result oriented government) yang efisien dan efektif 
dan kinerjanya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan evaluasi 
kinerja organisasi pemerintah yang dirumuskan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan ini adalah : 



1) Menilai kinerja organisasi pemerintah secara komprehensif 
yang mencakup dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi 
proses meliputi penerapan berbagai aspek pengelolaan 
sumberdaya organisasi dCllam rangka mencapai hasil, dan 
dimensi hasil yang merupakan pencapaian target-target hasil 
(outcome) organisasi; 

2) memberikan saran perbaikan/pembaharuan berkelanjutan 
(continuing improvement) terhadap berbagai aspek kinerja 
organisasi pemerintah yang masih lemah untuk mewujudkan 
organisasi pemerintah yang berorientasi pad a hasil/ outcome 
(result oriented government) yang efektif dan efisien. 

2. Penentuan Ruang Ungkup Evaluasi 

Langkah selanjutnya setelah perumusan tujuan evaluasi adalah 
menentukan ruang lingkup evaluasi. Penentuan ruang lingkup 
evaluasi pada dasarnya adalah penentuan terhadap fokus dan 
aspek yang akan dievaluasi. Dalam menentukan ruang lingkup 
evaluasi, hal utama yang penting untuk dipertimbangkan antara 
lain adalah tujuan dilakukannya evaluasi dan sumber daya yang 
tersedia. 

Dengan mengacu pada tujuan evaluasi kinerja yang telah 
ditetapkan, maka ruang lingkup evaluasi kinerja organisasi 
pemerintah dalam Petunjuk Pelaksanaan ini difokuskan pada 
penilaian kinerja organisasi secara komprehensif yang mencakup 
dimensi proses I unjuk kerja (effort) dan dimensi hasil 
(accomplishment), dengan aspek-aspek yang dinilai meliputi 
delapan aspek yaitu : 

1) Aspek Kepemimpinan; 
2) Aspek Perencanaaan Kinerja ; 
3) Aspek Organisasi; 
4) Aspek Manajemen SDM; 
5) Aspek Penganggaran; 

--
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6) Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen lnformasi Kinerja 
7) Aspek Manajemen Proses; 
8) Aspek Hasil. 

Kedelapan aspek tersebut memiliki saling keterkaitan satu 
sama lainnya. Aspek nomor (1) kepemimpinan, (2) perencanaan 
kinerja, (3) organisasi, (4) manajemen SDM, (5) penganggaran, 
(6) pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja, dan 
(7) manajemen proses adalah menggambarkan dimensi proses 
I unjuk kerja (effort) dan aspek nomor (8) hasil menggambarkan 
dimensi hasil (accomplishment). Lebih lanjut kedelapan aspek 
tersebut dijelaskan dalam bagian penilaian dan penyimpulan 
pada bab 3. 

3. Perancangan Disain Evaluasi 

16 

Tahap selanjutnya setelah merumuskan tujuan dan ruang 
lingkup evaluasi adalah perancangan disain evaluasi. Perancangan 
disain evaluasi meliputi: (i) penentuan metodologi evaluasi, (ii) 
penentuan teknik evaluasi, (iii) perencanaan penugasan evaluasi, 
dan (iv) penentuan instrumen kertas kerja evaluasi. 

Metodologi evaluasi pada dasarnya adalah menjelaskan 
bagaimana proses evaluasi itu dilakukan dan penyimpulan 
terhadap jawaban pertanyaan dalam evaluasi. Metodologi 
evaluasi haruslah logis dan realistis untuk dilakukan terutama 
dari segi analisis, pengujian, pembuktian dan pembuatan 
simpulan beserta argumentasi yang mendukungnya. 

Metodologi evaluasi dapat menggunakan metode sederhana 
yang menggunakan logika sederhana sampai dengan pada 
penggunaan model atau formula atau rumus yang 
mempertimbangkan banyak variabel yang canggih. Namun 
demikian pada prinsipnya metode evaluasi kinerja apapun 
yang akan digunakan dalam evaluasi, harus dapat memenuhi 
kebutuhan dan menjawab tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. 



Dengan mengacu pada kebutuhan dan tujuan evaluasi 
kinerja organisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi, 
seperti yang telah diuraikan diatas, maka metode evaluasi 
kinerja organisasi dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah 
dengan menggunakan metode "Criteria referrenced test"., 
yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by 
step assessment) setiap aspek kinerja dan menilai secara 
keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi 
dari masing-masing aspek kinerja yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

Lembar kriteria evaluasi kinerja organisasi yang digunakan 
dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, sesuai dengan lampiran 1. 

2) Teknik Evaluasi 

Langkah selanjutnya setelah menetapkan metodologi, adalah 
menentuan teknik evaluasi yang akan digunakan. Unsur ini 
sangat penting untuk mendukung penggunaan metode evaluasi 
yang telah ditetapkan. 

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alatlmetode 
yang digunakan untuk pengumpulan dan anal isis data, sehingga 
dalam penentuan teknik evaluasi ini, meliputi penentuan 
teknik untuk pengumpulan data dan teknik untuk melakukan 
analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk 
digunakan dalam evaluasi kinerja, namun demikian pada 
akhirnya apapun teknik evaluasi yang akan digunakan harus 
dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah 
ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya 
evaluasi itu sendiri. 

(1) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara/alatlmetode yang 
digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang akan 
dianalisis. Pemilihan penggunaan teknik ini dalam evaluasi 
akan sangat dipengaruhi pada apa yang akan dinilai, kriteria 
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penilaian, serta teknik analisis yang digunakan dalam 
evaluasi. 

Berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan 
dalam evaluasi, antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, 
studi dokumentasi, atau kombinasi di antara beberapa cara 
terse but. 

- Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data/informasi 
dengan menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang 
akan diisi oleh instansi/unit kerja secara mandiri. Daftar 
pertanyaan yang diajukan dalam angket dapat bersifat 
terbuka maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan 
bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, 
sehingga responden secara mandiri mengisi jawabannya. 
Pertanyaan tertutup merupakan bentuk pertanyaan yang 
jawabnya telah disediakan, sehingga responden tinggal 
memilih jawaban yang telah disediakan. 

- Wawancara, merupakan bentuk pengumpulan data dan 
informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara langsung kepada responden oleh 
pewawancara, dan jawaban yang diterima dari responden 
dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang 
pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu 
jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang 
akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus 
dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap, penampilan 
dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerjasama 
dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara 
hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk 
mengarahkan jawaban atau tanggapan responden. 

- Observasi, adalah teknik pengumpulan data dan informasi 
dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 
kegiatan suatu organisasi. Observasi dalam pengertian 
sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera, 
misalnya, kita diminta untuk mengunjungi lokasi 



pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengamati proses 
dan jalannya kegiatan dalam organisasi. 

- Studi dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data 
dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan 
kepada unit kerja organisasi yang dievaluasi. Dokumen 
yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa 
catatan, laporan, maupun informasi lain yang berkaitan 
dengan organisasi unit kerja yang dievaluasi. 

Penggunaan teknik-teknik tersebut dalam evaluasi ini 
diserahkan kepada evaluator untuk memilih dengan 
menggunakan pertimbangan profesionalitasnya (profesional 
judgement). Evaluator disarankan untuk menggunakan 
beberapa metode pengumpulan data yang disebutkan 
di atas, disesuaikan dengan teknik evaluasi yang digunakan 
dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam 
lampiran 1. 

(2) Teknik Anal isis Data 

Terdapat banyak teknik pengumpulan dan analisis data 
yang telah dikenal dan dapat dipilih untuk digunakan dalam 
evaluasi, an tara lain adalah: telah sederhana, survei 
sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi 
data, riset terapan (applied research), berbagai analisis 
dan pengukuran, survei target evaluasi (target group), 
metode statistik, metode statistik non parametrik, 
pembandingan (benchmarking), analisa lintas bagian (cross 
section analysis), analisa kronologis (time series analysis), 
tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik I icon 
I simbol-simbol, analisis logika program dan sebagainya. 

Penggunaan teknik-teknik tersebut dalam evaluasi ini 
diserahkan kepada evaluator untuk memilih dengan 
menggunakan pertimbangan profesionalitasnya (profesional 
judgement). Evaluator disarankan untuk menggunakan 
beberapa teknik yang disebutkan di atas, disesuaikan dengan 

--
19 ; 



----
20 

memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah: tingkatan 
tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 
permasalahan yang dievaluasi seperti yang tertuang dalam 
kriteria penilaian (criteria referrenced test) yang telah 
ditetapkan; serta validitas dan ketersediaan data yang 
mungkin dapat diperoleh. 

3) Perencanaan Penugasan Evaluasi 

Setelah penentuan tujuan, ruang lingkup dan metode serta 
teknik evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan 
perencanaan penugasan evaluasi. Penugasan evaluasi pad a 
dasarnya adalah aktivitas yang berkaitan pada penentuan 
siapa pihak yang akan diberi tugas untuk melakukan evaluasi, 
dan skedul pelaksanaan evaluasi. 

Dalam menentukan siapa pihak yang akan melakukan 
evaluasi, maka faktor utama yang harus dipertimbangkan 
adalah kapabilitas atau kompetensi dan independensi tim 
evaluasi tersebut. 

Kapabilitas atau kompetensi adalah berkaitan dengan 
kemampuan evaluator dalam melakukan evaluasi. Evaluator 
harus memiliki berbagai pengetahuan yang memadai tidak 
hanya masalah teknik dan metode evaluasi saja, akan tetapi 
juga harus menguasai berbagai subtansi yang akan dievaluasi. 

lndependensi adalah berkaitan dengan bagaimana evaluator 
dapat bersikap obyektif dalam melihat, menganalisa dan 
menyimpulkan data I fakta yang ditemukan dalam evaluasi 
sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat. 

Dengan persyaratan tersebut, maka penentuan tim evaluator 
menjadi bagian yang sangat penting, selain instrumen Petunjuk 
Pelaksanaan evaluasinya sendiri dalam menentukan keberhasilan 
tujuan evaluasi kinerja ini. 



Dalam Petunjuk Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi ini, 
skenario penugasan evaluasi kinerja, adalah sebagai berikut: 

(1) Pimpinan instansi pemerintah yang mengikuti program 
reformasi birokrasi menugaskan tim aparat pengawasan 
internal di lingkungan masing-masing untuk melakukan 
evaluasi kinerja organisasi sesuai dengan Petunjuk 
Pelaksanaan ini; 

(2) Personil tim aparat pengawasan internal yang akan 
melakukan harus memiliki kapabilitas dan independensi 
yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini; 

(3) Tim aparat pengawasan internal melaporkan hasil evaluasi 
kepada Tim teknis reformasi birokrasi nasional; 

(4) Tim teknis reformasi birokrasi nasional melakukan per 
riviu hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim aparat 
pengawasan internal. 

(5) Tim teknis reformasi birokrasi nasional melaporkan hasil 
per riviu kepada tim reformasi birokrasi nasional; 

(6) Tim reformasi birokrasi nasional melaporkan hasil evaluasi 
yang telah dilakukan per riviu kepada Menteri Negara 
PAN, dengan tembusan pada pimpinan instansi 
pemerintah; 

(7) Tim aparat pengawasn internal melakukan monitoring 
terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan 
melaporkan hasilnya kepada Menteri Negara PAN, dengan 
tembusan pada pimpinan organisasi pemerintah yang 
dievaluasi. 

Apabila dipandang perlu dalam penugasan evaluasi kinerja 
dapat ditetapkan dengan peraturan tersendiri. 
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4) Kertas Kerja Evaluasi 

Kertas kerja evaluasi merupakan instrumen penting untuk 
mendokumentasikan proses dan hasil evaluasi. 
Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu 
dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta 
dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan 
Laporan Hasil Evaluasi (LHE). 

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap 
penggunaan teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan 
dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). KKE berisi fakta dan data 
yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan 
permasalahan dan simpulan hasil evaluasi. 

Data dan diskripsi fakta yang ditemukan ditulis mulai dari 
uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, 
pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai dengan 
simpulannya secara komprehensif. Oleh karena begitu 
pentingnya fungsi kertas kerja evaluasi dalam mendukung 
simpulan hasil evaluasi, maka adalah suatu keharusan bagi 
evaluator untuk memouat kertas kerja evaluasi sebelum 
menyusun laporan evaluasi. 

Model kertas kerja evaluasi (KKE) utama dalam Petunjuk 
Pelaksanaan ini disajikan dalam lampiran 2 dan 3. KKE utama 
tersebut dapat dilengkapi dengan KKE tambahan (supplement) 
yang sifatnya untuk memperjelas dalam membuat kesimpulan 
penilaian pada lembar kriteria evaluasi (Criteria referrenced 
test). Evaluator dapat mengembangkan KKE tambahan 
(supplement) sepanjang pengembangkan KKE tersebut dapat 
memperjelas data dan fakta yang telah dituliskan dalam KKE 
utama. 



B. TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI 

Tahap 1n1 mellput1 berbaga1 akt1v1tas pelaksanaan evaluas1 yang 
terd1r1 dar1: (1) pelaksanaan evaluas1 k1nerja organ1sas1, dan (H) 
pengendallan pelaksanaan evaluas1 k1nerja organ1sasL 

1) Evaluasi Kinerja Organisasi 

Setelah perancangan d1sa1n evaluas1 k1nerja dapat d1selesa1kan, 
maka langkah selanjutnya adalah melakukan akt1v1tas evaluas1 
k1nerja 1tu send1r1 dengan desa1n yang telah d1tetapkan. 

Sesua1 dengan desa1n evaluas1 yang d1tetapkan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan 1n1, bahwa metode evaluas1 yang d1gunakan adalah 
metode "Criteria referrenced test", ya1tu menHa1 secara bertahap 
langkah dem1 langkah (step by step assessment) set1ap aspek 
k1nerja dan menHa1 secara keseluruhan (overall assessment) , 
maka keg1atan utama pada tahap evaluas1 k1nerja 1n1 adalah 
mencakup beberapa hal, ya1tu: 1) pengumpulan data/fakta yang 
relevan dengan aspek-aspek yang d1evaluas1; 2) melakukan analis1s 
terhadap data/fakta yang d1peroleh tersebut untuk mendapatkan 
gambaran tentang kond1s1 obyekt1f k1nerja organ1sas1 yang meliput1 
aspek-aspek k1nerja organ1sas1 yang telah d1tetapkan; 3) 
memband1ngkan antara kond1s1 obyektlf k1nerja organ1sas1 dengan 
kr1ter1a-kr1ter1a yang telah d1tetapkan dalam lembar kr1ter1a 
evaluas1 serta menganalls1s secara mendalam dan apabHa 
d1temukan adanya perbedaan (gap) an tara kriteria dengan kond1s1 
4) serta member1kan usulan perba1kan dar1 setlap aspek k1nerja 
yang mas1h memerlukan perba1kan dalam rangka pen1ngkatan 
k1nerja organ1sasL 

Untuk melakukan akt1v1tas evaluas1 k1nerja tersebut, evaluator 
dapat menggunakan tekn1k evaluas1 yang mellput1 berbaga1 
tekn1k pengumpulan data dan tekn1k analls1s data sepert1 yang 
telah d1sebutkan pada bag1an desa1n evaluasL 

Penggunaan tekn1k-tekn1k tersebut dalam evaluas1 k1nerja 1n1, 
d1serahkan kepada evaluator untuk memHfh dengan menggunakan 
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pertimbangan profesionalitasnya (profesional judgement). 
Evaluator disarankan untuk menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data dan metode analisis data yang disebutkan 
di atas, dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah: 
tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 
permasalahan yang dievaluasi seperti yang tertuang dalam kriteria 
penilaian (criteria referrenced test) yang telah ditetapkan; serta 
validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. 

Selain penggunaan teknik pengumpulan dan analisis data 
tersebut, hal yang harus dilakukan oleh evaluator pada tahap 
ini adalah bahwa, setiap langkah evaluator yang cukup penting 
dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan 
dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Data dan diskripsi fakta yang 
ditemukan ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis 
(pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan 
argumentasi), sampai dengan simpulan hasil penilaian 

Akhir dari hasil pelaksanaan tahap ini adalah evaluator mampu 
menjawab dan menyimpulkan hasil penilaian (assesment) atas 
setiap dan keseluruhan aspek kinerja yang dievaluasi, yang 
dituangkan dalam instrumen kertas kerja evaluasi lembar 
penilaian. 

lnstrumen kertas kerja evaluasi dan lembar kriteria penilaian 
dari masing-masing aspek kinerja yang dievaluasi dinyatakan 
dalam lam pi ran 1, 2 dan 3 Petunjuk Pelaksanaan ini. 

2) PengendaUan Evaluasi 
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Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar 
pelaksanaan kegiatan evaluasi berjalan sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan. Aktivitas ini dilakukan agar proses pelaksanaan 
evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai 
dengan target, ketepatan waktu, serta ketepatan biaya sesuai 
dengan alokasi anggaran. 



Mekanisme pengendalian evaluasi kinerja secara umum yang 
dapat dilakukan antara lain adalah: 

(1) Melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana 
evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan). 
Kegiatan ini sangat penting ditinjau dari aspek pelaksanaan 
evaluasi yang akan memberikan mekanisme reviu atas 
aktivitas pelaksanaan dan pengeluaran biaya yang berkaitan; 

(2) melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam 
evaluasi (misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, 
dan penanggung jawab evaluasi). Biasanya, frekuensi 
pertemuan dengan pelaksana evaluasi lebih sering 
dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih 
tinggi di luar pelaksana evaluasi. 

Dalam evaluasi kinerja organisasi sesuai Petunjuk Pelaksanaan 
1m, pengendalian terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja 
organisasi secara lebih spesifik perlu diatur lebih lanjut secara 
internal oleh tim evaluasi kinerja. 

C. TAHAP PELAPORAN 

Tahap ini meliputi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 
pelaporan hasil evaluasi dan pengkomunikasian laporan hasil 
evaluasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Secara umum 
kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, meliputi: (i) penyusunan 
draft laboran hasil evaluasi, (ii) finalisasi laboran hasil evaluasi, 
dan (iii) pengkomunikasian laporan hasil evaluasi. 

1) Penyusunan draft Laporan HasU Evaluasi (LHE) 

Penyusunan draft LHE dilakukan oleh tim evaluasi. Sebelum 
menyusun draft LHE, antara tim evaluasi, pengendali teknis, dan 
penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang 
diperoleh tim. 



2) Finalisasi LHE 

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. 
Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang 
berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya. 

3) Pengkomunikasian LHE 

Pengkomunikasian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung 
dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak 
untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil 
keputusan pad a unit organisasi yang dievaluasi. Pengkomunikasian 
LHE harus memperhatikan pada desain dan kebijakan tentang 
penugasan evaluasi yang ditetapkan. 

D. STRATEGI EVALUASI 

----

Dalam evaluasi diperlukan adanya strategi agar pelaksanaan 
suatu evaluasi dapat mencapai tujuan evaluasi yang telah 
ditetapkan. Dengan penetapan strategi yang jelas dalam evaluasi 
akan sangat membantu mengarahkan tim evaluasi dalam 
melaksanakan evaluasi senantiasa fokus pada tujuan dan sasaran 
evaluasi. 

Beberapa strategi yang dapat disarankan dalam melakukan 
evaluasi kinerja organisasi dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, adalah: 

1) elakukan perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan 
evaluasi secara baik; 

2) Melakukan monitoring dan pengendalian proses evaluasi secara 
memadai; 

26 



3) Menerapkan prinsip evaluasi: (i) partisipasi dan coevaluation 
dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi 
pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan 
efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan 
memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta 
implementasi komponen utama kinerja organisasi dalam tata 
kelola organisasi pemerintah yang baik dan berorientasi pada 
hasH (result oriented government) 
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PENYIMPULAN 

Fokus dan Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi .A 
Langkah Kerja Evaluasi . B 

Penilaian dan Penyimpulan .C 
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BAB Ill 
PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 

Dalam bab ini menjelaskan berbagai hal mengenai : Penjelasan tentang 
fokus dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang ditetapkan, 
bagaimana melakukan evaluasi dan penHaian serta penyimpulan hasH 
evaluasi kinerja organisasi. 

A. FOKUS DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI 

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam ruang lingkup 
evaluasi kinerja organisasi pemerintah, bahwa ruang lingkup dalam 
evaluasi kinerja organisasi pemerintah difokuskan pada penilaian 
aspek kinerja organisasi pemerintah yang dilakukan mencakup 
dimensi proses I unjuk kerja (effort) dan dimensi hasH 
(accomplishment), yang meliputi delapan aspek yaitu: (i) 
Kepemimpinan; (ii) Perencanaaan Kinerja; (iii) Organisasi; (iv) 
Manajemen SDM; (v) Penganggaran; (vi) Pengukuran, Analisis dan 
Manajemen lnformasi; (vii) Manajemen Manajemen Proses; dan 
(8) HasH. Kedelapan aspek penilaian tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

1. Aspek Kepemimpinan 

Kepemimpinan (leadership) merupakan salah satu aspek 
penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam 
mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi baik 
secara keseluruhan maupun sebagaian kelompok organisasi sangat 
bergantung pada kualitas kepemimpinan yang terdapat dalam 
organisasi tersebut. Peran kepemimpinan yang efektif pada suatu 
organisasi dalam mencapai tujuan organisasi adalah bagaimana 
para pimpinan organisasi mampu menggerakkan, menginspirasi, 
memotivasi, dan mengarahkan anggota organisasinya dalam 
mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan efisien. 

Salah satu isu aktual yang masih dihadapi saat ini pada aspek 
kepemimpinan adalah masalah kualitas kepemimpinan 
(leadership) para pejabat sektor publik yang masih kurang. Oleh 
karena itu penilaian aspek kepemimpinan difokuskan pada 
bagaimana kualitas pimpinan organisasi mengarahkan organisasi 
dalam mencapai tujuan & sasaran strategis organisasi yang 
berorientasi pada hasH. 
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Dengan hal-hal tersebut di atas, maka aspek kepemimpinan 
menjadi bagian penilaian dalam evaluasi kinerja organisasi. 
Penilaian pada aspek ini difokuskan pada 3 (tiga) komponen, 
yaitu: (1) Komitmen pimpinan; (2) Kemampuan pimpinan; dan 
(3) Peran pimpinan. 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced test) pada lampiran 1. 

2. Aspek Perencanaan Kjnerja 
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Perencanan kinerja (performance planning) merupakan suatu 
hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja 
(perfomance management) pada suatu organisasi yang baik. 
Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan 
kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan 
dan dipecahkan oleh pimpinan organisasi instansi sebagai manajer 
dan pemimpin yang mengarahkan organisasinya kepada arah 
pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Dengan 
perencanaan kinerja yang baik akan mengarahkan organisasi 
pemerintah pada pencapaian kinerja yang jelas dan terukur 
dengan cara dan metode yang lebih efisien. Hal ini karena dalam 
perencanaan kinerja yang baik telah merumuskan tujuan atau 
sasaran yang akan dicapai beserta strategi pencapaiannya secara 
spesifik, terukur. 

Salah satu isu aktual yang dihadapi organisasi pemerintah saat 
ini adalah organisasi pemerintah bahwa sistem perencanaan 
yang ada belum berorientasi pad a hasil (outcome). Perencanaan 
organisasi pemerintah masih fokus hanya sampai pada tataran 
output saja, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh 
masyarakat. 

Dengan kondisi tersebut, maka dalam reformasi birokrasi 
harus diarahkan pada mendorong implementasi perencanaan 
kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) pada setiap 
organisasi pemerintah. 



Dengan hal-hal tersebut, maka dalam evaluasi kinerja ini, 
aspek perencanaan kinerja menjadi salah satu bagian penilaian. 
Penilaian aspek perencanaan kinerja dalam evaluasi ini difokuskan 
terhadap bagaimana organisasi pemerintah menyusun perencanaan 
strategis dan perencanaan kinerja tahunan organisasi yang . 
berorientasi pada hasil (result oriented). Dengan fokus tersebut, 
maka komponen pokok yang dilakukan penilaian difokuskan 
pada dua 4 hal, yaitu: (1) Proses perencanaan kinerja; (2) 
Kualitas perencanaan kinerja; (3) Pemanfaatan perencanaan 
kinerja; dan (4) Keselarasan perencanaan kinerja. 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

3. Aspek Organisasi 

Organisasi merupakan bentuk wadah sekumpulan individu 
untuk berserikat, berkumpul bersama untuk mencapai tujuan 
tertentu, yang didalamnya mencakup struktur, fungsi, peran, 
kewenangan dan tata kerjasama dalam mencapai tujuan. Dengan 
pengertian tersebut maka keberadaan suatu organisasi termasuk 
organisasi pemerintah pada dasarnya adalah alat untuk mencapai 
tujuan tertentu. Hal yang penting yang perlu dipertimbangkan 
dalam pembentukan suatu organisasi, adalah bagaimana struktur 
organisasi, fungsi, peran, kewenangan dan tata kerjasama dapat 
dirumuskan secara jelas, sehingga organisasi tersebut benar
benar dapat mendukung mencapai tujuan dan sasaran strategis 
secara efektif dan efisien. 

Salah satu isu aktual yang dihadapi organisasi pemerintah di 
bidang ini adalah bahwa kelembagaan pemerintah masih belum 
sepenuhnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip organisasi yang 
efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang 
proporsional. 

Dengan kondisi ini, maka dalam reformasi birokrasi harus 
diarahkan pada terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja, 



----

yaitu organisasi yang berorientasi pad a hasil (outcome) dan 
secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan produktivitas 
kerjanya dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang 
tersedia dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. 

Sesuai hal-hal tersebut diatas, maka dalam evaluasi kinerja, 
aspek organisasi perlu dilakukan penilaian. Penilaian aspek 
organisasi ini difokuskan pada komponen kesesuaian organisasi 
dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan dan sasaran 
strategisnya. Kesesuaian dalam hal ini meliputi struktur dengan 
visi dan misi, tujuan dan sasaran strategisnya, serta keserasian 
dalam pembagian tugas. 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

4. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 
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Keberadaan SDM dalam suatu organisasi sangat strategis dalam 
pencapaian hasil organisasi, karena kualitas SDM dalam organisasi 
sangat menentukan berhasil tidaknya atau mundur majunya 
organisasi, baik kedudukannya sebagai pimpinan maupun 
kedudukannya sebagai pelaksanaan. 

lsu aktual tentang SDM organisasi pemerintah yang dihadapi 
saat ini adalah bahwa sistem manajemen SDM belum mampu 
mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan 
remunerasi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban 
kerja. Dengan kondisi ini maka dalam reformasi birokrasi harus 
diarahkan pada terwujudnya penerapan sistem manajemen SDM 
pada organisasi pemerintah yang mampu mendorong peningkatan 
profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai 
dengan tanggung jawab dan beban kerja. 

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka penilaian aspek 
manajemen SDM difokuskan terhadap bagaimana organisasi 



pemerintah merencanakan, memotivasi, dan meningkatkan 
kapabilitas pegawainya, serta menciptakan iklim kerja yang 
kondusif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dengan 
fokus tersebut, maka komponen pokok yang dilakukan penelitian 
dan penilaian, meliputi delapan hal, yaitu: (1) Perencanaan 
pegawai; (2) Rekruitmen pegawai; (3) Penempatan pegawai; (4) 
Pendidikan dan pelatihan pegawai; (5) Penilaian pegawai; (6) 
Pengembangan karir pegawai; (7) Sistem reward and punishment; 
dan (8) Pengembangan sistem informasi pegawai. 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

5. Aspek penganggaran berbasis kinerja 

Penganggaran merupakan salah satu aktivitas penting dari 
manajemen organisasi, karen a aktivitas ini berkaitan dengan 
bagaimana organisasi melakukan merencanakan pengelolaan 
sumber day a keuangannya untuk mencapai tujuan organisasi. 
Penganggaran yang baik pada dasarnya adalah penganggaran 
yang berbasis pada kinerja hasil (outcome), oleh karena itu 
penyusunan anggaran harus didasarkan pada perencanaan kinerja 
hasil (outcome) yang jelas dan terukur. 

lsu aktual tentang sistem penganggaran yang dihadapi oleh 
organisasi pemerintah saat ini adalah bahwa sistem penganggaran 
belum berbasis kinerja hasil (outcome). 

Dengan kondisi ini maka dalam reformasi birokrasi harus 
diarahkan bagaimana organisasi pemerintah menerapkan sistem 
penganggaran yang berorientasi pada kinerja hasil (outcome) 
atau sering disebut penganggaran berbasis kinerja (performance 
budgeting systems) 

Dengan hal-hal tersebut diatas, maka evaluasi kinerja juga 
difokuskan pada penilaian aspek penganggaran pada dua hal, 
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yaitu: (1) Keselarasan penganggaran pada kinerja; (2) efektivitas 
dan efisiensi alokasi anggaran. 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

6. Evaluasi Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen lnformasi 
Kinerja 
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Pengukuran, Analisis dan Manajemen lnformasi Kinerja 
mencakup bagaimana organisasi melakukan pengukuran, analisis 
dan pengelolaan informasi kinerjanya. Penilaian terhadap aspek 
ini difokuskan terhadap bagaimana organisasi pemerintah 
melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan 
informasi kinerja untuk pengukuran dan pelaporan kinerja 
organisasi . 

lsu aktual tentang pengukuran dan pelaporan kinerja yang 
dihadapi saat ini oleh organisasi pemerintah adalah: 1) masih 
lemahnya pengukuran dan analisis kinerja organisasi, khususnya 
pada tataran hasH (outcome), 2) lemahnya manajemen dan 3) 
pemanfaatan teknologi informasi kinerja serta pengkomunikasian 
informasi kinerja. 

Dengan kondisi ini maka dalam reformasi birokrasi harus 
diarahkan bagaimana organisasi pemerintah mampu melakukan 
pengukuran dan analisis kinerja hasH (outcome) dengan baik, 
sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar ikut dapat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat (stakeholders) yang di layani 
organisasi pemerintah. 

Dengan hal tersebut di atas, maka fokus tersebut penelitian 
dan penHaian dalam evaluasi kinerja ini difokuskan pada empat 
hal, yaitu: (1) lndikator, pengukuran dan analisis kinerja; (2) 
Manajemen dan teknologi; (3) Penyajian, pengkomunikasian 
informasi kinerja dan pemanfaatannya . 



Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

7. Evaluasi Aspek Manajemen Proses 

Manajemen proses pada dasarnya bagaimana organisasi 
melakukan berbagai proses pelayanan, kepada stakeholder 
internal dan ekstenal yang terkait dengan peran dan fungsi 
organisasi (internal business process) dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

lsu aktual tentang aspek manajemen proses yang dihadapi 
saat ini oleh organisasi pemerintah antara lain adalah: sistem 
dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, 
efektif, dan berperilaku hemat; pelayanan publik belum sesuai 
dengan tuntutan dan harapan masyarakat; dan terabaikannya 
nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga 
melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. 

Dengan kondisi ini maka evaluasi pada aspek manajemen 
proses diarahkan pada penilaian terhadap bagaimana organisasi 
mampu melakukan proses pelayanan kepada stakehorders dalam 
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Komoponen 
pokok yang dilakukan penelitian dan penilaian difokuskan pada 
tiga hal, yaitu: (1) Ketersediaan Prosedur Standar Operasi (SOP); 
(2) Ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan (3) 
Manajemen pemberian layanan 

Kriteria dari masing-masing sub komponen yang akan digunakan 
dasar penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

B. Pencapaian Hasil 

Penilaian akan hasil merupakan unsur yang penting yang dapat 
menunjukkan keberhasilan organisasi pemerintah. Organisasi 
pemerintah dapat dikatakan berhasil, harus dapat menunjukkan 
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hasilnya. Hasil-hasil dari program/kegiatan merupakan prestasi 
kerja dari organisasi pemerintah. Oleh karena itu, prestasi 
organisasi pemerintah dapat dinilai dari berbagai hasil yang 
diperoleh dan diwujudkan. 

lsu aktual tentang aspek hasil yang dihadapi oleh organisasi 
pemerintah antara lain adalah: organisasi pemerintah yang 
merupakan organisasi sektor publik belum mampu menunjukkan 
adanya keberhasilan yang benar-benar diukur dengan indikator 
kinerja output penting dan atau hasil (outcomes) yang diharapkan 
oleh stakeholder internal maupun eksternal organisasi; 
pengelolaan sumberdaya organisasi yang belum efisien, efektif, 
dan berperilaku hemat; kualitas pelayanan publik belum sesuai 
dengan tuntutan dan harapan masyarakat; dan terabaikannya 
nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga 
melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja . 

Dengan kondisi ini maka evaluasi pada aspek hasil diarahkan 
pada penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi 
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi baik 
yang bersifat internal maupun eksternal. 

Komponen pokok yang dilakukan penelitian dan penilaian dari 
aspek hasil difokuskan pada pada enam hal, yaitu: (1) Capaian 
kepemimpinan; (2) capaian target-target kinerja yang telah 
ditrencanakan; (3) capaian organisasi; (4) capaian manajemen 
SDM; (5) capaian penganggaran; dan (6) capaian manajemen 
proses 

Kriteria dari masing-masing sub komponen sebagai dasar 
penilaian secara rinci dimuat dalam lembar kriteria evaluasi 
(Criteria referrenced evaluation) pada lampiran 1. 

Gambaran keterkaitan masing-masing aspek dan pembobotan 
masing-masing aspek yang dinilai dapat diilustrasikan dalam 

bagan 1 dan 2 berikut: 



Bagan 1. Keterkaitan masing-masing aspek kinerja organisasi 

KERANGKA 
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI 

PROSES HASIL = --

Result 
HASIL 

PENGUKURAN,ANALISIS, DAN Information 
MANAJEMEN INFORMASI KINERJA m 

Keterkaitan kedelapan aspek seperti dalam bagan tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keterkaitan antara dimensi proses dengan dimensi hasil adalah: 
Aspek (1) Kepemimpinan , (2) Perencanaan kinerja , (3) 
Organisasi, (4) Manajemen SDM, dan (5) Penganggaran , (6) 
Pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja, serta 
(7) manajemen proses merupakan dimensi proses (effort), 
dan Aspek 8 merupakan dimensi pencapaian hasil 
(Accomplishment) . 

2. Keterkaitan dari masing-masing aspek kedua dimensi tersebut 
adalah: Aspek (1) Kepemimpinan memiliki peran sebagai 
driver, Aspek (2) Perencanaan kinerja sebagai brainware, 
Aspek (3) Organisasi, (4) Manajemen SDM, dan (5) Penganggaran 
berfungsi sebagai hardware, Aspek (6) Pengukuran, analisis 
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1 

2 

3 
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dan manajemen informasi kinerja sebagai information systems, 
Aspek no (7) manajemen proses sebagai , dan Aspek (8) 
merupakan result . 

Bagan 2. Pembobotan penilaian kinerja organisasi 

PEMBOBOTAN 
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI 

Ci 
c ., 
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D. 

PENGUKURAN,ANALISIS, DAN 
MANAJEMEN INFORMASI KINERJA 

HASIL 

Pembobotan kedelapan aspek kinerja organisasi seperti terlihat 
dalam bagan tersebut, selanjutnya dirinci ke dalam sub 
komponen, dengan rincian dalam tabel berikut 

Komponen Bobot Sub Komponen 

KEPEMIMPINAN 8% (1) Komitmen pimpinan; 2% 
(2) Kemampuan pimpinan; 3% 
(3) Peran pimpinan. 3% 

PERENCANMN 12% (1) Proses perencanaan kinerja; 1% 
KINERJA (2) Kualitas perencanaan kinerja; 7 % 

(3) Pemanfaatan perencanaan kinerja; 2% 
(4) Keselarasan perencanaan kinerja 1% 

ORGANISASI 6% Kesesuaian organisasi dengan pelaksanaan 
strategi pencapaian tujuan . 6% 



No. 

4 

5 

6 

7 

8 

Komponen Bobot Sub Komponen 

MANAJEMEN SDM 8% (1) Perencanaan pegawai; 1% 
(2) Rekruitmen pegawai ; 1% 
(3) Penempatan pegawai ; 1% 
(4) Pendidikan dan pelatihan pegawai; 1% 
(5) Penilaian kinerja pegawai; 1% 
(6) Pengembangan karier pegawai; 1% 
(6) Sistem reward and punishment; 1% 
(7) Pengembangan sistem informasi pegawai1 % 
(8) Pengembangan sistem informasi pegawai 

1% 

PENGANGGARAN 4% (1) keselarasan penganggaran; 2% 
(2) efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran . 

2% 

PENGUKURAN, 9% (1) lndikator, Pengukuran & anal isis kinerja 
ANALISIS DAN organisasi; 6% 
MANAJEMEN (2) Manajemen tehnologi informasi; 2% 
INFORMASI KINERJA (3) Penyajian & pengkomunikasian informasi 

kinerja . 1% 

MANAJEMEN PROSES 8% (1) Ketersediaan Standar Operating Prosedur 
(SOP) ; 2% 

(2) Ketersediaan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM); 2% 

(3) Manajemen pemberian layanan. 4% 

HASIL - HASIL 45% (1) CAPAIAN KEPEMIMPINAN (5%) 
(2) CAPAIAN TARGET KINERJA YANG 

DIRENCANAKAN (20%) 
(3) CAPAIAN ORGANISASI (5%) 
(4) CAPAIAN MANAJEMEN SDM (5%) 
(5) CAPAIAN PENGANGGARAN (5%) 
(6) CAPAIAN MANAJEMEN PROSES (5%) 

Total 100% 

Kriteria penilaian dari masing-masing sub komponen (criteria 
referrenced test) yang digunakan dalam evaluasi kinerja 
organisasi, seperti disajikan dalam lampiran 1 (satu) Petunjuk 
Pelaksanaan ini. Penyusunan criteria referrenced test tersebut 
didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: metode evaluasi 
yang digunakan, kebenaran normatif apa yang seharusnya 
dilakukan menurut beberapa pedoman yang berlaku, modul
modul atau buku petunjuk, serta berbagai best practice. 
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B. LANGKAH KERJA EVALUASI 

----

Langkah kerja evaluasi kinerja organisasi terhadap aspek dan 
komponen dilakukan sebagai berikut: 

1) Pelajari dan pahami Petunjuk Pelaksanaan evaluasi kinerja 
organisasi pemerintah secara utuh. 

2) Pelajari dan pahami lembar kriteria evaluasi dan lembar kertas 
kerja evaluasi yang ada dalam lam pi ran 1 ,2, dan 3 Petunjuk 
Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi pemerintah. 

3) Lakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan 
pertanyaan dan kriteria-kriteria setiap aspek, komponen dan 
sub komponen yang dinilai yang ada dalam lembar kriteria 
evaluasi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 
Penggunaan teknik pengumpulan data diserahkan kepada evaluator 
untuk memilih dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya 
( profesional judgement) 

4) Lakukan analisis secara mendalam terhadap data-data dan 
informasi yang berhasil dihimpun pada pain 3. Analisis terhadap 
data dan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik 
evaluasi yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Seperti 
pad a pain 3, penggunaan teknik analisis diserahkan kepada 
evaluator untuk memilih dengan menggunakan pertimbangan 
profesionalnya (profesional judgement) 

5) HasH dari pain 3 dan 4 harus dapat menjawab beberapa hal, 
yaitu: 
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(1) Kondisi obyektif atas masing-masing aspek dan komponen 
kinerja sesuai yang ada dalam lembar kriteria evaluasi 
lam pi ran 1; 



(2) Simpulan hasil pembandingan antara kondisi obyektif 
dengan kriteria masing-masing aspek yang telah ditetapkan 
dalam lembar kriteria evaluasi lampiran 1; 

(3) Penyebab utama terjadinya perbedaan(gap) antara kondisi 
dengan kriteria ( jika ada) dari hasil poin (2) . 

6) Hasil poin 4) dan 5) dituangkan dalam kertas kerja evaluasi (KKE), 
dan hasil tersebut sebagai dasar untuk memberikan penilaian 
pada setiap kriteria, sub komponen, komponen, aspek, dan 
keseluruhan. 

C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 

Dalam evaluasi kinerja organisasi, evaluator harus memberikan 
penilaian terhadap masing-masing aspek kinerja secara obyektif 
dan profesional, oleh karena itu, maka setiap penilaian harus 
didukung dengan fakta dan analisis yang memadai. Penilaian 
dilakukan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam lampiran 
1 ,2,3 . 

Penilaian dan penyimpulan dilakukan dengan pengaturan dan 
langkah sebagai berikut: 

(1) Evaluasi atas kinerja organisasi pemerintah harus menyimpulkan 
hasil penilaian atas 5 (lima) variabel, yang meliputi: Kriteria, 
Sub komponen, Komponen, Aspek, dan Keseluruhan. 

(2) Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian 
yang ada dalam lampiran 1, 2 dan 3. Pengisian lembar penilaian 
akan dibantu dengan menggunakan template penilaian secara 
terprogram. 

(3) Penilaian diawali dengan melakukan penilaian terhadap 
pertanyaan pada masing-masing kriteria yang ada dalam 
lembar kriteria evaluasi (citeria referrenced test). Penilaian 
dilakukan dengan pemberian nilai a/b/c/d pada setiap kriteria 
pertanyaan. Penilaian yang dilakukan harus berdasarkan pada 
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petunjuk pemberian nilai pada lembar kriteria penilaian 
(criteria referenced test) lampiran 1 dan kondisi obyektif 
penerapan yang ada di organisasi yang dievaluasi. 

Dalam memberikan penilaian ini, evaluator harus benar
benar menggunakan profesional judgement yang didukung 
dengan data dan analisis yang memadai. 

(4) Melakukan penilaian terhadap masing-masing sub komponen, 
dengan menjumlahkan hasil penilaian setiap kriteria dengan 
rata-rata sederhana, yaitu 6 nilai kriteria/ n kriteria x bobot 
setiap sub komponen 

(5) Melakukan penilain terhadap masing-masing komponen, dengan 
dengan menjumlahkan hasil penilaian sub komponen. 

(6) Melakukan penilain terhadap masing-masing aspek, dengan 
dengan menjumlahkan hasil penilaian komponen. 

(7) Melakukan penyimpulan akhir terhadap kinerja organisasi. 
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Penyimpulan akhir terhadap kinerja organisasi dilakukan 
dengan menjumlahkan kedelapan aspek. 



PELAPORAN 
HASIL 

EVALUASI 

Penyusunan Laporan .A 
Format dan lsi Laporan Hasil Evaluasi • B 
Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi .C 
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BABIV 
PELAPORAN HASIL EVALUASI 

A. PENYUSUNAN LAPORAN 

1) Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Kinerja harus 
menghasHkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan HasH 
Evaluasi (LHE). Laporan HasH Evaluasi ini disusun berdasarkan 
pada hasH evaluasi yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja 
Evaluasi (KKE). 

2) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan 
hal-hal penting bagi perbaikan kinerja organisasi pemerintah 
yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi 
(tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan 
secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi 
untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. 

3) Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan 
laporan yang baik, yaitu antara lain: 

a. Penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan 
kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan dan 
tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau 
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi 
data. 

b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data 
hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan. 

4) LHE disajikan dalam bentuk pendek (short-form). 

B. FORMAT DAN lSI LAPORAN HASIL EVALUASI 

Bentuk penyajian LHE bentuk pendek dalam bentuk surat, dengan 
contoh sebagai berikut: 
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Nomor 
Lampi ran 
Hal : .Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi. 

Yang terhormat: 
Ketua Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional 

di .......... 

Sehubungan dengan upaya reformasi birokrasi dilingkungan organisasi 
................ kami telah melakukan evaluasi kinerja organisasi pada 
..................... sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan evaluasi kinerja 
Evaluasi yang kami lakukan mencakup delapan aspek, yang meliputi: 1) 
Aspek Kepemimpinan ; 2) Aspek Perencanaaan Kinerja; 3)Aspek 
Organisasi ; 4)Aspek Manajemen SDM ; 5) Aspek Penganggaran ; 6) 
Aspek Manajemen Proses ; 7) Aspek lnformasi dan Analisis Kinerja ; 
dan 8) Aspek Hasil 

Hasil evaluasi atas aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Aspek Kepemimpinan ............................ ......... ....... ............... . 
2) Aspek Perencanaaan Kinerja ................................................... . 
3) Aspek Organisasi ................................................................. . 
4) Aspek Manajemen SDM ......................................................... . 
5) Aspek Penganggaran ............................................................. . 
6) Aspek Manajemen Proses ....................................................... . 
7) Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen lnformasi Kinerja ........ .. 
8) Aspek Hasil ..................................... ...................... _. ............ . 

(Dalam poin 1 s/d 8 menyajikan ringkasan hasil-hasil penilaian atas 
berbagai atribut yang telah dituangkan dalam template kertas kerja 
evaluasi lembar penilaian). Berikut terlampir kertas kerja evaluasi 
lembar penilaian. 

Kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: 
a ....................................................................................... . 
b ....................................................................................... . 
c ....................................................................................... . 
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Demikian hasil evaluasi kinerja ini kami sampaikan, untuk dapat 
dilakukan per riviu oleh tim teknis reformasi birokrasi. Atas perhatian 
Saudara kami sampaikan terima kasih. 

Ketua Tim Teknis 
Evaluasi Kinerja Organisasi, 

( ........................... ) 
Tembusan Kepada: 
1. 
2. 

C. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI 

1 . Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi adalah Kertas Kerja 
Evaluasi (KKE) Lembar Penilaian. lnformasi dalam KKE ini harus 
diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah evaluasi 
di laksanakan. 

2. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus berdasarkan 
pada desain dan kebijakan penugasan evaluasi yang ditetapkan, 
seperti yang telah ditetapkan dalam bab 2. 

3. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi pada poin 2 dapat berubah, 
apabila terdapat perubahan pengaturan dalam penugasan evaluasi. 
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PENUTUP 
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BABV 
PENUTUP 

1 . Evaluasi Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang 
tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen 
pemerintahan terutama melalui manajemen yang berorientasikan 
hasil. 

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara 
evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk 
melakukan tugas ini. 

3. Jika dipandang perlu di dalam evaluasi ada informasi yang sifatnya 
menambah atau melengkapi dapat dimungkinkan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi 
ini. 

4. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi 
pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan dari reformasi 
birokrasi itu sendiri, yaitu organisasi pemerintah yang berorientasi 
pada pencapaian kinerja organisasi berbasis pada hasil atau outcome 
(result oriented government) yang efisien dan efektif serta dapat 
dirasakan manfaatnya bagi masyarkat. 
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Lembar Kriteria Penilaian 
(Criteria Referenced Test) 

LAMPI RAN 
1 





Lampiran 1 
LEMBAR KRITERIA PEN/LA/AN (CRITERIA-REFERENCED TEST) 

NO ASPEK/ SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 I 4 

1. KOMITMEN 
1 KOMITMEN PIMPINAN 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki Visi dan Misi 
memiliki Visi dan Misi? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki memiliki Visi dan 
Misi dan telah terlihat adanya implementasi visi dan misi 
tersebut dalam perencanaan organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki memiliki Visi dan Misi 
dan telah terlihat adanya implementasi visi dan misi 
tersebut dalam perencanaan organisasi , serta terdapat 
penyesuaian·penyesuaian dalam organisasi maupun oleh 
pihak pimpinan dalam hal kesesuaian visi dan misinya . 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki memiliki Visi dan 
Misi dan telahterlihat adanya implementasi visi dan misi 
tersebut dalam perencanaan organisasi , serta terdapat 
penyesuaian·penyesuaian dalam organisasi maupun oleh 
pihak pimpinan dalam hal kesesuaian visi dan misinya. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit 
organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki komitmen untuk 
memiliki komitmen untuk pelayanan 
pelayanan? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki komitmen untuk 
pelayanan dan telah terlihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan pelayanan. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki komitmen untuk pelayanan 
dan telah terl ihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan pelayanan , serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal peningkatan pelayanan. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki komitmen untuk 
pelayanan dan telah terlihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan pelayanan, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal peningkatan pelayanan. Keseluruhannya 
memperlihatkan adanya integrasi dengan sistem yang 
dimiliki oleh 

c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi tidak selalu belajar dan 
se/alu be/ajar dan membuat membuat perubahan. 
perubahan? 

C. Apabila pimpinan organisasi selalu belajar dan membuat 
perubahan. 

B. Apabila pimpinan organisasi selalu belajar dan membuat 
perubahan, serta terdapat penyesuaian·penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pembelajaran 
dan perubahan. 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

A. Apabila pimpinan organisasi selalu belajar dan membuat 
perubahan, serta terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pembelajaran 
dan perubahan. Keseluruhannya memperlihatkan adanya 
integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar 
unit organisasi. 

1 KETERLIBATAN PIMPlNAN 

a. Apakah pimpinan organisasi telah D. Apabila pimpinan organisasi kurang akuntabel dan transparan. 
akuntabel dan transparan? 

C. Apabila pimpinan organisasi telah akuntabel dan transparan 

B. Apabila pimpinan organisasi telah akuntabel dan transparan, 
serta terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi pimpinan organisasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi telah akuntabel dan transparan, 
serta terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi pimpinan organisasi. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang terlibat dalam 
tertibat dalam mengkomunikasikan mengkomunikasikan tujuan dan sasaran organisasi kepada 
tujuan dan sasaran organisasi anggota organisasi. 
kepada anggota organisasi? 

C. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam mengkomunikasikan 
tujuan dan sasaran organisasi kepada anggota organisasi dan 
anggota organisasi telah memahami sepenuhnya tujuan dan 
sasaran organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam mengkomunikasikan 
tujuan dan sasaran organisasi kepada anggota organisasi dan 
anggota organisasi telah memahami sepenuhnya tujuan dan 
sasaran organisasi , serta terdapat penyesuaian-penyesuaian 
dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal 
keterlibatan pimpinan dalam mengkomunikasikan tujuan dan 
sasaran organisasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam mengkomunikasikan 

b. Apakah pimpinan organisasi 
tujuan dan sasaran organisasi kepada anggota organisasi dan 
anggota organisasi telah memahami sepenuhnya tujuan dan 

terlibat da/am mengkomunikasikan sasaran organisasi, serta terdapat penyesuaian-penyesuaian tujuan dan sasaran organisasi dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal kepada anggota organisasi? keterlibatan pimpinan dalam mengkomunikasikan tujuan dan 
sasaran organisasi. Keseluruhannya memperlihatkan adanya 
integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar 
unit organisasi. 

. c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang terlibat dalam peningkatan 
tertibat dalam peningkatan kinerja kinerja organisasi. 
organisasi? 

C. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam peningkatan kinerja 
organisasi dan telah terlihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. ' 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

B. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam peningkatan kinerja 
organisasi dan telah terlihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal keterlibatan pimpinan dalam peningkatan kinerja 
organisasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi terlibat dalam peningkatan kinerja 
organisasi dan telah terlihat adanya tindakan·tindakan untuk 
meningkatkan kinerja organisasi, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam orgimisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal keterlibatan pimpinan dalam peningkatan kinerja 
organisasi. Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi 
dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit 
organisasi. 

2. KEMAMPUAN PIMPINAN 
1. Kemampuan teknis 

a. Apakah pimpinan organisasi dapat D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
membagi prioritas diantara untuk membagi prioritas di antara berbagai permasalahan. 
berbagai permasalahan? ' C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 

membagi prioritas di antara berbagai permasalahan dan telah 
terlihat adanya tindakan·tindakan untuk mengatasi 
permasalahan secara urut prioritas. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampua·n untuk 
membagi prioritas di antara berbagai permasalahan dan telah 
terlihat adanya tindakan·tindakan untuk mengatasi 
permasalahan secara urut prioritas, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam pemrioritasan. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
membagi prioritas di antara berbagai permasalahan dan telah 
terlihat adanya tindakan·tindakan untuk mengatasi 
permasalahan secara urut prioritas, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam pemrioritasan. Keseluruhannya memperlihatkan adanya 
integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar 
unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memiliki kemampuan dalam untuk menerapkan kebijakan. 
menerapkan kebijakan? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menerapkan kebijakan dan telah terlihat adanya tindakan· 
tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menerapkan kebijakan dan telah terlihat adanya tindakan· 
tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta terdapat 
penyesuaian-penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak 
pimpinan dalam hal perbaikan penerapan kebijakan . 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menerapkan kebijakan dan telah terlihat adanya tindakan-
tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta terdapat 
penyesuaian-penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak 
pimpinan dalam hal perbaikan penerapan kebijakan. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit organisasi. 

c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memiliki kompetensi untuk untuk mendiagnosa permasalahan dan memberikan solusi. 
mendiagnosa permasalahan 
dan memberikan solusi? C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 

mendiagnosa permasalahan dan memberikan solusi dan telah 
terlihat adanya tindakantindakan untuk mengimplementasikan 
solusi. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mendiagnosa permasalahan dan memberikan solusi dan telah 
terlihat adanya tindakantindakan untuk mengimplementasikan 
solusi, serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal perbaikan diagnosa 
dan pemberian solusi. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mendiagnosa permasalahan dan memberikan solusi dan telah 
terlihat adanya tindakantindakan untuk mengimplementasikan 
solusi , serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal perbaikan diagnosa 
dan pemberian solusi. Keseluruhannya memperlihatkan adanya 
integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar 
unit organisasi. 

d. Apakah pimpinan memiliki D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
kemampuan untuk mengenali untuk mengenali permasalahan dalam proses perencanaan. 
permasalahan dalam proses 
perencanaan? C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengenali permasalahan dalam proses perencanaan dan telah 
terlihat adanya tindakan-tindakan untuk mengatasi 
permasalahan. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mengenali permasalahan dalam proses perencanaan dan telah 
terlihat adanya tindakan-tindakan untuk mengatasi 
permasalahan, serta terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pengenalan 
permasalahan dalam proses perencanaan. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mengenali permasalahan dalam proses perencanaan dan telah 
terlihat adanya tindakan-tindakan untuk mengatasi 
permasalahan, serta terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pengenalan 
permasalahan dalam proses perencanaan. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit organisasi. 



NO ASPEK/ SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

e. Apakah pimpinan memiliki D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
kemampuan untuk menyelaraskan untuk menyelaraskan an tara anggaran dan perencanaan. 
antara anggaran dan perencanaan? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menyelaraskan antara anggaran dan perencanaan dan telah 
terlihat adanya keselarasan antara anggaran dan perencanaan. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menyelaraskan antara anggaran dan perencanaan dan telah 
terlihat adanya keselarasan antara anggaran dan perencanaan, 
serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam penyelarasan anggaran 
dengan perencanaan. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menyelaraskan antara anggaran dan perencanaan dan telah 
terlihat adanya keselarasan antara anggaran dan perencanaan, 
serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam penyelarasan anggaran 
dengan perencanaan. Keseluruhannya memperlihatkan adanya 
integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar 
unit organisasi. 

2 KEMAMPUANINTERPERSONAL 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan bekerjasama dengan 
mempengaruhi dan bekerja sama orang lain. 
orang lain? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain dan bekerjasama dengan orang lain 
dan telah terlihat adanya pengaruh dan kerja sama yang 
kongkrit. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain dan bekerjasama dengan orang lain 
dan telah terlihat adanya pengaruh dan kerja sama yang 
kongkrit, serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal kerjasama. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain dan bekerjasama dengan orang lain 
dan telah terlihat adanya pengaruh dan kerja sama yang 
kongkrit , serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal kerjasama. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memberikan inspirasi bagi untuk memberikan inspirasi. 
yang lain? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikan inspirasi dan anggota organisasi telah menunjukkan 
bahwa telah terinspirasi 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikan inspirasi dan anggota organisasi telah menunjukkan 
bahwa telah terinspirasi, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal pemberian inspirasi. 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikan inspirasi dan anggota organisasi telah menunjukkan 
bahwa telah terinspirasi, serta terdapat penyesuaian· 
penyesuaian dalam organisasi maupun oleh pihak pimpinan 
dalam hal pemberian inspirasi. Keseluruhannya memper\ihatkan 
adanya integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi 
dan antar unit organisasi. 

c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memiliki kemampuan memberikan untuk memberikan motivasi. 
motivasi? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikah motivasi dan anggota organisasi telah meningkat 
motivasinya. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikan motivasi dan anggota organisasi telah meningkat 
motivasinya, serta terdapat penyesuaian·penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pemberian 
motivasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
memberikan motivasi dan anggota organisasi telah meningkat 
motivasinya, serta terdapat penyesuaian·penyesuaian dalam 
organisasi maupun oleh pihak pimpinan dalam hal pemberian 
motivasi. Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi 
dengan sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit 
organisasi. 

d. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang memiliki kemampuan 
memiliki kemampuan untuk untuk berkomunikasi dengan baik. 
berkomunikasi dengan baik? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan baik dan komunikasi telah terlaksana. 

B. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan baik dan komunikasi telah terlaksana, 
serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal proses komunikasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan baik dan komunikasi telah terlaksana, 
serta terdapat penyesuaianpenyesuaian dalam organisasi 
maupun oleh pihak pimpinan dalam hal proses komunikasi. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi dengan 
sistem yang dimiliki oleh organisasi dan antar unit organisasi. 

e. Apakah pimpinan organisasi dapat D. Apabila pimpinan organisasi kurang dapat menggerakkan 
menggerakkan stakeholder stakeholder organisasi. 
organisasi? 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menggerakkan stakeholder organisasi dan telah terdapat 
tindakan·tindakan yang menunjukkan perubahan dari 
stakeholder sesuai dengan yang diinginkan. 

C. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menggerakkan stakeholder organisasi da~ telah terdapat 
tindakan·tindakan yang menunjukkan perubahan dari 
stakeholder sesuai dengan yang diinginkan dan organisasi 
maupun pimpinan telah melakukan penyesuaianpenyesuaian 
dalam hal upaya untuk menggerakkan stakeholder. 



NO ASPEK/ SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

D. Apabila pimpinan organisasi memiliki kemampuan untuk 
menggerakkan stakeholder organisasi dan telah terdapat 
tindakan-tindakan yang menunjukkan perubahan dari 
stakeholder sesuai dengan yang diinginkan dan organisasi 
maupun pimpinan telah melakukan penyesuaianpenyesuaian 
dalam hal upaya untuk menggerakkan stakeholder. 
Keseluruhannya memperlihatkan adanya integrasi antara apa 
yang diharapkan oleh stakeholder dari organisasi dengan apa 
yang dapat dihasilkan oleh organisasi dan unit -unit organisasi. 

3 KEMAMPUAN KONSEPTUAL 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang melihat permasalahan 
melihat permasalahan secara 
komprehensif (sebagai 'bigger 

secara komprehensif. 

picture') dan bukan sekedar C. Apabila pimpinan organisasi melihat permasalahan secara 
hal-hal yang rinci? komprehensif dan telah terimplementasikan dalam berbagai 

kebijakan yang dibuat. 

B. Apabila pimpinan organisasi melihat permasalahan secara 
komprehensif dan telah terimplementasikan dalam berbagai 
kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu secara berkala 
terhadap penmasalahan yang diikuti dengan 'tindakan perbaikan 
nyata atas hasil riviu , termasuk penyesuaian oleh pihak 
pimpinan atas kebijakan yang telah dibuat. 

A. Apabila pimpinan organisasi melihat permasalahan secara 
komprehensif dan telah terimplementasikan dalam berbagai 
kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu secara berkala 
terhadap permasalahan, keseluruhannya merupakan bagian 
yang terintegrasi antara seluruh unit organisasi 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang melihat unit-unit organisasi 
melihat unit-unit organisasi 
sebagai suatu kesatuan yang utuh? 

sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

C. Apabila pimpinan organisasi melihat unit·unit organisasi sebagai 
suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat. 

B. Apabila pimpinan organisasi melihat unit·unit organisasi sebagai 
suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu 
secara berkala terhadap organisasi yang diikuti dengan tindakan 
perbaikan nyata atas hasil riviu , termasuk penyesuaian oleh 
pihak pimpinan atas kebijakan yang telah dibuat. 

A. Apabila pimpinan organisasi melihat unit -unit organisasi sebagai 
suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu 
secara berkala terhadap organisasi , keseluruhannya merupakan 
bagian yang terintegrasi antara seluruh unit organisasi. 

c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berfikir strategis 
ber{ikir strategis? 

C. Apabila pimpinan organisasi berfikir strategis dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi. 
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B. Apabila pimpinan organisasi berfikir strategis dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi serta telah 
terdapat pengerahan sumber daya yang sesuai dengan yang 
direncanakan serta riviu secara berkala terhadap orientasi 
yang telah ditetapkan beserta hasilnya yang diikuti dengan 
tindakan perbaikan nyata atas hasil riviu, termasuk penyesuaian 
oleh pihak pimpinan atas kebijakan yang telah dibuat. 

A. Apabila pimpinan organisasi berfikir strategis dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi yang diikuti 
dengan pengerahan sumber daya yang sesuai dengan yang 
direncanakan serta riviu secara berkala terhadap orientasi 
yang telah ditetapkan beserta hasilnya, keseluruhannya 
merupakan bagian yang terintegrasi antara seluruh unit 
organisasi. 

d. Apakah pimpinan berorientasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berorientasi pada hasil 
kepada hasi/? 

C. Apabila pimpinan organisasi berorientasi pada hasil dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berorientasi pada hasil dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi serta telah 
terdapat pengerahan sumber daya yang sesuai dengan yang 
direncanakan serta riviu secara berkala terhadap orientasi 
yang telah ditetapkan beserta hasilnya yang diikuti dengan 
tindakan perbaikan nyata atas hasil riviu, termasuk penyesuaian 
oleh pihak pimpinan atas kebijakan yang telah dibuat. 

A. Apabila pimpinan organisasi berorientasi pada hasil dan telah 
dijabarkan dalam seluruh perencanaan organisasi yang diikuti 
dengan pengerahan sumber daya yang sesuai dengan yang 
direncanakan serta riviu secara berkala terhadap orientasi 
yang telah ditetapkan beserta hasilnya, keseluruhannya 
merupakan bagian yang terintegrasi antara seluruh unit 
organisasi. 

e. Apakah pimpinan organisasi secara D. Apabila pimpinan organisasi kurang melihat unit -unit organisasi 
reguler melakukan riviu terhadap sebagai suatu kesatuan yang utuh. 
kinerja organisasi secara 
keseluruhan? C. Apabila pimpinan organisasi melihat unit-unit organisasi sebagai 

suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat. 

B. Apabila pimpinan organisasi melihat unit-unit organisasi sebagai 
suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu 
secara berkala terhadap organisasi yang diikuti dengan tindakan 
perbaikan nyata atas hasil riviu, termasuk penyesuaian oleh 
pihak pimpinan atas kebijakan yang telah dibuat. 

A. Apabila pimpinan organisasi melihat unit-unit organisasi sebagai 
suatu kesatuan yang utuh dan telah terimplementasikan dalam 
berbagai kebijakan yang dibuat serta telah terdapat riviu 
secara berkala terhadap organisasi, keseluruhannya merupakan 
bagian yang terintegrasi antara seluruh unit organisasi. 
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3. PERAN PIMPINAN 
1 Peran Interpersonal 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai figur 
berperan sebagai figur yang yang menjadi simbol organisasi. 
menjadi simbol organisasi? 

C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai figur yang 
menjadi simbol organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai figur yang 
menjadi simbol organisasi dan telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai simbol organisasi. 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai figur yang 
menjadi simbol organisasi dan telah dilakukan penyesuaian-
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai simbol organisasi. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai pemimpin 
berperan sebagai pemimpin yang melatih, memberikan konsultasi , dan menjadi mentor 
yang melatih, memberikan bagi para pegawai. 
konsultasi, dan menjadi mentor 
bagi para pegawai? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemimpin yang 

melatih, memberikan konsultasi, dan menjadi mentor bagi 
para pegawai. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemimpin yang 
melatih, memberikan konsultasi , dan menjadi mentor bagi 
para pegawai dan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian 
oleh organisasi maupun pimpinan organisasi mengenai peran 
pimpinan sebagai pelatih, konsultan, dan mentor. 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemimpin yang 
melatih, memberikan konsultasi , dan menjadi mentor bagi 
para pegawai dan telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian 
oleh organisasi maupun pimpinan organisasi mengenai peran 
pimpinan sebagai pelatih, konsultan , dan mentor. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai 
berperan sebagai penghubung penghubung antara aktivitas pihak internal dan eksternal. 
antara aktivitas pihak internal 

C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penghubung dan eksternal? 
antara aktivitas pihak internal dan eksternal. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penghubung 
antara aktivitas pihak internal dan eksternal dan telah dilakukan 
penyesuaianpenyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan 
organisasi mengenai peran pimpinan sebagai penghubung 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penghubung 
antara aktivitas pihak internal dan eksternal dan telah dilakukan 
penyesuaianpenyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan 
organisasi mengenai peran pimpinan sebagai penghubung. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 
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2 PERAN INFORMASIONAL 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai pemantau 
berperan sebagai pemantau informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. 
informasi baik dari lingkungan 
internal maupun eksternal? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemantau 

informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemantau 
informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan 
telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh organisasi 
maupun pimpinan organisasimengenai peran pimpinan sebagai 
pemantau informasi 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pemantau 
informasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan 
telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh organisasi 
maupun pimpinan organisasi mengenai peran pimpinan sebagai 
pemantau informasi. Keseluruhannya merupakan bagian yang 
terintegrasi dengan sistem dan seluruh unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai 
berperan sebagai diseminator diseminator yang mentransfer informasi untuk mempengaruhi 
yang mentransfer informasi untuk sikap dan perilaku pegawai. 
mempengaruhi sikap dan perilaku 
pegawai? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai diseminator 

yang mentransfer informasi untuk mempengaruhi sikap dan 
perilaku pegawai dan telah terlihat adanya perubahan sikap 
dan perilaku pegawai. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai diseminator 
yang mentransfer informasi untuk mempengaruhi sikap dan 
perilaku pegawai dan telah terlihat adanya perubahan sikap 
dan perilaku pegawai serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai per an pimpinan sebagai diseminator. 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai diseminator 
yang mentransfer informasi untuk mempengaruhi sikap dan 
perilaku pegawai dan telah terlihat adanya perubahan sikap 
dan perilaku pegawai. serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai per an pimpinan sebagai diseminator. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 

c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai juru 
berperan sebagai juru bicara yang bicara yang mempengaruhi pihak internal maupun eksternal 
mempengaruhi pihak internal untuk memberikan respon yang diperlukan. 
maupun eksternal untuk 

C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai juru bicara yang memberikan respon yang 
diperlukan? mempengaruhi pihak internal maupun eksternal untuk 

memberikan respon yang diperlukan dan telah terlihat adanya 
respon yang diperlukan. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai juru bicara yang 
mempengaruhi pihak internal maupun eksternal untuk 
memberikan respon yang diperlukan telah terlihat adanya 
respon yang diperlukan serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai juru bicara 
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A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai juru bicara yang 
mempengaruhi pihak internal maupun eksternal untuk 
memberikan respon yang diperlukan dan telah terlihat adanya 
respon yang diperlukan serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai juru bicara. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 

3 PERAH DESICIOHAL 

a. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai 
berperan sebagai enterpreneur enterpreneur yang menginisiasi sesuatu yang baru dan 
yang menginisiasi sesuatu yang menyiapkan pendanaannya. 
baru dan menyiapkan 
pendanaannya? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai enterpreneur 

yang menginisiasi sesuatu yang baru dan menyiapkan 
pendanaannya dan telah terdapat hal yang baru yang diinisiasi 
oleh pimpinan organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai enterpreneur 
yang menginisiasi sesuatu yang baru dan menyiapkan 
pendanaannya dan telah terdapat hal yang baru yang diinisiasi 
oleh pimpinan organisasi serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai enterpreneur 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai enterpreneur 
yang menginisiasi sesuatu yang baru dan menyiapkan 
pendanaannya dan telah terdapat hal yang baru yang diinisiasi 
oleh pimpinan organisasi serta telah dilakukan penyesuaian· 
penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan organisasi 
mengenai peran pimpinan sebagai enterpreneur. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 

b. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai penangan 
berperan sebagai penangan masalah dalam hal terjadi krisis yang tidak diperkirakan. 
masalah dalam hal terjadi krisis 
yang tidak diperkirakan? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penangan 

masalah dalam hal terjadi krisis yang tidak diperkirakan dan 
telah terdapat tindakantindakan dari hasil penanganan masalah 
yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penangan 
masalah dalam hal terjadi krisis yang tidak diperkirakan dan 
telah terdapat tindakantindakan dari hasil penanganan masalah 
yang dilakukan oleh pimpinan organisasi serta telah dilakukan 
penyesuaian·penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan 
organisasi mengenai peran pimpinan sebagai penangan masalah 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai penangan 
masalah dalam hal terjadi krisis yang tidak diperkirakan dan 
telah terdapat tindakantindakan dari hasil penanganan masalah 
yang dilakukan oleh pimpinan organisasi serta telah dilakukan 
penyesuaian-penyesuaian oleh organisasi maupun pimpinan 
organisasi mengenai peran pimpinan sebagai penangan masalah. 
Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi dengan 
sistem dan seluruh unit organisasi. 
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c. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai 
berperan sebagai pengalokasi pengalokasi anggaran an tara fungsi dan unit -unit organisasi. 
anggaran antara fungsi dan 
unit-unit organisasi? C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pengalokasi 

anggaran antara fungsi dan unit-unit organisasi dan telah 
terdapat pengalokasi anggaran antara fungsi dan unit-unit 
organisasi sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pimpinan 
organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pengalokasi 
anggaran antara fungsi dan unit-unit organisasi dan telah 
terdapat pengalokasi anggaran antara fungsi dan unit-unit 
organisasi sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pimpinan 
organisasi serta telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh 
organisasi maupun pimpinan organisasi mengenai peran 
pimpinan sebagai pengalokasi anggaran 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai pengalokasi 
anggaran antara fungsi dan unit-unit organisasi dan telah 
terdapat pengalokasi anggaran antara fungsi dan unit-unit 
organisasi sesuai dengan alokasi yang ditentukan oleh pimpinan 
organisasi serta telah dilakukan penyesuaian;penyesuaian oleh 
organisasi maupun pimpinan organisasi mengenai peran 
pimpinan sebagai pengalokasi anggaran. Keseluruhannya 
merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem dan seluruh 
unit organisasi. 

d. Apakah pimpinan organisasi D. Apabila pimpinan organisasi kurang berperan sebagai negosiator 
berperan sebagai negosiator untuk untuk mencapai kesepakatan internal maupun dengan pihak 
mencapai kesepakatan internal eksternal organisasi . 
maupun dengan pihak eksternal 

C. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai negosiator untuk organisasi? 
mencapai kesepakatan internal maupun dengan pihak eksternal 
organisasi dan telah terdapat kesepakatan internal maupun 
eksternal organisasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil 
negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. 

B. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai negosiator untuk 
mencapai kesepakatan internal maupun dengan pihak eksternal 
organisasi dan telah terdapat kesepakatan internal maupun 
eksternal organisasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil 
negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi serta telah 
dilakukan penyesuaianpenyesuaian oleh organisasi maupun 
pimpinan organisasi mengenai peran pimpinan sebagai 
negosiator. 

A. Apabila pimpinan organisasi berperan sebagai negosiator untuk 
mencapai kesepakatan internal maupun dengan pihak eksternal 
organisasi dan telah terdapat kesepakatan internal maupun 
eksternal organisasi yang merupakan tindak lanjut dari hasil 
negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi serta telah 
dilakukan penyesuaianpenyesuaian oleh organisasi maupun 
pimpinan organisasi mengenai peran pimpinan sebagai 
negosiator. Keseluruhannya merupakan bagian yang terintegrasi 
dengan sistem dan seluruh unit organisasi. 
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1. PROSES PERENCANAAN KINERJA 
1 Proses perencanaan yang partisipatif 

a. Apakah penyusunan perencanaan D. Apabila pihak stakeholder tidak dilibatkan dalam proses 
organisasi telah melibatkan pihak perencanaan. 
stakeholders? 

C. Apabila ada saluran bagi pihak stakeholder untuk terlibat 
secara pasif dalam perencanaan. 

B. Apabila pihak stakeholder dilibatkan secara aktif dalam 
perencanaan. 

A. Apabila partisipasi pihak stakeholder merupakan bagian dari 
mekanisme yang sistematis dalam penyusunan perencanaan 

b. Apakah dalam penyusunan D. Apabila penyusunan perencanaan tidak melibatkan elemen 
perencanaan organisasi telah organisasi 
melibatkan berbagai elemen 
organisasi atau berbagai C. Apabila elemen organisasi diwakili dalam penyusunan 
tingkatan manajemen organisasi? perancanaan 

B. Apabila elemen organisasi terlibat secara aktif dalam 
penyusunan perencanaan 

A. Apabila partisipasi dari elemen organisasi merupakan bagian 
dari mekanisme yang sistematis dalam penyusunan perencanaan 

2 Penggunaan data dalam proses perencanaan 

a. Apakah organisasi menganalisis D. Apabila tidak terdapat data internal yang digunakan dalam 
data internal dalam proses proses perencanaan kinerja 
penyusunan perencanaan kinerja? 

C. Apabila data internal belum menggunakan sistem informasi 
namun telah digunakan secara sederhana dalam penyusunan 
perencanaan kinerja 

B. Apabila data internal belum menggunakan sistem informasi 
namun telah dianalisis secara mendalam dalam rangka 
penyusunan perencanaan kinerja 

A. Apabila data internal sudah merupakan bagian dari sistem 
informasi dan dianalisis secara mendalam dalam rangka 
penyusunan perencanaan kinerja 

b. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila tidak terdapat data eksternal yang digunakan dalam 
data eksternal dalam proses proses perencanaan kinerja 
penyusunan perencanaan kinerja? 

C. Apabila data eksternal belum menggunakan sistem informasi 
namun telah digunakan secara sederhana dalam penyusunan 
perencanaan kinerja 

B. Apabila data eksternal belum menggunakan sistem informasi 
namun telah dianalisis secara mendalam dalam rangka 
penyusunan perencanaan kinerja 

A. Apabila data eksternal sudah merupakan bagian dari sistem 
informasi dan dianalisis secara mendalam dalam rangka 
penyusunan perencanaan kinerja 
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1. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA 
1 Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan 

a. Apakah organisasi telah membuatl D. Apabila tidak terdapat dokumen perencanaan pada Lembaga 
memiliki dokumen-dokumen 
perencanaan? C. Apabila terdapat sebagian dokumen perencanaan 

B. Apabila terdapat sebagian besar dokumen perencanaan 

A. Apabila terdapat seluruh dokumen perencanaan 

b. Apakah dokumen perencanaan D. Apabila tidak terdapat dokumen perencanaan yang disusun 
disusun tepat pada waktunya? tepat pada waktunya 

C. Apabila sebagian kecil dokumen perencanaan disusun tepat 
pada waktunya 

B. Apabila sebagian besar dokumen perencanaan disusun tepat 
pada waktunya 

A. Apabila seluruh dokumen perencanaan disusun tepat pada 
waktunya 

c. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila dokumen perencanaan kinerja tidak mencakup 
organisasi telah mencakup komponen yang dibutuhkan (visi , misi, tujuan, sasaran, 
komponen-komponen yang kebijakan, dan program dan indikator kinerja) 
dibutuhkan? 

C. Apabila terdapat sebagian kecil komponen yang dibutuhkan 
dalam dokumen-dokumen perencanaan 

B. Apabila terdapat sebagian besar komponen yang dibutuhkan 
dalam dokumen-dokumen perencanaan 

A. Apabila terdapat seluruh komponen yang dibutuhkan dalam 
dokumen-dokumen perencanaan 

2 Pengkomunikasian perencanaan kinerja 

a. Apakah dokumen perencanaan D. Apabila dokumen perencanaan belum dikomunikasikan kepada 
telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat 
pihak-pihak yang terlibat? 

C. Apabila dokumen perencanaan telah dikomunikasikan kepada 
pihak -pihak yang terlibat secara formalitas 

B. Apabila dokumen perencanaan telah dikomunikasikan kepada 
pihakpihak yang terlibat secara satu arah 

A. Apabila dokumen perencanaan telah dikomunikasikan kepada 
pihak-pihak yang terlibat secara dua arah (pihak yang terlibat 
dapat memberikan koreksi atas isi perencanaan) 

c. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila tidak terdapat dokumen perencanaan yang diperlakukan 
organisasi telah mencakup sebagai komitmen kinerja. (telah ditandatangani, baik oleh 
komponen-komponen yang penerima amanah maupun oleh pemberi amanah) 
dibutuhkan? 

C. Apabila dokumen perencanaan telah ditandatangani, baik 
oleh penerima amanah maupun oleh pemberi amanah tapi 
tidak benar-benar diperlakukan sebagai komitmen kinerja. 
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B. Apabila dokumen perencanaan telah ditandatangani, baik 
oleh penerima amanah maupun oleh pemberi amanah 
diperlakukan sebagai komitmen kinerja secara pasif. (Pemberi 
amanah tidak melakukan intervensi terhadap isi dokumen 
perencanaan) 

A. Apabila dokumen perencanaan telah ditandatangani, baik 
oleh penerima amanah maupun oleh pemberi amanah 
diperlakukan sebagai komitmen kinerja secara aktif. (Pemberi 
amanah melakukan intervensi terhadap isi dokumen 
perencanaan) 

3 Perencanaan kinerja berbasis pada kinerja 

a. Apakah perumusan tujuan dan D. Apabila perumusan tujuan dan sasaran organisasi tidak 
sasaran instansi telah berorientasi pada hasil 
mencerminkan dan berorientasi 
pada hasil (outcome)? C. Apabila sebagian kecil perumusan tujuan dan sasaran unit 

organisasi telah berorientasi pada hasil 

B. Apabila sebagian besar perumusan tujuan dan sasaran unit 
organisasi telah berorientasi pada hasil 

A. Apabila seluruh perumusan tujuan dan sasaran telah 
berorientasi pada hasil 

b. Apakah indikator kinerja telah D. Apabila indikator kinerja tidak dilengkapi dengan target kinerja 
dilengkapi dengan target kinerja? 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja telah dilengkapi 
dengan target kinerja 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja telah dilengkapi 
dengan target kinerja 

A. Apabila seluruh indikator kinerja telah dilengkapi dengan 
target kinerja 

4 Perencanaan kinerja berfokus pada pelanggan dan stakeholder 

a. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila sasaran dan program-program organisasi tidak 
organisasi telah menjawab berhubungan dengan kebutuhan pelanggan 
kebutuhan pelanggan? 

C. Apabila sebagian kecil sasaran dan program-program organisasi 
adalah jawaban atas kebutuhan pelanggan 

B. Apabila sebagian besar sasaran dan program-program organisasi 
adalah jawaban atas kebutuhan pelanggan 

A. Apabila seluruh sasaran dan program-program organisasi adalah 
jawaban atas kebutuhan pelanggan 

b. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila sasaran dan program-program organisasi tidak 
organisasi telah menjawab berhubungan dengan kebutuhan stakeholder 
kebutuhan stakeholder? 

C. Apabila sebagian kecil sasaran dan program-program organisasi 
adalah jawaban atas kebutuhan stakeholder 

B. Apabila sebagian besar sasaran dan program-program organisasi 
adalah jawaban atas kebutuhan stakeholder 

A. Apabila seluruh sasaran dan program-program organisasi adalah 
jawaban atas kebutuhan stakeholder 
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1. KUALITAS PERENCANAAN KINER.JA 
1 Pemanfaatan dalam pelaksanaan aktivitas 

a. Apakah dokumen perencanaan D. Apabila, dokumen perencanaan kinerja tidak digunakan untuk 
digunakan dalam pelaksanaan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan 
program dan kegiatan organisasi? 

C. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk sebatas melakukan monitoring 
pelaksanaan program dan kegiatan 

B. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan program dan kegiatan secara kongkrit 

A. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan program dan kegiatan secara kongkrit, dan 
hasilnya telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan 
kinerja secara berkelanjutan 

b. Apakah dokumen perencanaan D. Apabila, dokumen perencanaan kinerja tidak digunakan untuk 
digunakan dalam mengarahkan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan 
aktivitas organisasi? 

C. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk sebatas melakukan monitoring 
pelaksanaan program dan kegiatan 

B. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan program dan kegiatan secara kongkrit 

A. Apabila, dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 
telah digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pelaksanaan program dan kegiatan secara kongkrit, dan 
hasilnya telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan 
kinerja secara berkelanjutan 

2 Reviu atas perencanaan kinerja 

a. Apakah terdapat reviu atas D. Apabila, tidak dilakukan riviu atas dokumen perencanaan 
dokumen perencanaan secara kinerja secara berkala 
berkala? 

C. Apabila, telah dilakukan riviu atas dokumen perencanaan 
kinerja secara berkala dengan sederhana 

B. Apabila, telah dilakukan riviu atas dokumen perencanaan 
kinerja secara berkala dengan mendalam dan terintegrasi 

A. Apabila, telah dilakukan riviu atas dokumen perencanaan 
kinerja secara berkala dengan mendalam dan terintegrasi dan 
hasilnya telah dapat memberikan rekomendasi perbaikan 

b. Apakah terdapat upaya perbaikan D. Apabila, tidak ada perbaikan secara berkelanjutan atas 
secara terus menerus atas perencanaan organisasi 
perencanaan organisasi? 

C. Apabila, telah dilakukan perbaikan namun tidak berkelanjutan 

B. Apabila, telah dilakukan perbaikan perencanaan organisasi 
secara berkelanjutan dengan memanfaatkan hasil riviu atas 
perencanaan organisasi yang telah dilakukan , namum belum 
optimal 
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A. Apabila , telah memanfaatkan hasil riviu atas perencanaan 
organisasi untuk perbaikan perencanaan organisasi secara 
berkelanjutan, dan telah optimal 

1. KESELARASAN PERENCANAAN KINERJA 
1 Keselarasan dokumen perencanaan kinerja 

a. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila dokumen perencanaan kinerja organisasi tidak selaras 
organisasi selaras satu dengan dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya (An tara RP JM, 
yang lain? Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, PK, dll) 

C. Apabila terdapat sedikit ketidak selarasan antar dokumen 
perencanaan kinerja organisasi (Antara RP JM, Renstra, Rencana 
Kinerja Tahunan, PK, dll) 

B. Apabila tidak terdapat ketidak selarasan antar dokumen 
perencanaan kinerja organisasi (Antara RP JM, Renstra, Rencana 
Kinerja Tahunan, PK, dll) 

A. Apabila antar dokumen perencanaan kinerja organisasi telah 
sa ling terintegrasi (An tara RP JM, Renstra , Rencana Kinerja 
Tahunan, PK, dll) 

b. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila dokumen perencanaan kinerja organisasi tidak selaras 
organisasi selaras antar unit kerja antar unit kerja organisasi 
organisasi? 

C. Apabila terdapat sedikit dokumen perencanaan kinerja 
organisasi yang tidak selaras antar unit kerja organisasi 

B. Apabila tidak terdapat ketidak selarasan dokumen perencanaan 
kinerja organisasi antar unit kerja organisasi 

A. Apabila dokumen perencanaan kinerja organisasi antar unit 
kerja organisasi saling terintegrasi 

2 Keselarasan perencanaan kinerja dengan kondisi organisasi 

a. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila perencanaan kinerja organisasi tidak selaras dengan 
organisasi selaras dengan tugas dan fungsi organisasi 
tugas pokok dan fungsi yang 
diemban oleh organisasi? C. Apabila sebagian kecil perencanaan kinerja organisasi telah 

selaras dengan tugas dan fungsi organisasi 

B. Apabila sebagian besar perencanaan kinerja organisasi telah 
selaras dengan tugas dan fungsi organisasi 

A. Apabila seluruh perencanaan kinerja organisasi telah selaras 
dengan tugas dan fungsi organisasi 

b. Apakah perencanaan kinerja D. Apabila perencanaan kinerja organisasi tidak selaras dengan 
organisasi selaras dengan sumber sumber daya yang dimiliki organisasi 
daya yang dimiliki organisasi? 

C. Apabila sebagian kecil perencanaan kinerja organisasi telah 
selaras dengan sumber daya yang dimiliki organisasi 

B. Apabila sebagian besar perencanaan kinerja organisasi telah 
selaras dengan sumber daya yang dimiliki organisasi 

A. Apabila seluruh perencanaan kinerja organisasi telah selaras 
dengan sumber daya yang dimiliki organisasi 
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1. KESESUAIAN ORGANISASI DENGAN PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN 
1 Kesesuaian struktur organisasi dengan visi dan misi 

a. Apakah struktur organisasi disusun D. Apabila struktur organisasi yang disusun tidak berdasarkan 
berdasarkan visi 1 misi I dan strategi visi 1 misi 1 dan strategi yang ditetapkan 
yang telah ditetapkan? 

C. Apabila struktur organisasi yang disusun ada kesesuaian dengan 
visi yang ditetapkanl tetapi belum sesuai dengan misi dan 
strategi yang ingin dijalankan. 

B. Apabila struktur organisasi yang disusun ada kesesuaian dengan 
visi dan misi yang ditetapkan1 tetapi belum sesuai dengan 
strategi yang ingin dijalankan. 

A. Apabila struktur organisasi yang disusun mencerminkan visi 1 

misi 1 dan strategi yang ditetapkan 

b. Apakah struktur organisasi telah D. Apabila struktur organisasi yang disusun sama sekali tidak 
sesuai I menggambarkan tugas dan mencerminkan tugas dan fungsi yang ditetapkan 
fungsi organisasinya? 

C. Apabila struktur organisasi yang disusun mencerminkan fungsi 1 

tetapi tidak sesuai dengan tugas yang ditetapkan 

B. Apabila struktur organisasi yang disusun mencerminkan tugas, 
tetapi tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan 

A. Apabila struktur organisasi yang disusun mencerminkan tugas 
dan fungsi yang ditetapkan 

2 Keserasian pembagian tugas 

a. Apakah setiap unit kerja yang D. Apabila unit organisasi yang dibentuk1 tidak menunjukkan 
terbentuk telah menunjukan jenis jenis pekerjaan dan tidak berdasarkan hasil anal isis jabatan 
pekerjaannya masing·masing dan 
berdasarkan atas ana/isis jabatan? C. Apabila unit organisasi yang dibentuk1 menunjukkan jenis 

pekerjaan tetapi tidak berdasarkan hasil analisis jabatan 

B. Apabila unit organisasi yang dibentuk1 tidak menunjukkan 
jenis pekerjaan berdasarkan hasil analisis jabatan 

A. Apabila unit organisasi yang dibentuk1 menunjukkan jenis 
pekerjaan berdasarkan hasil analisis jabatan 

b. Apakah seluruh tugas dan fungsi D. Apabila seluruh tugas dan fungsi organisasi tidak sama sekali 
organisasi telah benar·benar dibagi dibagi habis secara proporsional sesuai dengan busines proses 
habis secara proporsional ke dalam ke dalam tugas·tugas yang berbeda untuk masing·masing 
tugas·tugas yang berbeda untuk jabatan 
masing·masing jabatan? 

C. Apabila hanya sebagian tugas dan fungsi organisasi telah dibagi 
habis secara proporsional sesuai dengan busines proses ke 
dalam tugas·tugas yang berbeda untuk masing·masing jabatan 

B. Apabila seluruh tugas dan fungsi organisasi telah dibagi habis 
tetapi tidak secara proporsional sesuai dengan busines proses 
ke dalam tugas·tugas yang berbeda untuk masing·masing 
jabatan 

A. Apabila seluruh tugas dan fungsi organisasi telah dibagi habis 
secara proporsional sesuai dengan busines proses 
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c. Apakah nomenklatur unit D. Apabila nomenklatur unit organisasi sama sekali tidak 
organisasi telah menunjukkan menunjukkan tugas dan fungsi secara jelas dan singkat 
tugas dan fungsi secara jelas 
dan singkat? C. Apabila nomenklatur unit organisasi menunjukkan tugas dan 

fungsi secara singkat tetapi tidak jelas 

B. Apabila nomenklatur unit organisasi menunjukkan tugas dan 
fungsi secara jelas tetapi tidak singkat 

A. Apabila nomenklatur unit organisasi telah menunjukkan tugas 
dan fungsi secara jelas dan singkat 

b. Apakah tugas dan fungsi antara D. Apabila dalam organisasi memiliki indikasi tumpang tindih/ 
satu unit dengan unit organisasi duplikasi tugas fungsi satu unit dengan unit yang lainnya dan 
lainnya ada indikasi tumpang belum pernah dilakukan koordinasi sama sekali. 
tindih atau duplikasi? 

C. Apabila dalam organisasi memiliki indikasi tumpang tindih/ 
duplikasi tugas fungsi satu unit dengan unit yang lainnya tetapi 
tidak secara intensif dilakukan koordinasi. 

B. Apabila dalam organisasi memiliki indikasi tumpang tindih/ 
duplikasi tugas fungsi satu unit dengan unit yang lainnya dan 
secara intensif dilakukan koordinasi. 

A. Apabila dalam organisasi tidak memiliki indikasi tumpang 
tindih/ duplikasi tugas fungsi satu unit dengan unit yang lainnya. 

2 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur organisasi 

a. Apakah struktur organisasi telah D. Apabila organisasi tidak dapat berubah sama sekali (kakul, 
disusun cukup fleksibel (tidak walaupun ada perubahan lingkungan strategis yang 
kaku)? mempengaruhi . 

C. Apabila organisasi disusun tidak fleksibel , tetapi hanya dapat 
berubah jika ada kebijakan yang mengharuskannya berubah. 

B. Apabila organisasi disusun secara fleksibel , tetapi tidak secara 
menyeluruh walaupun ada perubahan lingkungan strategis 
yang mempengaruhi. 

A. Apabila organisasi disusun secara fleksibel dan dilalukan secara 
menyeluruh apabila ada pengaruh lingkungan strategis. 

b. Apakah antara unit organisasi lini D. Apabila antara unit organisasi lini dengan unit organisasi staf 
dengan unit organisasi stat tidak pernah melakukan kerja sama dalam pencapaian tujuan 
melakukan kerja sama secara organisasi 
proporsional dalam pencapaian 
tujuan organisasi? C. Apabila unit organisasi staf lebih responsif melakukan kerja 

sama dengan unit organisasi lini dalam pencapaian tujuan 
organisasi 

B. Apabila unit organisasi lini lebih responsif melakukan kerja 
sama dengan unit organisasi staf dalam pencapaian tujuan 
organisasi 

A. Apabila antara unit organisasi lini dengan unit organisasi staf 
sering melakukan kerja sama secara proporsional dalam 
pencapaian tujuan organisasi 
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c. Apakah pimpinan unit organisasi D. Apabila pimpinan unit organisasi tidak pernah melakukan 
melakukan pendelegasian pendelegasian wewenang secara proporsional kepada unit 
wewenang secara proporsional organisasi di bawahnya 
kepada unit organisasi 
di bawahnya? C. Apabila pimpinan unit organisasi sering melakukan 

pendelegasian wewenang yang tidak proporsional kepada unit 
organisasi di bawahnya 

B. Apabila pimpinan unit organisasi kadang-kadang melakukan 
pendelegasian wewenang secara proporsional kepada unit 
organisasi di bawahnya 

A. Apabila pimpinan unit organisasi melakukan pendelegasian 
wewenang secara proporsional kepada unit organisasi di 
bawahnya 

d. Apakah unit organisasi lini dan D. Apabila unit organisasi lini dan staf tidak diberikan eselon 
sta{ telah diberikan eselon jabatan jabatan struktural sesuai dengan tugas, fungsi dan beban 
struktural sesuai dengan tugas, kerjanya 
{ungsi dan beban kerjanya? 

C. Apabila unit organisasi staf telah diberikan eselon jabatan 
struktural, tetapi unit organisasi lini tidak diberikan eselon 
jabatan struktural sesuai dengan tugas, fungsi dan beban 
kerjanya 

B. Apabila unit organisasi lini telah diberikan eselon jabatan 
struktural, tetapi unit organisasi staf tidak diberikan eselon 
jabatan struktural sesuai dengan tugas, fungsi dan beban 
kerjanya 

A. Apabila unit organisasi lini dan staf telah diberikan eselon 
jabatan struktural dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya 

b. Apakah telah dilakukan D. Apabila tidak pernah dilakukan pengembangan jabatan 
pengembangan jabatan {ungsional fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi (karakteristik) 
yang sesuai dengan tugas dan organisasinya, dan I atau baru pada tahap analisis kebutuhan. 
{ungsi (karakteristik) 
organisasinya? C. Apabila telah dilakukan analisis kebutuhan jabatan fungsional 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi (karakteristik) organisasinya 
dan telah dilakukan uji coba, namun masih belum diusulkan 
penetapannya kepada Menteri/pejabat yang bertanggung 
jawab terhadap aparatur negara 

B. Apabila telah dilakukan analisis kebutuhan jabatan fungsional 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi (karakteristik) organisasinya 
dan dilakukan uji coba serta telah diusulkan penetapannya 
kepada Menteri/pejabat yang bertanggung jawab terhadap 
aparatur Negara 

A. Apabila telah dilakukan analisis kebutuhan jabatan fungsional 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi (karakteristik) organisasinya 
dan dilakukan uji coba serta telah ditetapkan oleh 
Menteri/pejabat yang bertanggung jawab terhadap aparatur 
Negara 
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1. PERENCANAAN PEGAWAI 
1 Perencanaan kebutuhan SDM 

a. Apakah organisasi memiliki D. Apabila tidak memiliki perencanan pegawai jangka tahunan 
perencanan pegawai jangka 
pendek (tahunan) C. Apabila telah memiliki perencanan pegawai jangka tahunan 

dan belum diterapkan sama sekali 

B. Apabila telah memiliki perencanaan pegawai tahunan dan 
sudah diterapkan tetapi belum optimal 

A. Apabila memiliki perencanaan pegawai jangka tahunan dan 
menjadi panduan dalam pengadaan pegawai, penempatan 
pegawai , diktat dan pengembangan karier pegawai 

a. Apakah organisasi memiliki D. Apabila tidak memiliki perencanan pegawai jangka menengah 
perencanan pegawai jangka 
menengah (5 tahunan) C. Apabila telah memiliki perencanan pegawai jangka menengah 

dan menjadi panduan untuk perencanaan jangka pendek 
(tahunan) 

B. Apabila telah memiliki perencanaan pegawai jangka menengah 
yang dijadikan penoman untuk penataan jumlah dan kualitas 
pegawai di setiap satuan organisasi 

A. Apabila memiliki perencanaan pegawai jangka mengengah 
dan sudah terintegrasi dengan pelasanaan pengadaan pegawai, 
penempatan diktat, pola karier(mutasi, promosi, demosi) 

2 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur organisasi 

a. Bagaimana organisasi D. Apabila dilakukan oleh unit kepegawaian dan berdasarkan 
mengembangkan perencanaan perkiraaan 
pegawai 

C. Apabila melibatkan secara aktif dari setiap satuan organisasi 
yang terkait dan berdasarkan usulan dari unit terkait 

B. Apabila tmelibatkan secara aktif dari satuan organisasi terkait 
dan didasarkan atas perhitungan beban kerja, bezeting, 
kekuatan riil pegawai, perkiraan pensiun secara akurat 

A. Apabila melibatkan secara aktif dari satuan organisasi terkait 
dan didasarkan atas perhitungan beban kerja, bezeting, 
kekuatan riil pegawai, perkiraan pensiun secara akurat serta 
telah dilakukan penataan sesuai perencanaan pegawai 

1. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA 
1 Sistem rekruitmen pegawai 
a. Apakah organisasi memiliki sistem D. Apabila tidak memiliki standor kompetensi dan persyaratan 

rekruitmen pegawai yang berbasis jabatan bagi jabatan yang akan diisi 
kompetensi 

C. Apabila memiliki standar kompetensi dan persyaratan jabatan 
dan menjadi pedoman dalam rekruitmen pegawai 

B. Apabila memiliki standar kompetensi dan persyaratn jabatan 
dan dalam rekruitmen test kompetensi bersifat umum 
(skolastik, psikotestdll) 
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A. Apabila memiliki standar kompetensi dan persyaratan jabatan 
dan dalam rekruitmen menggunakan instrument test 
kompetensi yang khusus bagi setiap jabatan 

a. Apakah organisasi memiliki sistem D. Apabila sistem rekruitmen dilakukan sepenuhnya oleh instansi 
penyelenggaraan rekruitmen sendiri 
pegawai yang menjamin 
obyekti{itas C. Apabila memiliki sistem rekruitmenoleh instansi yang 

bersangkutan dan melibatkan pihak ketiga dan stake holder 
lainya. 

B. Apabila memiliki sistem rekruitmen yang diselenggarakan oleh 
instansi yang bersangkutan dengan melibatkan pihak ketiga 
dan stake holder dengan pengawasan oleh masyarakat 

A. Apabila memiliki sistem rekruitmen yang diselenggarakan oleh 
instansi yang bersangkutan dengan melibatkan pihak ketiga 
dan stake holder dengan pengawasan oleh masyarakat dan 
bersifat terbuka 

2 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur organisasi 

a. Apakah pelaksanaan rekruitmen D. Apabila penyelenggaraan rekruitmen masih sarat KKN ditandai 
pegawai bersi{at obyekti{ denggan banyaknya pengaduan masyarakat kasus dan laporan 

ke instansi terkait 

C. Apabila penyelenggaraan rekruitmen pegawai tidak terjadi 
KKN ditandai dengan adanya satu atau dua pengaduan dan 
kasus pengadaan pegawai 

B. Apabila rekruitmen bebas KKN dengan tidak ada pengaduan 
sdan kasus terkait pengadaan PNS 

A. Apabila rekruitmen benar benar bebas KKN, tidak ada kasus 
dan pengaduan serta semua unit pengguna CPNS puas dengan 
kuallitas pegawai hasil rekruitmen 

b. Apakah kualitas pegawai hasil D. Apabila kualitas pegawai hasil rekruitmen sama sekali tidak 
rekrutmen dapat memenuhi memenuhi kebutuhan satuan organsasi 
kebutuhan satuan organisasi 

C. Apabila kualitas pegawai hasil rekruitmen dapat memenuhi 
kebutuhan sebagian (kurang dar 50 %) kebutuhan satuan 
organisasi 

B. Apabila kualitaspegawai hasil rekruitmen dapat memenuhi 
sebagaian besar (26 s/d 75 %) kebutuhan satuan organisasi 

A. Apabila kualitas pegawai hasil rekruitmen dapat memenuhi 
sebagaian besar (lebih dari 75 %) kebutuhan satuan organisasi 

3. PENEMPATAN PEGAWAI 
1 Sistem penempatan pegawai 

a. Apakah organisasi memiliki uraian D. Apabila organisasi tidak memiliki nama jabatan, uraian jabatan 
jabatan dan persyaratan jabatan dan persyaratan jabatan 
dari setiap jabatan yang ada dalam 
organisasi (jabatan struktural, C. Apabila organisasi memiliki unama jabatan dan persyaratan 
{ungsional tertentu dan {ungsional jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawian 
umum) dan menjadi acuan dalam penempatan pegawai 
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B. Apabila organisasi memiliki nana jabatan, uraian jabatan dan 
persyaratan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan menjadi menjadi acuan penempatan pegawai 

A. Apabila organisasi memiliki nama jabatan, uraian jabatan dan 
persyaratan jabatan yang diyetapkan oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan menjadi standar penempatan pegawai yang 
dilaksanakan secara konsisten 

2 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur organisasi 

a. Apakah pelaksanaan rekruitmen D. Apabila tidak memiliki usyarat jabatan dan kualifikasi pegawai 
pegawai bersi{at obyektif sebagai ukuran penempatan pegawai 

C. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
tetapi dalam pelaksanaanya belum menempatkan pegawai 
pada jabatan yang tepat 

B. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
dan pelaksanaan penempatanya pegawai disesuaikan antara 
kualifikasi dan persyaratannya 

A. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
dan pelaksanaan penempatanya pegawai sesuai kualifikasi 
dan persyaratannya dengan metode pengukuran kompetensi 
yang akurat 

b. bagaimana organisasi menempat · D. Apabila tidak memiliki usyarat jabatan dan kualifikasi pegawai 
kan pegawai dalam jabatan sesuai ketentuan tentang jjabatan fungsional 
{ungsional tertentu 

C. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
sesuai ketentuan jabatan fungsional 

B. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
dan pelaksanaan penempatan sesuai antara jabatan dan 
kualifikasi pegawai 

A. Apabila memiliki persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai 
dan pelaksanaan penempatanya pegawai sesuai kualifikasi 
dan serta penempatan pada satuan organisasi yang sesuai 
dengan tugas jabatan fungsional 

c. Apakah sistem penempatan D. Apabila sebagian besar pegawai menilai tidak transparan dan 
pegawai dalam jabatan struktural obyektif sama sekali 
bersifat obyektif dan tranparan 

C. Apabila sebagian besar pegawai menilai cukup obektif dan 
tranparan 

B. Apabila sebagian besar pegawai menilai sangat obyektif dan 
tranparan 

A. Apabila sebagian besar pegawai menilai sangat obyektif dan 
transparan serta dapat menunjukkan bukti atau ukuran 
obyektifitas dan tranparansi 

d. bagaimana organisasi menempat- D. Apabila tidak memiliki usyarat jabatan dan kualifikasi pegawai 
kan pegawai dalam jabatan setiap jabatan struktural 
struktural 

C. Apabila memiliki persyaratan jabatan struktural dtelah 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawian dan 
penempatanya didasarkan penilaian oleh baperkjakat 
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B. Apabila memiliki persyaratan jabatan telah ditetapkan dan 
dalam penempatanya dilakukan penilaian terhadap eaton 
dengan fit and proper test 

A. Apabila memiliki persyaratan jabatan ditetapkan oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan penilaian eaton dilakukan dengan 
multi test yang obyektif 

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI 
1 Pereneanaan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan 

a. Apakah organisasi memiliki D. Apabila tidak memiliki pereneanaan pendidikan dan pelatihan 
perencanaan pendidikan dan 
petatihan pegawai (perencanaan C. Apabila memiliki pereneanaan diktat dan menjadi aeuan usulan 
dijtat prajabatan, diktat teknis, program diktat 
{ungsionat, diktat pimpinan 

B. Apabila memiliki pereneanaan diktat dan diterapkan seeara 
konsisten dalam pelaksanaan diktat 

A. Apabila memiliki pereneanaan diktat yang terintegrasi dengan 
pola karier dan pengembangan karier pegawai 

b. Apakah organisasi memiliki D. Apabila tidak memiliki pereneanaan pemberian tugas belajar 
perencanaan pemberian tugas dan ijin bela jar 
beta jar dan ijin beta jar 

C. Apabila memiliki pereneanaanpemberian tugas bela jar dan 
ijin bela jar dan penerapanya belum aptimal 

B. Apabila memiliki pereneanaan pemberian tugas bela jar dan 
ijin bela jar dan penerapanya seeara konsisten 

A. Apabila memiliki pereneanaan tugas bela jar dan ijin bela jar 
yang terintegrasi dengan pereneanaan karier, pereneanaan 
penempatan dan mutasi pegawai 

c. Bagiamana organisasi menyusun D. Apabila disusun oleh unit kepegawaian tanpa melibatkan unit 
perencanaan diktat lain 

C. Apabila disusun dengan meminta usulan/masukan dari unit 
organisasi lain 

B. Apabila disusun dengan melibatkan seeara aktif dai seluruh 
satuan organisasi dalam analisis dan pembahasan 

A. Apabila disusun dengan melibatkan secara aktif dai seluruh 
satuan organisasi dalam anal isis dan pembahasan serta 
melibatkan uinstansi pembina diktat 

d. Bagiamana organisasi menyusun D. Apabila disusun oleh unit kepegawaian tanpa melibatkan unit 
perencanaan pemberian tugas lain 
beta jar dan ijin beta jar 

C. Apabila disusun dengan meminta usulan/masukan dari unit 
organisasi lain 

B. Apabila disusun dengan melibatkan seeara aktif dai seluruh 
satuan organisasi dalam analisis dan pemba,hasan 

A. Apabila disusun dengan melibatkan secara aktif dai seluruh 
satuan organisasi dalam anal isis dan pembahasan serta 
melibatkan uinstansi dan lembaga pendidikan terkait 
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2 Kualitas pendidikan dan pelatihan 

a. Apakah hasil penyelenggaraan D. Apabila hasil diktat sama sekati tidak memenuhi kompetensi 
diktat pegawai dapat meningkatkan sesuai kebutuhan organisasi 
kompetensi sesuai kebutuhan 
organisasi C. Apabila hasil diktat dapat memenuhi sebagian kompetensi 

yang dibutuhkan organisasi 

B. Apabita hasil diktat dapat memenuhi kebutuhan kompetensi 
dan meningkatkan kinerja organisasi 

A. Apabila hasil diktat diintegrasikan dengan penempatan pegawai, 
pengembangan karier pegawai 

b. Apakah hasil pelaksanaan D. Apabila hasil pemberian tugas beta jar dan ijin beta jar sama 
pemberian tugas be/ajar dan ijin sekati tidak meningkatkan kompetensi pegawai 
belajari dapat meningkatkan 
kompetensi sesuai kebutuhan C. Apabila hasilpemberian tugas beta jar dan ijin beta jar dapat 
organisasi meningktkan kompetensi pegawai 

B. Apabila hasil pemberian tugas batajar dan ijin beta jar dapat 
meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai 

A. Apabita hasit pemberian tugas beta jar dan ijin beta jar 
meningkatkan kinerja pegawai serta kinerja organisasi 

3 Evatuasi penyetenggaraan pendidikan dan petatihan 

a. Bagaimaba evaluasi penyelengga· D. Apabila evatuasiberfokus pada penyetenggaraan diktat 
roan dan diktat dan pemberian 
ijin be/ajar C. Apabita evatuasi fokus pada peningkatan kompetensi pegawai 

B. Apabila evatuasi pada dampak diktat terhadap kinerja 

A. Apabila evatuasi fokus pada pengembatian investasi diktat 

5. PEHILAIAN KIHERJA PEGAWAI ·: ,,. ~ 

1 Sistem penilaian kinerja 

a. Apakah organisasi menggunakan D. Apabita penilaian pegawai dengan DP3 diserahkan pegawai 
sistem penialaian kinerja masing·masing dan ditantangani oteh pejabat penilai 
menggunakan DP3 secara baik 

C. Apabila penitaian oteh Pejabat penitai dan didasarkan pada 
catatan·catatan kinerja yang terdokumentasi 

B. Apabita apabita penitaian oteh atasan tangsung dan didasarkan 
pada buku catatan bagi setiap pegawai 

A. Apabila penitaian oteh atasan tangsung, didasarkan atas catatan 
kinerja masing masing pegawai serta adanya rekomendasi 
perbaikan kinerja 

b. Apakah organisasi menggunakan D. Apabita tidak memiliki penilaian kinerja setain DP3 
sistem penialain kinerja yang 
lainya disamping DP3 C. Apabita memiliki penilaian kinerja diluar DP3 dan tetah 

diterapkan untuk menilaia kinerja pegawai 

B. Apabila memitiki peniatain setain DP3 dan sudah diterapkan 
untuk penilaian kinerja pegawai dan memuat target kinerja, 
ukuran kinerja serta sistem dokumentasi kinerja 
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A. Apabila memiliki sistim penilaian kinerja diluar DP3, dan telah 
dierapkan untuk menilai kinerja pegawai dengan memiliki 
target kinerja, ukuran kinerja, sistem pengukuran kinerja, 
dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja 

2 Perencanaan kinerja 
a. Apakah organisasi memiliki sistem D. Apabila tidak memiliki perencanaan kinerja pegawai 

perencanaan kinerja pegawai 
C. Apabila memiliki perencanaan kinerja didasarkan pada kegiatan 

tahun sebelumnya 

B. Apabila memiliki perencanaan kinerja pegawai yang disusun 
berdasarkan rencana kinerja organisasi 

A. Apabila memiliki perencanaan kinerja dan ukuran kinerja yang 
selaras den2an oerencannaan kineria organisasi 

b. Bagaimana organisasi menyusun D. Apabila perencanaan kinerja disusun oleh masing-masing 
perencanaan kinerja pegawai pegawai atau oleh atasan masing masing 

C. Apabila perencanaan kinerja pegawai disusun bersama antara 
atasan bersama bawahan 

B. Apabila apabila perencanaan kinerja pegawai disusun antara 
atasan dengan bawahan dengan melibatkan unit lain untuk 
menjaga obyektifitas 

A. Apabila perencanan kinerja pegawai disusun bersama sama 
dalam satuan organisasi dan diintegrasikan dengan perencanaan 
kinerja organisasi 

3 Penilaian kinerja 

a. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila penilaian kinerja tanpa didukung data hasil kinerja 
sistem penialaian kinerja 
menggunakan DP3 secara baik C. Apabila penilaian kinerja didasrkan pada data kinerja yang 

terdokumentasi tetapi berlum sistematis tiap pegawai 

B. Apabila penilaian kinerja didasrkan pada data hasil kerja yang 
terdokumentasi secara sistemik setiap pegawai 

A. Apabila penilaian kinerja didasarkan pada data yangsistematis 
tiap pegawai dan didokumentasikan dalam data base yang 
mudah diakses 

b. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap sistem 
sistem penialain kinerja yang penilaian kinerja 
lainya disamping DP3 

C. Apabila dilakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja 
dan sebagaian besar responden menyatakan belum obyektif 

B. Apabila dilakukan evaluasi terhadap sistem dan sebagaian 
besar responden menilaian cukup obyektif 

A. Apabila dilakukan evaluasi terhadap sistem penilaian kinerja 
dilingkup internal maupun ekternal dan sebagian besar 
menyatakan sangat obyektif 
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4 Hasil penilaian kinerja pegawai 

a. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila hasil penilaian kinerja tidak digunakan sama sekali 
hasil penilaian kinerja untuk dalam pemberian insentif 
pemberian insentif 

C. Apabila hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu 
dasar pemberian insentif 

B. Apabila hasil penilaian kinerja menjadi ukuran utama dalam 
pemberian insentif 

A. Apabila hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar utama 
dalam pemberian insentif dan pemnghargaan lainya 

b. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila hasil penilaian kinerja tidak digunakan sebagai dara 
hasil penilaian kinerja untuk untuk promosi dalam jabatan/pangkat 
promosi dalam pang kat I jabatan 

C. Apabila apabila hasil penialain kinerja pegawai ddigunakan 
sebagai salah satu dasar untuk promosi dalam pangkat/jabatan 

B. Apabila hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar utama 
untuk promosi jabatan/pamgkat 

A. Apabila hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai 
instrumen utama untuk promosi dan penghargaan lain 

c. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila hasil penilaian kinerja tidak digunakan sama sekali 
hasil penilaian kinerja untuk untuk pemindahan pegawai 
pemindahan pegawai 

C. Apabila hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu 
dasar pemindahan pegawai 

B. Apabila hasil penilaian kinerja menjadi ukuran utama dalam 
pemindahan pegawai 

A. Apabila hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar utama 
pemindahan pegawai maupun pemberian hukuman 

d. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila hasil penilaian kinerja pegawai sama sekali tidak 
hasil penilaian kinerja untuk digunakan untuk perbaikan pengelolaan organisasi 
rekomendasi perbaikan 
pengelolaan organisasi C. Apabila hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai 

salah satu dasar perbaikan pengelolaan organisasi 

B. Apabila hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai 
dasar utama untuk penyempurnaan pengelolaan organisasi 

A. Apabila hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai 
instrumen utama untuk penyempumaan pengelolaan organisasi 
dan pengelolaan kepegawaian 

6. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI 
1 Sistem pengembangan karier pegawai 

a. Apakah organisasi memiliki D. Apabila tidak memiliki sama sekali 
pola karier 

C. Apabila memiliki pola karier yang dietapkan oleh pejabat 
pembina kepegawaian tetapi belum diterapkan secara optimal 
dan konsisten 
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B. Apabila memiliki pola karier yang ditetapkan oteh pejabat 
pembina kepegawaian dan tetah diterapkan secara baik 

A. Apabita tetah memitiki pota karier yang ditetpkan oteh Pejabat 
Pembina Kepgawaian dan petaksanaanya terintegrasi dengan 
sistem penilaian kinerja dan penempatan dan diktat 

b. Apakah organisasi mempunyai D. Apabila tidak memiliki kriteria sama sekati 
kriteria yang jelas dalam 
pemindahan pegawai dari C. Apabila memiliki kriteria tetapi betum diterapkan datam 
fungsional ke struktural dan pengembangan karier 
sebaliknya? 

B. Apabila memiliki kriteria perpindahan dan diterapkan secara 
konssisten 

A. Apabila memiliki kriteria perpindahan dan datam petaksanaan 
pemindahan terintegrasi dengan sistem penitaian kinerja , 
dan diktat 

c. Apakah organisasi memiliki sistem D. Apabila tidak memiliki sistem dokumentasi karier pegawai 
dokumentasi untuk mendukung 
pengembangan karier pegawai C. Apabita memiliki dokumentasi karier pegawai 

B. Apabita memitiki sistem dokumentasi karier pegawai secara 
smanuat 

A. Apabita memitiki sistem dokumentasi karier pegawai datam 
bentuk sistem yang mudah diakses 

2 Kuatitas pengembangan karier pegawai 

a. Apakah sistim pengembangan D. Apabita tidak pernah ditakukan survai/penitaian oteh pegawai 
karier dalam organisasi obyektif 
dan transparan menurut persepsi C. Apabila pernah dilakukan evatuasi dengan hasil sebagian besar 
pegawai pegawai menitaia sistem pengembangan karier kurang obyektif 

dan tranparan 

B. Apabila pernah dilakukan evatuasi dengan hasil sebagian besar 
pegawai menilaia sistem pengembangan karier cukup obyektif 
dan transparan 

A. Apabita pernah dilakukan evatuasi dengan hasit sebagian besar 
pegawai menilaia sistem pengembangan karier sangat obyektif 
dan tranparan 

7. SISTEM REWARD AND PUNISHMENT 
1 Disiptin, etika dan netralitas pegawai 

a. Bagaimana organisasi menerapkan D. Apabila tidak menerapkan jam kerja secara ketat 
sistem disiplin jam kerja 

C. Apabila tetah menerapkan jdisiptin jam kerja secara ketat 
dan hasitnya tingkat presensi dan ketaatan jam kerja masih 
rendah (kurang dari 80%) 

B. Apabila tetah menerapkan disiptin jam kerja secara ketat dan 
hasitnya tingkat presensi dan ketataan terhadap jam kerja 
tinggi (tebih dari 81 %) 

A. Apabila tetah menerapkan disiptin jam kerja secara ketat dan 
hasilnya tingkat presensi sangat tinggi dan tingkat partisipasi 
kerja pegawai sangat tinggi 
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b. Bagaimana organisasi menerapkan D. Apabila t tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 
sistem disiplin lainya diluar jam sangat tinggi lebih dari 2% kasus per jumlah pegawai 
kerja 

C. Apabila tingkat pelanggaran disipplin dan kasus kepegawaian 
sedang (antara 1 s/d 2% kasus per jumlah pegawai 

B. Apabila ti tingkat pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 
rendah ( 0,5 s.d 1% per jumlah pegaqai 

A. Apabila tingkat pelanggaran disiplin 

c. Apakah organisasi telah D. Apabila belum memiliki kode etik dan dewan kehormatan 
menerapkan kode etik dalam untuk penegakan etika 
melaksanakan fungsi pemerintahan 
pembangunan dan pelayanan C. Apabila telah memiliki kode etik yang ditetapkan pejabat 
masyarakat pembina kepegawaian dan sudah dibentuk dewan kehormatan 

B. Apabila telah ditetapkan kode etik oleh pejabat pembina 
kepegawaian, dan telah dibentuk dewan kehormatan serta 
mulai menjalankan fungsinya 

A. Apabila telah ditetapkan kode etik, dan dibentuk dewan 
kehormatan serta penegakan kode etik telah effektif 

d. Apakah organisasi telah D. Apabila tidak memberikan sansi kepada pegawai yang terlibat 
menerapkan netralits pegawai dalam partai politik 
terhadap partai palitik 

C. Apabila organisasi memebrikan sansi yang tegas kepada pegawai 
yang terlibat dalam partai politik 

B. Apabila organisasi melakukan sosialisasi ketentuan netralitas 
dan memberikan sansi yang tegas kepada pegawai yang terlibat 
dalam partai politik 

A. Apabila organisasi mensosialisasikan peraturan netralitas, 
melakukan pemantauan secara aktif dan memberikan sansi 
kepada pegawai yang terlibat dalam partai politik 

2 Penerapan sistem remunerasi 

a. Apakah organisasi sudah D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem insentif 
menerapkan sistem insentif 
terhadap kinerja pegawai C. Apabila omemiliki sistem insentif tetapi belum berbasis pada 

kinerja pegawai 

B. Apabila memiliki sistem insentif yang berbasis kinerja pegawai 

A. Apabila memiliki sistem insentif yang berbasis kinerja pegawai 
dengan ukuran kinerja dan bukti hasil kerja pegawai yang 
terdokumentasi secara baik 

b. Apakah organisasi menggunakan D. Apabila pemberian penghargaan hanya didasrakan masa kerja 
sistem penialain kinerja yang saja 
lainya disamping DP3 

C. Apabila pemberian penghargaan diberikan berdasarkan masa 
kerja dan kinerja pegawai dalam periode tertentu 

B. Apabila pemberian penghargaan diberikan pada masa kerja 
dan rekaman kinerja yang terdokumentasi dengan baik 
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A. Apabila pemberian penghargaan diberikan pada masa kerja 
dan rekaman kinerja yang terdokumentasi dengan baik serta 
diberikan bentuk penghargaan tambahan seperti bonus 

c. Apakah organisasi memberikan D. Apabila tidak pemah memberikan pemilihan dan penghargaan 
penghargaan terhadap pegawai 

C. Apabila telah melakukan pemilihan dan penghargaan tetapi teladan dan berprestasi 
belum kontinyu 

B. Apabila secara kontinyu melakukan pemilihan dan pemberian 
penghargaan dengan ukuran yang jelas 

A. Apabila telah melakukan pemilihan secara kontinyu dengan 
ukuran yang jelas, sistem penilaian obyektif dan penghargaan 
bersifat natura dan inatura 

8. PEHGEMBANGAN SISTEM IHFORMASI PEGAWAI 
1 Sistem informasi pegawai 
a. Apakah organisasi mempunyai D. Apabila tidak memiliki sistem informasi kepegawaian 

system informasi pegawai 
(prosedur sistematik untuk C. Apabila memiliki sistem informai kepegawaian yang lengkap 
mengumpulkan, menyimpan, namun belum dapat digunakan secara maksimal 
mempertahankan, menarik 
dan memvalidasi data pegawai? B. Apabila telah memiliki sistim informasi kepegawaian tang 

lengkap, dapat digunakan secara maksimal untuk keperluan 
kepegawaian 

A. Apabila telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang 
lengkap dan mudah diakses oleh pengguna dan telah digunakan 
untuk berbagai kepentingan, kepegawaian, penggajian 

b. Apakah system informasi pegawai D. Apabila tidak pemah di up date 
selalu up·to·date? 

C. Apabila selalu diupdate namun tidak rutin 

B. Apabila secaar rutin di updat 

A. Apabila setiap saat diup date bila ada perubahan data dan 
dapat diakses data terkini setiap saat 

c. Apakah organisasi memberikan D. Apabila tidak memiliki SDM yang kompeten mengelola sistem 
penghargaan terhadap pegawai informasi 
teladan dan berprestasi 

C. Apabila memiliki SDM pengelola namun jumlah atau kualitasnya 
belum memadai 

B. Apabila memiliki SDM yang pengelola sistem informasi 
kepegawaian baik dalam kualitas maupun kuantitas 

A. Apabila memiliki SDM pengelola sistem informasi kepegawaian 
yang mencukupi baik dari kualitas maupun kuantitas dan 
mampu memberikan bantuan teknis kepada unit atau instansi 
lain 

2 Pemanfaatan sistem informasi pegawai 

D. Apabila sistem informasi kepegawaian tidak' digunakan secara 
effektif kepentingan kepegawaian 
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mengambil keputusan yang efektif C. Apabila sistem infonnasi telah digunakan secara effektif untuk 
dalam perencanaan SDM, penghitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan 
perekrutan SDM, pengembangan pegawai dan pensiun 
SDM, penghitungan kompensasi? 

B. Apabila sistem informasi telah digunakanat digunakan untuk 
kepentingan kepegawaian yang lebih luas seperti kinerja , 
kompetensi, promosi, pemberian insentif 

A. Apabila sistem informasi kepegawaian telah digunakan untuk 
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan kelembagaan 

c. Apakah organisasi memberikan D. Apabila tidak pernah memberikan pemilihan dan penghargaan 
penghargaan terhadap pegawai 

C. Apabila telah melakukan pemilihan dan penghargaan tetapi teladan dan berprestasi 
belum kontinyu 

B. Apabila secara kontinyu melakukan pemilihan dan pemberian 
penghargaan dengan ukuran yang jelas 

A. Apabila telah melakukan pemilihan secara kontinyu dengan 
ukuran yang jelas, sistem penilaian obyektif dan penghargaan 
bersifat natura dan inatura 

1. KESELARASAN PENGANGGARAN 
1 Anggaran berbasiskan pada kinerja 
a. Apakah dalam penyusunan D. Apabila, dalam dokumen penganggaran tidak mencantumkan 

anggaran didasarkan pada Renstra hasil·hasil yang akan dicapai oleh organisasi baik output 
maupun outcome, dan program·program yang akan dilaksanakan 
sesuai dalam dokumen Renstra yang telah ditetapkan . 

C. Apabila, dalam dokumen penganggaran telah mencantumkan 
sebagian besar hasil·hasil yang akan dicapai oleh organisasi 
baik output maupun outcome dan program·program yang akan 
dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen 
Renstra 

B. Apabila, dalam dokumen penganggaran telah mencantumkan 
hasil·hasil yang akan dicapai oleh organisasi baik output 
maupun outcome dan program program yang akan dilaksanakan 
sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilengkapi 
dengan indikator kinerja yang tepat untuk pengukuran 
kinerjanya. 

A. Apabila, dalam dokumen penganggaran telah mencantumkan 
hasil·hasil yang akan dicapai oleh organisasi baik output 
maupun outcome dan program program yang akan dilaksanakan 
sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilengkapi 
dengan indikator kinerja yang tepat untuk pengukuran 
kinerjanya, serta telah menerapkan riviu dan pengendalian 
secara sistematis 

b. Apakah dalam penyusunan D. Apabila, dalam dokumen penganggaran tidak mencantumkan 
anggaran didasarkan pada hasil·hasil yang akan dicapai oleh organisasi baik output 
rencana kinerja tahunan maupun outcome, program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan 
penjabaran dari dokumen Renstra. 
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C. Apabila sistem informasi telah digunakan secara effektif untuk 
penghitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan 
pegawai dan pensiun 

B. Apabila sistem informasi telah digunakanat digunakan untuk 
kepentingan kepegawaian yang lebih luas seperti kinerja , 
kompetensi, promosi, pemberian insentif 

A. Apabila sistem informasi kepegawaian telah digunakan untuk 
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan kelembagaan 

c. Apakah ukuran dan target kinerja D. Apabila, dalam dokumen penganggaran tidak mencantumkan 
telah dicantumkanl diusulkan indikator kinerja dan target atas hasil·hasil yang akan dicapai, 
dalam dokumen pengajuan baik output maupun outcome yang ada dalam dokumen Renstra 
anggaran (anggaran yang tersedia dan Rencana Kinerja Tahunan. 
dapat diidentifikasi pada Kinerja 
Utama yang dijanjikan)? C. Apabila, dalam dokumen penganggaran mencantumkan 

sebagian indikator kinerja dan target atas hasil-hasil yang 
akan dicapai, baik output maupun outcome yang ada dalam 
dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. 

B. Apabila, dalam dokumen penganggaran mencantumkan seluruh 
indikator kinerja dan target atas hasil-hasil yang akan dicapai, 
baik output maupun outcome yang ada dalam dokumen Renstra 
dan Rencana Kinerja Tahunan. 

A. Apabila, dalam dokumen penganggaran mencantumkan seluruh 
indikator kinerja dan target atas hasil-hasil yang akan dicapai, 
baik output maupun outcome yang ada dalam dokumen Renstra 
dan Rencana Kinerja Tahunan, serta telah menerapkan riviu 
pengendalian secara sistematis 

d. Apakah ukuran dan target kinerja D. Apabila persetujuan internal atas usulan alokasianggaran 
dijadikan acuan dalam persetujuan untuk setiap unit organisasi tidak mengacu pada ukuran dan 
alokasi anggaran di internal target kinerja sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Renstra 
organisasi dan Rencana Kinerja Tahunan 

C. Apabila persetujuan internal atas usulan alokasi anggaran 
untuk setiap unit organisasi mengacu pada sebagian ukuran 
dan target kinerja sesuai prioritas yang ditetapkan dalam 
Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan 

B. Apabila persetujuan internal atas usulan alokasi anggaran 
untuk setiap unit organisasi mengacu pada seluruh ukuran 
dan target kinerja sesuai prioritas yang ditetapkan dalam 
Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan 

A. Apabila persetujuan internal atas usulan alokasi anggaran 
untuk setiap unit organisasi mengacu pada seluruh ukuran 
dan target kinerja sesuai prioritas yang ditetapkan dalam 
Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan serta telah menerapkan 
riviu pengendalian secara sistematis 

2. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN 
1 Efektivitas Alokasi Anggaran 

a. Apakah anggaran dialokasikan D. Apabila sebagian kecil ( kurang dari 50%) program dan kegiatan 
untuk program dan kegiatan sesuai yang ada dalam usulan anggaran adalah program dan kegiatan 
dengan kebutuhan dan prioritasnya? yang ada dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan 
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C. Apabila sebagian besar ( lebih dari 50%) program dan kegiatan 
yang ada dalam usulan anggaran adalah program dan kegiatan 
yang ada dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan 

B. Apabila seluruh program dan kegiatan yang ada dalam usulan 
anggaran adalah program dan kegiatan yang ada dalam Renstra 
dan Rencana Kinerja Tahunan 

A. Apabila seluruh program dan kegiatan yang ada dalam usulan 
anggaran adalah program dan kegiatan yang ada dalam Renstra 
dan Rencana Kinerja Tahunan dan telah dilakukan riviu 
pengendalian secara sistematis 

2 Pemanfaatan sistem informasi pegawai 

a. Apakah penyusunan anggaran telah D. Apabila penyusunan anggaran tidak berdasarkan standar biaya 
didasarkan standar ana/isis biaya anal isis biaya 

C. Apabila penyusunan anggaran baru berdasarkan pada standar 
analisis biaya per sub kegiatan ( standar biaya umum) 

B. Apabila penyusunan anggaran didasarkan pada standar analisis 
biaya per unit kegiatan yang memadai ( analisis biaya per 
kegiatan dengan menggunakan standar biaya umum dan standar 
biaya khusus) 

A. Apabila penyusunan anggaran didasarkan pada standar analisis 
biaya per unit kegiatan yang memadai ( analisis biaya per 
kegiatan dengan menggunakan standar biaya umum dan standar 
biaya khusus) dan telah dilakukan riviu secara berkala. 

b. Apakah telah dilakukan reviu D. Apabila, tidak dilakukan reviu internal 
internal untuk meyakini bahwa 
penyusunan anggaran telah C. Apabila, telah dilakukan riviu internal secara sederhana. 
dilakukan sesuai dengan 
perencanaan kinerja dan standar B. Apabila, telah dilakukan riviu internal secara sistematis dan 
ana/isis biaya terintegrasi. 

A. Apabila, telah dilakukan riviu internal secara sistematis dan 
terintegrasi. Serta telah dilakukan evaluasi internal atas 
pelaksanaan riviu internal secara periodik 

1. INDIKATOR PENGUKURAN & ANALISIS KINERJA ORGANISASI 
1 lnformasi Kepemimpinan 
a. Apakah telah ada indikator kinerja D. Apabila organisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 

untuk mengukur keberhasilan mengukur keberhasilan pimpinan 
kepemimpinan? 

C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pimpinan 

B. Apabila telah terdapat cukup indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pimpinan 

A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keberhasilan pimpinan 

b. Apakah kualitas pegawai hasil D. Apabila indikator kinerja kepemimpinan tidak ada atau tidak 
rekrutmen dapat niemenuhi SMART 
kebutuhan satuan organisasi 
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C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kepemimpinan telah 
SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kepemimpinan telah 
SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kepemimpinan telah SMART 

c. Apakah organisasi memberikan D. Apabila indikator kinerja kepemimpinan tidak ada atau tidak 
penghargaan terhadap pegawai diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 
teladan dan berprestasi 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kepemimpinan telah 
diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kepemimpinan telah 
diukur, diana! isis, dan dilakukan pembandingan 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kepemimpinan telah diukur, 
dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabila indikator kinerja kepemimpinan tidak ada atau tidak 
pembelajaran dan perbaikan- ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas capaiannya 
perbaikan atas capaian indikator 
kinerja kepemimpinan? C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kepemimpinan telah 

ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana atas 
capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kepemimpinan telah 
ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kepemimpinan telah ada 
upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

f!. Apakah informasi mengenai D. Apabila informasi mengenai kepemimpinan tidak ada 
kepemimpinan sudah terintegrasi 
dengan sistem informasi organisasi? C. Apabila informasi mengenai kepemimpinan tidak berhubungan 

dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila informasi mengenai kepemimpinan berhubungan 
dengan sistem informasi organisasi tapi bukan merupakan 
bagian yang terintegrasi 

A. Apabila informasi mengenai kepemimpinan merupakan bagian 
yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 

2 lnformasi Perencanaan Kinerja 

a. Apakah telah ada indikator kinerja D. Apabila organisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 
untuk mengukur keberhasilan mengukur keberhasilan perencanaan kinerja 
perencanaan kinerja? 

C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan perencanaan kinerja 

B. Apabila telah terdapat cukup indikator kine~a untuk mengukur 
keberhasilan perencanaan kinerja 

A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keberhasilan perencanaan kinerja 
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b. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja perencanaan kinerja tidak ada atau 
perencanaan kinerja telah SMART? tidak SMART 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja perencanaan kinerja 
telah SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja perencanaan kinerja 
telah SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja perencanaan kinerja telah 
SMART 

c. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja perencanaan kinerja tidak ada atau perencanaan kinerja telah diukur, 
diana/isis, dan dan dilakukan tidak diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 
pembandingan·pembandingan 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja perencanaan kinerja atas capaiannya? 
telah diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja perencanaan kinerja 
telah diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

A. Apabila seluruh indikator kinerja perencanaan kinerja telah 
diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabila indikator kinerja perencanaan kinerja tidak ada atau 
pembelajaran dan perbaikan· tidak ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas capaiannya 
perbaikan atas capaian indikator 
kinerja perencanaan kinerja? C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja perencanaan kinerja 

telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana 
atas capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja perencanaan kinerja 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabila seluruh indikator kinerja perencanaan kinerja telah 
ada upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

e. Apakah in{ormasi mengenai D. Apabila informasi mengenai perencanaan kinerja tidak ada 
perencanaan kinerja sudah 
terintegrasi dengan sistem C. Apabila informasi mengenai perencanaan kinerja tidak 
in{ormasi organisasi? berhubungan dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila informasi mengenai perencanaan kinerja berhubungan 
dengan sistem informasi organisasi tapi bukan merupakan 
bagian yang terintegrasi 

A. Apabila informasi mengenai perencanaan kinerja merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 

2 lnformasi Organisasi 

a. Apakah telah ada indikator D. Apabila organisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 
kinerja untuk mengukur mengukur keberhasilan kelembagaan organisasi 
keberhasilan kelembagaan 

C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur organisasi? 
keberhasilan kelembagaan organisasi 

B. Apabila telah terdapat cukup indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan kelembagaan organisasi 
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A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keb·erhasilan kelembagaan organisasi 

b. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja kelembagaan organisasi tidak ada 
kelembagaan organisasi telah atau tidak SMART 
SMART? 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kelembagaan organisasi 
telah SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kelembagaan organisasi 
telah SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kelembagaan organisasi telah 
SMART 

c. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja kelembagaan organisasi tidak ada 
kelembagaan organisasi telah atau tidak diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 
diukur, diana/isis , dan dan 
dilakukan pembandingan· C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kelembagaan organisasi 
pembandingan atas capaiannya? telah diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kelembagaan organisasi 
telah diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kelembagaan organisasi telah 
diukur, dianalis is, dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabila indikator kinerja kelembagaan organisasi tidak ada 
pembelajaran dan perbaikan- atau tidak ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas 
perbaikan atas capaian indikator capaiannya 
kinerja kelembagaan organisasi? 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja kelembagaan organisasi 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana 
atas capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja kelembagaan organisasi 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabila seluruh indikator kinerja kelembagaan organisasi telah 
ada upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

e. Apakah informasi mengenai D. Apabila informasi mengenai kelembagaan organisasi tidak ada 
kelembagaan organisasi sudah 
terintegrasi dengan sistem C. Apabila informasi mengenai kelembagaan organisasi tidak 
informasi organisasi? berhubungan dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila informasi mengenai kelembagaan organisasi 
berhubungan dengan sistem informasi organisasi tapi bukan 
merupakan bagian yang terintegrasi 

A. Apabila informasi mengenai kelembagaan organisasi merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 

4 lnformasi SDM 
a. Apakah telah ada indikator kinerja D. Apabila ortanisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 

untuk mengukur keberhasilan mengukur eberhasilan pengelolaan SDM 
pengelolaan SDM? 

C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan SDM 
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B. Apabila telah terdapat cukup indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan SDM 

A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keberhasilan pengelolaan SDM 

b. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja pengelolaan SDM tidak ada atau 
pengelolaan SDM telah SMART? tidak SMART 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan SDM telah 
SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan SDM 
telah SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan SDM telah SMART 

c. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja pengelolaan SDM tidak ada atau 
pengelolaan SDM telah diukur, tidak diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 
diana/isis, dan dan dilakukan 
pembandingan·pembandingan C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan SDM telah 
atas capaiannya? diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan SDM 
telah diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan SDM telah diukur, 
dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabila indikator kinerja pengelolaan SDM tidak ada atau 
pembelajaran dan perbaikan· tidak ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas capaiannya 
perbaikan atas capaian indikator 
kinerja pengelolaan SDM ? C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan SDM telah 

ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana atas 
capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan SDM 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan SDM telah ada 
upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

e. Apakah in{ormasi mengenai D. Apabila informasi mengenai pengelolaan SDM tidak ada 
kelembagaan organisasi sudah 
terintegrasi dengan sistem C. Apabila informasi mengenai pengelolaan SDM tidak berhubungan 
informasi organisasi? dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila informasi mengenai pengelolaan SDM berhubungan 
dengan sistem informasi organisasi tapi bukan merupakan 
bagian yang terintegrasi 

A. Apabila informasi mengenai pengelolaan SDM merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 

5 lnformasi Anggaran 

a. Apakah telah ada indikator D. Apabila organisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 
kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan anggaran? 

mengukur keberhasilan pengelolaan anggaran 
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C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan anggaran 

B. Apabila telah terdapat cukup indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan anggaran 

A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keberhasilan pengelolaan anggaran 

b. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja pengelolaan SDM tidak ada atau 
pengelo/aan anggaran telah tidak SMART 
SMART? 

C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan SDM telah 
SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan SDM 
telah SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan SDM telah SMART 

c. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja pengelolaan anggaran tidak ada a tau 
pengetotaan anggaran telah tidak diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 
diukur, diana/isis, dan 
dilakukan pembandingan · C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan anggaran 
pembandingan atas capaiannya? telah diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan anggaran 
telah diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan anggaran telah 
diukur, dianalisis, dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabila indikator kinerja pengelolaan anggaran tidak ada atau 
pembe/ajaran dan perbaikan- tidak ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas capaiannya 
perbaikan atas capaian indikator 
kinerja penge/olaan anggaran? C. Apabila sebagian kecil indikator kinerja pengelolaan anggaran 

telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana 
atas capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja pengelolaan anggaran 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabila seluruh indikator kinerja pengelolaan anggaran telah 
ada upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

e. Apakah in{ormasi mengenai D. Apabila informasi mengenai pengelolaan anggaran tidak ada 
pengetotaan anggaran sudah 
terintegrasi dengan sistem C. Apabila informasi mengenai pengelolaan anggaran tidak 
in{ormasi organisasi? berhubungan dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila inforrnasi mengenai pengelolaan anggaran berhubungan 
dengan sistem informasi organisasi tapi bukan merupakan 
bagian yang terintegrasi 

A. Apabila inforrnasi mengenai pengelolaan anggaran merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 
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6 lnformasi Manajemen Proses 

a. Apakah telah ada indikator D. Apabila organisasi belum mempunyai indikator kinerja untuk 
kinerja untuk mengukur mengukur keberhasitan manajemen proses 
keberhasilan manajemen proses? 

C. Apabila telah terdapat sedikit indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasilan manajemen proses 

B. Apabila telah terdapat cukup indikator kinerja untuk mengukur 
keberhasitan manajemen proses 

A. Apabila telah terdapat lebih dari cukup indikator kinerja untuk 
mengukur keberhasilan manajemen proses 

b. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja manajemen proses tidak ada atau 
manajemen proses telah SMART? tidak SMART 

C. Apabila sebagian kecit indikator kinerja manajemen proses 
telah SMART 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja manajemen proses 
telah SMART 

A. Apabila seluruh indikator kinerja manajemen proses telah 
SMART 

c. Apakah indikator kinerja D. Apabila indikator kinerja manajemen proses tidak ada atau 
manajemen proses telah diukur, tidak diukur, dianalisis, dan ditakukan pembandingan 
diana/isis, dan dan dilakukan 
pembandingan·pembandingan C. Apabita sebagian kecit indikator kinerja manajemen proses 
atas capaiannya? telah diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

B. Apabita sebagian besar indikator kinerja manajemen proses 
telah diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

A. Apabita seluruh indikator kinerja manajemen proses telah 
diukur, dianalisis , dan dilakukan pembandingan 

d. Apakah telah ada upaya D. Apabita indikator kinerja manajemen proses tidak ada atau 
pembelajaran dan perbaikan· tidak ada upaya pembelajaran dan perbaikan atas capaiannya 
perbaikan atas capaian indikator 
kinerja pengelolaan anggaran? C. Apabita sebagian kecil indikator kinerja manajemen proses 

telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara sederhana 
atas capaiannya 

B. Apabila sebagian besar indikator kinerja manajemen proses 
telah ada upaya pembelajaran dan perbaikan secara substansial 
atas capaiannya 

A. Apabita seluruh indikator kinerja manajemen proses telah ada 
upaya pembelajaran dan perbaikan yang intensif atas 
capaiannya 

e. Apakah informasi mengenai D. Apabita informasi mengenai manajemen proses tidak ada 
pengelolaan anggaran sudah 
terintegrasi dengan sistem C. Apabila informasi mengenai manajemen proses tidak 
in{ormasi organisasi? berhubungan dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila informasi mengenai manajemen proses berhubungan 
dengan sistem informasi organisasi tapi bukan merupakan 
bagian yang terintegrasi 
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A. Apabila informasi. mengenai manajemen proses merupakan 
bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 

2. MANAJEMEN DAN TEKNOLOGIINFORMASI 
1 Sistem informasi 
a. Apakah organisasi telah memiliki D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi 

sistem informasi? 
C. Apabila organisasi memiliki sistem informasi secara sederhana 

dan manual 

B. Apabila organisasi memiliki sistem informasi yang mengandalkan 
EDP 

A. Apabila organisasi memiliki sistem informasi yang sepenuhnya 
menggunakan teknologi komputer 

b. Apakah sistem infarmasi telah D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi atau sistem 
dilaksanakan untuk menyimpan organisasi tidak digunakan 
data dan informasi? 

C. Apabila sistem informasi telah digunakan secara sederhana 

B. Apabila sistem informasi telah dilaksanakan secara penuh 

A. Apabila sistem informasi telah dilaksanakan secara terintegrasi 

2 Keterandalan data kinerja 

a. Apakah sistem infarmasi andal, D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi atau sistem 
aman, dan mudah dipergunakan? organisasi tidak andal, aman, dan mudah dipergunakan 

C. Apabila sistem organisasi secara minimal andal, aman, dan 
mudah dipergunakan 

B. Apabila sistem organisasi secara umum andal , aman, dan 
mudah dipergunakan 

A. Apabila sistem organisasi sangat andal , aman, dan mudah 
dipergunakan 

b. Apakah sistem informasi dapat D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi atau sistem 
menjamin keakuratan, ketepatan organisasi tidak dapat menjamin keakuratan, ketepatan waktu, 
waktu, dan keamanan data dan keamanan data organisasi 
organisasi? 

C. Apabila sistem organisasi secara minimal dapat menjamin 
keakuratan, ketepatan waktu, dan keamanan data organisasi 

B. Apabila sistem organisasi secara umum dapat menjamin 
keakuratan, ketepatan waktu, dan keamanan data organisasi 

A. Apabila sistem organisasi sangat dapat menjamin keakuratan, 
ketepa_tan waktu, dan keamanan data organisasi 

3 Pemeliharaan sistem informasi 
a. Apakah sistem informasi telah D. Apabila organisasi tidak memiliki sistem informasi atau sistem 

dilakukan pemeliharaan untuk organisasi tidak dipelihara 
menjamin ketersediaan setiap 
waktu dibutuhkan? C. Apabila sistem organisasi secara minimal telah dipelihara 

B. Apabila sistem organisasi secara umum telah dipelihara 



NO 
ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 

1 2 3 4 
A. Apabila sis tern organisasi telah sangat dipelihara 

2. PENYAJIAN & PENGKOMUNIKASIAN INFORMASI KINERJA 
1 Penyampaian informasi kinerja 

a. Apakah organisasi telah menyusun D. Apabila Laporan Kinerja belum dibuat 
Laporan Kinerja organisasi? 

C. Apabila sebagian kecil unit kerja telah membuat Laporan 
Kinerja 

B. Apabila sebagian besar unit kerja telah membuat Laporan 
Kinerja 

A. Apabila seluruh unit kerja telah membuat Laporan Kinerja 

b. Apakah laporan kinerja organisasi D. Apabila Laporan Kinerja belum dibuat 
telah disusun dan disampaikan 
tepat waktu kepada pihak yang C. Apabila sebagian kecil unit kerja telah membuat Laporan 
berkepentingan sesuai peraturan Kinerja secara tepat waktu 
yang berlaku? 

B. Apabila sebagian besar unit kerja telah membuat Laporan 
Kinerja secara tepat waktu 

A. Apabila seluruh unit kerja telah membuat Laporan Kinerja 
secara tepat waktu 

2 Kualitas informasi kinerja 

a. Apakah laporan kinerja organisasi D. Apabila laporan kinerja organisasi belum menyajikan informasi 
menyajikan informasi mengenai tentang kinerja organisasi 
kinerja organisasi? 

C. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan sedikit informasi 
tentang kinerja organisasi 

B. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan cukup informasi 
tentang kinerja organisasi 

A. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan informasi tentang 
kinerja organisasi secara intensif 

b. Apakah pengukuran kinerja D. Apabila laporan kinerja organisasi belum menyajikan informasi 
organisasi yang dilakukan tentang evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja 
mencakup berbagai pembandingan organisasi beserta pembandingan data kinerja 
data kinerja dan ana/isis atas 
data dan capaian kinerja C. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan sedikit informasi 
organisasi? tentang evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja 

organisasi beserta pembandingan data kinerja 

B. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan cukup informasi 
tentang evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja 
organisasi beserta pembandingan data kinerja 

A. Apabila laporan kinerja organisasi menyajikan informasi tentang 
evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi 
beserta pembandingan data kinerja secara intensif 
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3 Pemanfaatan informasi kinerja 

a. Apakah in{ormasi kinerja yang D. Apabila Laporan Kinerja organisasi belum direviu secara berkala 
direviu secara berkala dalam 
rangka memperbaiki penyajian? C. Apabila Laporan Kinerja organisasi direviu secara sederhana 

B. Apabila Laporan Kinerja organisasi direviu secara berkala 

A. Apabila Laporan Kinerja organisasi direviu secara intensif 

b. Apakah informasi kinerja yang D. Apabila Laporan Kinerja organisasi belum dimanfaatkan untuk 
disajikan telah diman{aatkan perbaikan·perbaikan kinerja organisasi 
untuk perbaikan·perbaikan 
kinerja organisasi? C. Apabila terdapat perbaikan·perbaikan kinerja organisasi secara 

minimal 

B. Apabila terdapat banyak perbaikan·perbaikan kinerja organisasi 

A. Apabila terdapat perbaikan·perbaikan kinerja organisasi secara 
optimal 

4 lntegrasi informasi kinerja 
a. Apakah laporan kinerja disusun D. Apabila Laporan Kinerja organisasi belum disusun melalui 

melalui sistem pengumpulan data sistem pengumpulan data kinerja organisasi 
kinerja organisasi? 

C. Apabila sebagian kecil informasi dalam Laporan Kinerja 
organisasi disusun melalui sistem pengumpulan data kinerja 
organisasi 

B. Apabila sebagian besar informasi dalam Laporan Kinerja 
organisasi disusun melalui sistem pengumpulan data kinerja 
organisasi 

A. Apabila seluruh informasi dalam Laporan Kinerja organisasi 
disusun melalui sistem pengumpulan data kinerja organisasi 

b. Apokah sistem pengumpulan data D. Apabila sistem pengumpulan data kinerja organisasi telah 
kinerja organisasi telah terintegrasi dengan sistem informasi organisasi 
terintegrasi dengan sistem 
in{ormasi organisasi? C. Apabila sistem pengumpulan data kinerja organisasi 

berhubungan dengan sistem informasi organisasi 

B. Apabila sistem pengumpulan data kinerja organisasi terintegrasi 
secara parsial dengan sistem informasi organisasi 

A. Apabila sistem pengumpulan data kinerja organisasi terintegrasi 
secara penuh dengan sistem informasi organisasi 

1. KETERSEDIAAN STANDAR OPERATING PROSEDUR 
1 Standar Operating Procesure 

a. Apakah standardisasi proses D. Apabila.(i) tidak ada SOP, atau (ii) ada SOP Akan tetapi jika 
(prosedur) kerja sudah dituangkan SOP dibuat samasekali tidak ada keterkaitannya didalam 
ke dalam ketetapan peraturan merealisasikan "hasil" dianggap tidak memiliki SOP. 
tentang standar operating 
procedure (SOP)? C. Apabila SOP dibuat mengacu bisnis proses; bisnis proses adalah 

gambaran bagaimana "hasil" akan direalisasikan tapi 
mekanisme kerja tidak diuraikan secara detail, artinya tidak 
ada flow chart dan tidak ada workflow 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
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B. Apabila SOP dibuat mengacu bisnis proses; bisnis proses adalah 
gambaran bagaimana "hasil" akan direalisasikan melalui 
mekanisme kerja diuraikan secara detail , artinya ada flow 
chart dan ada workflow. SOP dari tiap unit kerja belum 
terintegrasi dan kelengkapannya tidaklah sempurna 

A. Apabila SOP dibuat mengacu bisnis proses; bisnis proses adalah 
gambaran bagaimana "hasil" akan direalisasikan melalui 
mekanisme kerja diuraikan secara detail, artinya ada flow 
chart dan ada workflow. SOP dari tiap unit kerja merupakan 
bagian integral dan sating mengclomentasi (melengkapi) secara 
lengkap dan komprehensif didalam rangka mencapai "hasil" 

b. Apakah tujuan yang horus dicapai D. Apabila tujuan yang harus dicapai dari prosedur tidak 
dari prosedur dapat diketahui dan dikomunikasikan 
dikomunikasikan serta dimengerti 
oleh seluruh entitas organisasi? C. Apabila tujuan yang harus dicapai dari prosedur dikomunikasikan 

secara formalitas 

B. Apabila tujuan yang harus dicapai dari prosedur dikomunikasikan 
secara sungguh·sungguh untuk dapat meyakinkan bahwa 
seluruh entitas organisasi mengerti. 

A. Apabila tujuan yang harus dicapai dari prosedur dikomunikasikan 
secara sungguh·sungguh untuk dapat meyakinkan bahwa 
seluruh entitas organisasi mengerti dan dilakukan penyegaran 
secara berkala. 

2 Kualitas Standar Operating Procesure 
a. Apakah langkah·langkah yang D. Apabila tidak ada langkah langkah kerja. 

dibuat didalam SOP tidak 
bertentangan dan menghambat C. Apabila tidak seluruh bisnis proses dalam SOP dilengkapi 
kebijakan yang dibuat oleh dengan langkah langkah kerja. 
organisasi? 

B. Apabila langkah langkah kerja dalam SOP telah seluruhnya 
ada tapi tidak sepenuhnya merupakan penjabaran dari bisnis 
proses untuk merealisasikan hasil. 

A. Apabila langkah langkah kerja dalam SOP adalah merupakan 
penjabaran dari bisnis proses untuk merealisasikan "hasil", 
mengacu petunjuk saat menjawab G1.1 .a. Artinya adalah 
did a lam menghasilkan "hasH" terdapat satu tuntunan dalam 
bentuk bisnis proses dan setiap bisnis proses dilengkapi dengan 
petunjuk pentunjuk teknis dan pelaksanaan yang akan 
digunakan setiap aparatur yang terlibat. 

b. Apakah langkah·langkah yang D. Apabila tidak ada langkah langkah kerja 
dibuat dalam SOP telah 
menggambarkan suatu rangkaian C. Apabila Langkah langkah kerja tidak lengkap (ada suatu bisnis 
kegiatanlaktivitas yang lengkap proses yang tidak dilengkapi langkah kerja. 
dan kronologis? 

B. Apabila seluruh langkah yang dibangun (turunan dari masing· 
masing bisnis proses) didalam rangka menghasilkan "hasil" 
masih terdapat tumpang tindih didalam pendelegasian 
pelaksana (aparatur) 

A. Apabila, (mengacu jawaban G.1.2.a.) seluruh langkah yang 
dibangun (turunan dari masing·masing bisnis proses) membentuk 
satu kesatuan sistem yang utuh dan lengkap didalam rangka 
menghasilkan "hasil" . Setiap langkah ditetapkan aparatur 
yang akan melaksanakan langkah kerja tersebut. 
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c. Apakah langkah-langkah dalam D. Apabila tidak ada langkah langkah kerja 
SOP tersebut dapat dilaksanakan? 

C. Apabila C. langkah langkah kerja dalam SOP sangat mudah 
dikuti dan dimengerti oleh aparatur pelaksananya akan tetapi 
tidak efektif dimana banyak ditemukan langkah kerja yang 
tidak diperlukan (tidak ada value addednya) 

B. Apabila langkah langkah kerja dalam SOP sangat mudah dikuti 
dan dimengerti oleh aparatur pelaksananya. Langkah langkah 
kerja effektif tapi tidak effisien dan redundan (berulang). 

A. Apabila (Mengacu pedoman G1 .2.b.) langkah langkah kerja 
dalam SOP sangat mudah dikuti dan dimengerti oleh aparatur 
pelaksananya. Langkah langkah kerja dibangun mengacu 
prinsip prinsip efektivitas dan mempertimbangkan faktor 
effisiensi. 

3 Riviu dan pemanfaatan atas Standar Operating Procesure 

a. Apakah selalu dilaksanakan reviu D. Apabila tidak ada langkah langkah kerja 
secara periodik terhadap prosedur? 

C. Apabila (1) Dilakukan internal dan ekternal audit secara 
periodik; (2) Dilakukan pengukuran kepuasan pengguna "hasil" 
(customer satisfaction termasuk complain dan compliment); 
(3) Dilakukan pengukuran pencapaian "hasil" (apakah hasilnya 
cacat atau tidak sesuai target, ataukah sesuai dengan yang 
direncanakan), akan tetapi sama sekali tindaka dilakukan 
tindakan koreksi maupun tindakan preventif. 

B. Apabila (1) Dilakukan internal dan ekternal audit secara 
periodik; (2) Dilakukan pengukuran kepuasan pengguna "hasil" 
(customer satisfaction termasuk complain dan compliment); 
(3) Dilakukan pengukuran pencapaian "hasil" (apakah hasilnya 
cacat atau tidak sesuai target, ataukah sesuai dengan yang 
direncanakan). Akan tetapi tidak dilakukan tindakan koreksi 
atau tindakan pencegahan secara tuntas. 

A. Apabila (1) Dilakukan internal dan ekternal audit secara 
periodik; (2) Dilakukan pengukuran kepuasan pengguna "hasil" 
(customer satisfaction termasuk complain dan compliment); 
(3) Dilakukan pengukuran pencapaian "hasil" (apakah hasilnya 
cacat atau tidak sesuai target, ataukah sesuai dengan yang 
direncanakan). Dilakukan koreksi dan tindakan prenventif 
terhadap berbagai penyimpangan atau kegagalan mengacu 
masukan (1) , (2) , (3). 

b. Apakah langkah-langkah yang D. Apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau tindakan 
dibuat dalam SOP telah pencegahan. Tidak ada formalisasi perbaikan prosedur kerja 
menggambarkan suatu rangkaian (SOP). 
kegiatanlaktivitas yang lengkap 

C. Apabila sebagian tindakan preventif atau tindakan pencegahan dan kronologis? 
dituangkan dan tidak diformalkan dalam bentuk perbaikan 
prosedur kerja (SOP). 

B. Apabila sebagian tindakan preventif atau tindakan pencegahan 
dituangkan dalam bentuk formalisasi perbaikan prosedur kerja 
(SOP) 

A. Apabila (Mengacu pedoman G1.3.a.) seluruh tindakan preventif 
atau tindakan pencegahan dituangkan dalam bentuk formalisasi 
perbaikan prosedur kerja (SOP) 
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2. KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
1 Standar Pelayanan Minimal 

a. Apakah organisasi sudah memitiki D. Apabila "hasil" tidak memiliki spesifikasi yang lengkap yang 
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian antara mutu hasil" 
baik secara internal atau eksternal dengan yang mutu yang diharapkan oleh pengguna "hasil". 
yang ditetapkan secara formal? Spesifikasi lengkap tersebut dituangkan dalam Standar 

Pelayanan Minimal. 

C. Apabila sekitar 25% "hasil" memiliki spesifikasi yang lengkap 
yang dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian antara mutu 
"hasil" dengan yang mutu yang diharapkan oleh pengguna 
"hasil". Spesifikasi lengkap tersebut dituangkan dalam Standar 
Pelayanan Minimal. 

B. Apabila sekitar 75% "hasil" memiliki spesifikasi yang lengkap 
yang dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian antara mutu 
"hasil" dengan yang mutu yang diharapkan oleh pengguna 
"hasil". Spesifikasi lengkap tersebut dituangkan dalam Standar 
Pelayanan Minimal. 

A. Apabila setiap "hasil" memiliki spesifikasi yang lengkap yang 
dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian antara mutu "hasil" 
dengan yang mutu yang diharapkan oleh pengguna "hasil". 
Spesifikasi lengkap tersebut dituangkan dalam Standar 
Pelayanan Minimal 

b. Apakah Standar Pelayanan Minimal D. Apabila tidak dilakukan penyempurnaan SPM 
(SPM) selalu direviu secara 
berkala? C. Apabila 25% harapan atau keinginan pengguna "hasil" 

domonitoring secara periodik. Jika terjadi perubahan hal 
tersebut diacu sebagi pedoman untuk menyempurnakan SPM. 

B. Apabila 50% harapan a tau keinginan pengguna "hasH" 
domonitoring secara periodik. Jika terjadi perubahan hal 
tersebut diacu sebagi pedoman untuk menyempurnakan SPM. 

A. Apabila seluruh harapan atau keinginan pengguna "hasil" 
domonitoring secara periodik. Jika terjadi perubahan hal 
tersebut diacu sebagi pedoman untuk menyempurnakan SPM. 

2 Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal 

a. Apakah SPM tersebut dijadikan D. Apabila D. SPM tidak diacu sama sekali dalam penyusunan 
salah satu acuan bagi organisasi perencanaan dan penganggaran 
dalam menyusun perencanaan 
dan penganggaran kegiatan? C. Apabila SPM tidak diacu sepenuhnya dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran. 

B. Apabila seluruh program kerja disusun mengacu pada 
keberhasilan untuk menghasilkan "hasil" yang sesuai SPM. 
tetapi hanya sebagian dari kebutuhan terkait SDM, sarana· 
prasarana, material, dana, metoda disediakan. 

A. Apabila seluruh program kerja disusun mengacu pada 
keberhasilan untuk menghasilkan "hasil" yang sesuai SPM. 
Artinya adalah seluruh SDMnya kompetensinya disiapkan 
minimum sesuai dengan spesifikasi jabatan; sarana dan 
prasarana dibangun I dipelihara sesuai dengan persyaratan 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PETUNJUK PEMBERIAN NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 

kerja(proses) mengacu SPM; material yang dibutuhkan untuk 
merealisasikan SPM tersedia secara tepat waktu tepat jumlah 
dan tepat kualitas; dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan 
SPM tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan; metoda untuk 
merealisasikan SPM ditetapkan. 

b. Apakah organisasi menyusun D. Apabila tidak tersedia target kinerja sebagai acuan penilaian 
rencana pencapaian SPM yang kinerja 
memuat target tahunan 
pencapaian dengan mengacu C. Apabila realisasi implementasi SPM dibuat berdasarkan suatu 
pada batas waktu pencapaian perencanaan strategis. Perencanaan strategis dideatailkan 
dengan ketentuan yang berlaku? atas rencana aksi tetapi target target kinerja tidak seluruhnya 

ditetapkan baik terkait dengan besaran target kinerja 
kuantitatif maupun target waktu penyelesaiannya. 

B. Apabila realisasi implementasi SPM dibuat berdasarkan suatu 
perencanaan strategis. Perencanaan strategis dideatailkan 
atas rencana aksi dimana target target kinerja ditetapkan 
baik terkait dengan besaran target kinerja kuantitatif maupun 
target waktu penyelesaiannya. lmplemnetasinya ada 
keterlambatan 

A. Apabila realisasi implementasi SPM dibuat berdasarkan suatu 
perencanaan strategis. Perencanaan strategis dideatailkan 
atas rencana aksi dimana target target kinerja ditetapkan 
baik terkait dengan besaran target kinerja kuantitatif maupun 
target waktu penyelesaiannya. lmplemnetasinya sesuai dengan 
berbagai target yang telah ditetapkan. 

2 Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal 

a. Apakah SPM tersebut dijadikan D. Apabila SDM yang tersedia kompetensi tidak sesuai dengan 
salah satu acuan bagi organisasi yang dibutuhkan 
dalam menyusun perencanaan 
dan penganggaran kegiatan? C. Apabila untuk dapat menghasilkan "hasil" sesuai target dan 

spesifikasi yang ditetapkan, tersedia acuan kompetensi bagi 
pelaksana yang akan melakukan langkah langkah kerja. Jika 
ditemukan gap kompetensi , dikoreksi melalui pelatihan atau 
recruitment. Hanya sebagian kecil dari bisnis proses atau 
langkah kerjanya yang dijalankan oleh aparat yang kompeten. 

B. Apabila untuk dapat menghasilkan "hasil" sesuai target dan 
spesifikasi yang ditetapkan, tersedia acuan kompetensi bagi 
pelaksana yang akan melakukan langkah langkah kerja. Jika 
ditemukan gap kompetensi , dikoreksi melalui pelatihan atau 
recruitment. Hanya sebagian besar (tidak seluruhnya) dari 
bisnis proses atau langkah kerjanya yang dijalankan oleh 
aparat yang kompeten. 

A. Apabila (Mengacu pedoman G.1.1.a) untuk dapat menghasilkan 
"hasil" sesuai target dan spesifikasi yang ditetapkan, tersedia 
acuan kompetensi bagi pelaksana yang akan melakukan langkah 
langkah kerja. Jika ditemukan gap kompetensi, dikoreksi 
melalui pelatihan atau recruitment.Seluruh bisnis proses dalam 
rangka menghasilkan "hasil" dijalankan oleh aparat yang 
kompeten. 

b. Apakah dalam memberikan D. Apabila SOP dan SPM tidak digunakan sebagai acuan dalam 
pelayanan, organisasi telah melaksanakan pekerjaan sehari-hari 
menerapkan SOP dan standar 
pelayanan minimal? 
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C. Apabila hanya sebagian kecil SOP dan SPM yang diacu didalam 
melaksanakan pekerjaan sehari-hari 

B. Apabila sebagian besar SOP dan SPM diacu didalam 
melaksanakan pekerjaan sehari-hari 

A. Apabila SOP dan SPM diacu sepenuhnya didalam melaksanakan 
pekerjaan sehari-hari 

c. Apakah dalam pemberian D. Apabila tidak tersedia mekanisme pengelolaan pengaduan 
pelayanan , organisasi memiliki 
sistem pengaduan secara memadai? C. Apabila Apabila tersedia mekanisme komunikasi penyampaian 

keluhan dan saran customer (pengguna "hasil" ). Setiap 
pengaduan dan saran ditindaklanjuti secara tuntas dan bila 
perlu menjadi acuan didalam menyempurnakan SPM dan SOP. 
Tinjauan managamen menggunakan keluhan atau saran dari 
customer sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka 
mengambil keputusan. Tidak tersedia tracking sistem yang 
dapat digunakan oleh pengguna "hasil" (customer) . 

B. Apabila tersedia mekanisme komunikasi penyampaian keluhan 
dan saran customer (pengguna "hasil"). Setiap pengaduan 
dan saran ditindaklanjuti secara tuntas dan bila perlu menjadi 
acuan didalam menyempurnakan SPM dan SOP. Tinjauan 
managamen menggunakan keluhan atau saran dari customer 
sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka mengambil 
keputusan. Tersedia tracking sistem yang dapat digunakan 
customer untuk mengetahui progress resolusi (penyelesaian) 
dari keluhan atau sarannya. Tidak dibuat analisa peringkat 
permasalahan mengacu jenis-jenis keluhan pengguna "hasil" 
(customer). 

A. Apabila tersedia mekanisme komunikasi penyampaian keluhan 
dan saran customer (pengguna "hasil"). Setiap pengaduan 
dan saran ditindaklanjuti secara tuntas dan bila perlu menjadi 
acuan didalam menyempurnakan SPM dan SOP. Tinjauan 
managamen menggunakan keluhan atau saran dari customer 
sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka mengambil 
keputusan. Tersedia tracking sistem yang dapat digunakan 
customer untuk mengetahui progress resolusi (penyelesaian) 
dari keluhan atau sarannya. Dibuat analisa kuantitatif atas 
peringkat permasalahan mengacu jenis-jenis keluhan pengguna 
"hasil" (customer). 

d. Apakah sistem pengaduan telah D. Apabila tidak tersedia mekanisme pengelolaan pengaduan 
diterapkan secara memadai? 

C. Apabila sesuai dengan karakteritik dari kelompok pengguna 
"hasil" (customer), mekanisme pengaduan disiapkan tapi 
hanya melalui loket pengaduan. 

B. Apabila sesuai dengan karakteritik dari kelompok pengguna 
"hasil" (customer), mekanisme pengaduan disiapkan dalam 
sebagian moda komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan 
yang ada. Contoh tersedia moda komunikasi lewat internet, 
fax, sms, telephone, surat atau datang langsung keloket 
pengaduan. 

A. Apabila sesuai dengan karakteritik dari kelompok pengguna 
"hasil" (customer), mekanisme pengaduan disiapkan dalam 
bentuk berbagai moda komunikasi yang mampu menjawab 
kebutuhan yang ada. Contoh tersedia moda komunikasi lewat 
internet, fax, sms, telephone, surat atau datang langsung 
keloket pengaduan 
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1. CAPAIAN KEPEMIMPINAN 
1 Capaian 

a. Nilai rata· rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 
kepemimpinan indikator kurang dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 
indikator di atas 60% s/d 80% 

B. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 
indikator di atas 80% sf d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian kepemimpinan diukur melalui: 
· Tingkat kinerja dari pencapaian strategi organisasi dan 

rencana aksi 
· Tingkat kinerja dari perilaku etika dan kepercayaan 

stakeholder terhadap kepemimpinan senior 
· Tingkat kinerja dari pertanggungjawaban internal dan 

eksternal 
· Tingkat kinerja dari kesesuaian terhadap peraturan dan 

hukum 
· Tingkat kinerja dari tanggungjawab anggota organisasi 

dalam mendukung pengembangan masyarakat kunci 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila , tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
kepemimpinan dibandingkan tahun·tahun sebelumnya 
dengan tahun· tahun 
sebelumnya C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 

tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung menurun 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata·rata 
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B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata·rata 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata·rata 

2. CAPAIAN TARGET· TARGET KINERJA YANG DIRENCANAKAN -
1 Capaian 
a. Nilai rata· rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 

perencanaan kinerja indikator kurang dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata·rata capaian 
indikator di atas 60% s/ d 80% 

B. Apabila , kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 80% sf d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian target-target kinerja diukur melalui : 
- Tingkat kinerja dari indikator kinerja utama organisasi 
- Tingkat kinerja dari kepuasan pelanggan 
- nngkat kinerja produk dan layanan 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila , tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
kepemimpinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-

tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung menurun 

B. Apabila , ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila , tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 

. . B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata-rata 
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A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata-rata 

3. CAPAlAN ORGANISASI 
1 Capaian 
a. Nilai rata-rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 

perencanaan kinerja indikator kurang dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 60% s/ d 80% 

B. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 80% s/ d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian pengelolaan organisasi diukur melalui: 
- Tingkat kinerja dari pengelolaan organisasi 
- Tingkat kinerja dari kepuasan karyawan terhadap 

pengelolaan pengorganisasian 
- Tingkat kinerja dari perilaku etika dan kepercayaan 

stakeholder dan pelangan terhadap pengelolaan organisasi 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila, tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
kepemimpinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-

tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung menurun 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila tidak ada pembahdingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata-rata 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata-rata 
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4. CAPAIAN MANA.JEMEN SDM 
1 Capaian 
a. Nilai rata-rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 

perencanaan kinerja indikator sampai dengan dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 60% s/ d 80% 

B. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata· rata capaian 
indikator di atas 80% s/d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian pengelolaan SDM diukur melalui: 
- Trngkat kinerja dari keterlibatan karyawan dan kepuasan 

karyawan 
- Tingkat kinerja dari kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja 

(termasuk o.l. penempatan karyawan, promosi karyawan, 
upaya mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan 

- Trngkat kinerja dari iklim tenaga kerja (termasuk a. I. 
kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan yang diberikan 
kepada karyawan) 

- Trngkat kinerja dari kepuasan pelanggan terhadap SDM 
organisasi 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila, tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
kepemimpinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-

tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung menurun 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata-rata 
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A. Apabila, ada peml:landingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata-rata 

5. CAPAIAN PENGANGGARAN 
1 Capaian 
a. Nilai rata-rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 

penganggaran indikator kurang dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 60% s/d 80% 

B. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 80% s/d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian penganggaran diukur melalui : 
- Tingkat kinerja dari anggaran 
· Tingkat kinerja dari kepuasan anggota organisasi terhadap 

pengelolaan anggaran 
- Tingkat kinerja dari kepuasan stakeholder terhadap 

pengelolaan anggaran (termasuk opini keuangan dari lembaga 
pemeriksa) 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila, tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
penganggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
dengan tahun-tahun sebelumnya 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung menurun 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun-
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 

B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata-rata 
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A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata-rata 

6. CAPAIAN MANAJEMEN PROSES 
1 Capaian 

a. Nilai rata-rata capaian indikator D. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
manajemen proses indikator kurang dari 60% 

C. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 60% s/ d 80% 

B. Apabila , kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 80% s/d 100% 

A. Apabila, kualitas indikator SMART dan rata-rata capaian 
indikator di atas 100% 
Capaian manajemen proses diukur melalui : 
· Tingkat kinerja operasional dari sistem·sistem kerja 

(termasuk a.l. kesiapan sistem kerja dan tempat kerja 
dalam menghadapi keadaan darurat 

· Tingkat kinerja dari proses kerja kunci (termasuk 
produktifitas, cycle time, efisiensi proses, efektivitas proses, 
inovasi) 

0 nngkat kinerja dari kepuasan stakeholder dan pelanggan 
terhadap manajemen proses 

· nngkat kinerja dari kepuasan anggota organisasi terhadap 
manajemen proses 

b. Ketepatan penetapan target D. Apabila , tidak ada penetapan target indikator kinerja 

C. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja , dan dasar 
penetapannya dilakukan tidak dengan metode dan data yang 
akurat 

B. Apabila , ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 

A. Apabila, ada penetapan target indikator kinerja, dan dasar 
penetapannya dilakukan dengan metode dan data yang akurat 
serta dilakukan riviu secara berkala 

2 Trend dan Benchmark 

a. Trend capaian indikator D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
manajemen proses dibandingkan tahun·tahun sebelumnya 
dengan tahuntahun sebelumnya 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 

B. Apabila , ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung konstan 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan tahun· 
tahun sebelumnya dan trend hasilnya cenderung naik 

b. Benchmark terhadap capaian D. Apabila, tidak ada pembandingan tingkat capaian dengan 
organisasi sejenis organisasi sejenis 

C. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di bawah rata-rata 
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B. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya kurang lebih sama dengan rata·rata 

A. Apabila, ada pembandingan tingkat capaian dengan organisasi 
sejenis dan hasilnya di atas rata· rata 
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Lampiran 2a 
TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI PROSES 

NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

,,,· :· .. IIDIYIOt a.oo riOIVI.Ol 
1. KOMITMEN #DIV/0! 2.00 #DIV/0! 

1. Komitmen pimpinan #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi memiliki Error 

Visi dan Misi? 
b Apakah pimpinan organisasi memiliki komitmen Error 

untuk pelayanan? 
c Apakah pimpinan organisasi selalu be/ajar dan Error 

membuat perubahan? 

2. Keterlibatan pimpinan #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi telah akuntabel Error 

dan transparan? 
b Apakah pimpinan organisasi terlibat dalam Error 

mengkomunikas ikan tujuan dan sasaran 
organisasi kepada anggota organisasi? 

c Apakah pimpinan organisasi terlibat dalam Error 
peningkatan kinerja organisasi? 

2. KEMAMPUAN PIMPINAN #DIV/0! 3.00 #DIV/0! 

1. Kemampuan teknis #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi dapat membagi prioritas Error 

diantara berbagai permasalahan? 
b Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan Error 

dalam menerapkan kebijakan? 
c Apakah pimpinan organisasi memiliki kompetensi Error 

untuk mendiagnosa permasalahan dan memberikan 
salusi? 

d Apakah pimpinan memiliki kemampuan untuk Error 
mengenali permasalahan dalam proses perencanaan? 

e Apakah pimpinan memiliki kemampuan untuk Error 
menyelaraskan antara anggaran dan perencanaan? 

2. Kemampuan interpersonal #DIV/01 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan Error 

mempengaruhi dan bekerja sama orang lain? 
b Apakah pimpinan organisasi memberikan inspirasi Error 

bagi yang lain? 
c Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan Error 

memberikan motivasi? 
d Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan Error 

untuk berkomunikasi dengan baik? 
e Apakah pimpinan organisasi dapat menggerakkan Error 

stakeholder organisasi? 

3. Kemampuan konseptual #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi melihat permasalahan Error 

secara komprehensif (sebagai 'bigger picture') dan 
bukan sekedar hal-hal yang rinci? 

b Apakah pimpinan organisasi melihat unit-unit Error 
organisasi sebogai suatu kesatuan yang utuh? 

c Apakah pimpinan organisasi berfikir strategis? Error 
d Apakah pimpinan berorientasi kepada hasil? Error 
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e Apakah pimpinan organisasi secara reguler . Error 
melakukan riviu terhadap kinerja organisasi secara 
keseluruhan? 

3. PERAN PIMPINAN #DIV/01 3.00 #DIV/0! 
1. Peran Interpersonal #DIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai figur Error 

yang menjadi simbol organisasi? 
b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 

pemimpin yang melatih, memberikan konsultasi, 
dan menjadi mentor bagi para pegawai? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 
penghubung antara aktivitas pihak internal dan 
eksternal? 

2. Peran lnformasional #DIV/01 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 

pemantau informasi baik dari lingkungan internal 
maupun eksternal? 

b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 
diseminator yang mentransfer in{ormasi untuk 
mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai juru Error 
bicara yang mempengaruhi pihak internal maupun 
eksternal untuk memberikan respan yang diperlukan? 

3. Peran Desicional #DIV/01 1.00 #DIV/0! 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 

enterpreneur yang menginisiasi sesuatu yang baru 
dan menyiapkan pendanaannya? 

b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 
penangan masalah dalam hal terjadi krisis yang 
tidak diperkirakan? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 
pengalokasi anggaran antara {ungsi dan unit-unit 
organisasi? 

d Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai Error 
negosiator untuk mencapai kesepakatan internal 
maupun dengan pihak eksternal organisasi? 

B. PERENCANAAN IDIV/01 12.00 IDIV/01 
1. KOMITMEN #DIV/01 1.00 #DIV/0! 

1. Proses perencanaan yang partisipatif #DIV/01 0.50 #DIV/0! 
a Apakah penyusunan perencanaan organisasi telah 

melibatkan pihak stakeholders? 
Error 

b Apakah dalam penyusunan perencanaan organisasi Error 
telah melibatkan berbagai elemen organisasi atau 
berbagai tingkatan manajemen organisasi? 

2. Penggunaan data dalam proses perencanaan #DIV/0! 0.50 #DIV/01 
a Apakah organisasi menganalisis data internal dal(lm Error 

proses penyusunan perencanaan kinerja? 
b Apakah organisasi menggunakan data eksternal Error 

dalam proses penyusunan perencanaan kinerja? 

2. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA #DIV/0! 7.00 #DIV/01 
1 Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan #DIV/01 1.00 #DIV/01 
a Apakah organisasi telah membuatlmemiliki Error 

dokumen-dokumen perencanaan? 
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b Apakah dokumen perencanaan disusun tepat pada Error 
waktunya? 

c Apakah perencanaan kinerja organisasi telah Error 
mencakup komponenkomponen yang dibutuhkan? 

2. Pengkomunikasian perencanaan kinerja #OIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah dokumen perencanaan telah dikomunikasikan Error 

kepada pihak-pihak yang terlibat? 
b Apakah dokumen perencanaan diperlakukan sebagai Error 

komitmen kinerja? 

3. Perencanaan kinerja berbasis pada kinerja #OIV/0! 3.00 #DIV/0! 
b Apakah perumusan tujuan dan sasaran instansi telah Error 

mencerminkan dan berorientasi pada hasil 
(outcome)? 

c Apakah indikator kinerja telah dilengkapi dengan Error 
target kinerja? 

4. Perencanaan kinerja berfokus pada pelanggan dan #OIV/0! 2.00 #DIV/0! 
stakeholder 

a Apakah perencanaan kinerja organisasi telah Error 
menjawab kebutuhan pelanggan? 

b Apakah perencanaan kinerja organisasi telah Error 
menjawab kebutuhan stakeholder? 

c. "t ; #DJV/0! 6.00 #DIV/01 
1. KESESUAIAN ORGANISASI DENGAN PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN #OIV/0! 6.00 #DIV/01 

1 Kesesuaian struktur organisasi dengan visi dan #OIV/0! 2.00 #DIV/0! 
misi 

a Apakah struktur organisasi disusun berdasarkan visi, Error 
misi, dan strategi yang telah ditetapkan? 

b Apakah struktur organisasi telah sesuai I Error 
menggambarkan tugas dan fungsi organisasinya? 

2 Keserasian pembagian tugas #OIV/0! 2.00 #DIV/0! 
a Apakah setiap unit kerja yang terbentuk telah Error 

menunjukan jenis pekerjaannya masing-masing dan 
berdasarkan atas analisis j abatan? 

b Apakah seluruh tugas dan fungsi organisasi telah Error 
benar-benar dibagi habis secara proporsional ke 
dalam tugas-tugas yang berbeda untuk masing-
masing jabatan? 

c Apakah nomenklatur unit organisasi telah Error 
menunjukkan tugas dan fungsi secara jelas dan 
sing kat? 

d Apakah tugas dan fungsi antara satu unit dengan Error 
unit organisasi lainnya ada indikasi tumpang tindih 
atau duplikasi? 

3 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur #OIV/0! 2.00 #DIV/0! 
organisasi 

a Apakah struktur organisasi telah disusun cukup Error 
fleksibel (tidak kaku)? 

b Apakah antara unit organisasi lini dengan unit Error 
organisasi staf melakukan kerja sama secara 
proporsional dalam pencapaian tujuan 
organisasi? 
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c Apakah pimpinan unit organisasi melakukan Error 
pendelegasian wewenang secara proporsional kepada 
unit organisasi di bawahnya? 

d Apakah unit organisasi lini dan stat telah diberikan Error 
eseton jabatan strukturat sesuai dengan tugas, fungsi 
dan beban kerjanya? 

e Apakah telah dilakukan pengembangan jabatan Error 
{ungsional yang sesuai dengan tugas dan {ungsi 
(karakteristik) organisasinya? 

1. PEREHCANAAH PEGAWAI IDIV/0! 1.00 #DIV/01 
1 Perencanaan kebutuhan SDM #OIV/0! 0.50 #DIV/0! 
a Apakah organisasi memiliki perencanan pegawai Error 

jangka pendek (tahunan) 
b Apakah organisasi memiliki perencanan pegawai Error 

jangka menengah (5 tahunan) 

2 Pengembangan perencanaan pegawai #OIV/0! 0.50 #DIV/0! 
a Bagaimana organisasi mengembangkan perencanaan Error 

pegawai 

2. REKRUITMEH PEGAWAI IDIV/01 1.00 #DIV/01 
1 Sistem rekruitmen pegawai #OIV/0! 0.40 #DIV/0! 
a Apakah organisasi memiliki sistem rekruitmen Error 

pegawai yang berbasis kompetensi 
b Apakah organisasi memiliki sistem penyetenggaraan Error 

rekruitmen pegawai yang menjamin obyekti{itas 

2 Kualitas rekruitmen pegawai #OIV/0! 0.60 #DIV/0! 
a Apakah pelaksanaan rekruitmen pegawai bersi{at Error 

obyektif 
b Apakah kualitas pegawai hasi/ rekrutmen dapat Error 

memenuhi kebutuhan satuan organisasi 

3. PEHEMPATAH PEGAWAI IDIV/0! 1.00 #DIV/0! 
1 Sistem penempatan pegawai #OIV/0! 0.15 #DIV/0! 
a Apakah organisasi memiliki uraian jabatan dan Error 

persyaratan jabatan dari setiap jabatan yang ada 
dalam organisasi (jabatan struktural, fungsional 
tertentu dan {ungsional umum) 

2 Kualitas pelaksanaan penempatan pegawai #OIV/0! 0.85 #DIV/0! 
a bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam Error 

jabatan {ungsional umum 
b bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam Error 

jabatan {ungsional tertentu 
c Apakah sistem penempatan pegawai dalam jabatan Error 

strukturat bersi{at obyektif dan tranparan 
d bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam Error 

jabatan strukturat 
e bagaimana organisasi melaksanakan mutasi pegawai Error 

antar instansi 
4. PEHDIDIKAH DAN PELATIHAH PEGAWAI #OIV/0! 1.00 #DIV/01 

1 Perencanaan pendidikan dan pelatihan dengan #OIV/0! 0.50 #DIV/01 
kebutuhan 
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a Apakah organisasi memiliki perencanaan pendidikan Error 
dan pelatihan pegawai (perencanaan dijlat 
prajabatan, diktat teknis, fungsional, diktat 
pimpinan 

b Apakah organisasi memiliki perencanaan pemberian Error 
tugas be/ajar dan ijin be/ajar 

c Bagiamana organisasi menyusun perencanaan diktat Error 
d Bagiamana organisasi menyusun perencanaan Error 

pemberian tugas be/ajar dan ijin be/ajar 

2 Kualitas pendidikan dan pelatihan IDIV/01 0.35 #DIV/01 
a Apakah hasil penyelenggaraan diktat pegawai dapat Error 

meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan 
organisasi 

b Apakah hasil pelaksanaan pemberian tugas be/ajar Error 
dan ijin belajari dapat meningkatkan kompetensi 
sesuai kebutuhan organisasi 

3 Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan IDIV/01 0.15 #DIV/01 
a Bagaimaba evaluasi penyelenggaraan dan diktat dan Error 

pemberian ijin be/ajar 

5. PENILAIAN KINERJA PEGAWAI IOIV/01 1.00 #DIV/01 

1 Sistem penilaian kinerja IDIV/0! 0.10 #DIV/01 
a Apakah organisasi menggunakan sistem penialaian Error 

kinerja menggunakan DP3 secara baik 
b Apakah organisasi menggunakan sistem penialain Error 

kinerja yang lainya disamping DP3 

2 Perencanaan kinerja pegawai #DIV/01 0.10 #DIV/01 
a Apakah organisasi memiliki sistem perencanaan Error 

kinerja pegawai 
b Bagaimana organisasi menyusun perencanaan kinerja Error 

pegawai 

3 Penilaian kinerja IDIV/01 0.40 #DIV/01 
a Apakah penilaian kirja pegawai didasarkan pada Error 

data hasil kerja yang terdokumentasi 
b Apakah sistem penilaian kinerja bersifat obyektif Error 

dan dapat menilai pegawai yang berkinerja tinggi 

4 Hasil penilaian kinerja pegawai IDIV/01 0.40 #DIV/01 
a Apakah organisasi menggunakan hasil penilaian Error 

kinerja untuk pemeberian insentif 
b Apakah organisasi menggunakan hasil penilaian Error 

kinerja untuk promosi dalam pang kat! jabatan 
c Apakah organisasi menggunakan hasil penilaian Error 

kinerja untuk pemindahan pegawai 
d Apakah organisasi menggunakan hasil penilaian Error 

6. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI IDIV/01 1.00 #DIV/01 

1 Sistem pengembangan karier pegawai #DIV/01 1.00 #DIV/01 
a Apakah organisasi memiliki pola karier Error Error 
b Apakah organisasi mempunyai kriteria yang jelas Error 

dalam pemindahan pegawai dari fungsional ke 
struktural dan sebaliknya? 
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c Apakah organisasi memiliki sistem dokumentasi Error 
untuk mendukung pengembangan karier pegawai 

7. SISTEM REWARD AND PUNISHMENT IDIV/01 1.00 #DIV/01 

1 Disiplin, etika dan netralitas pegawai #DIV/0! 0.50 #DIV/01 
a Bagaimana organisasi menerapkan sistem disiplin Error 

jam kerja 
b Bagaimana organisasi menerapkan sistem disiplin Error 

lainya diluar jam kerja 
c Apakah organisasi telah menerapkan kode etik dalam Error 

melaksanakan fungsi pemerintahan pembangunan 
dan pelayanan masyarakat 

d Apakah organisasi telah menerapkan netralits Error 
pegawai terhadap partai politik 

2 Penerapan sistem remunerasi #DIV/0! 0.50 #DIV/01 
a Apakah organisasi sudah menerapkan sistem insentif Error 

terhadap kinerja pegawai 
b Bagiamana organisasi memberikan penghargaan Error 

(satya lencana) kepada pegawainya 
c Apakah organisasi memberikan penghargaan Error 

terhadap pegawai teladan dan berprestasi 

8. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI IDIYIOI 1.00 IDIV/01 

1 Sistem informasi pegawai #DIV/0! 0.60 #DIV/0! 
a Apakah organisasi mempunyai system in{ormasi Error 

pegawai (prosedur sistematik untuk mengumpulkan, 
menyimpan, mempertahankan, menarik dan 
memvalidasi data pegawai? 

b Apakah system in{ormasi peyawai selalu up·to·date? Error 
c Apakah system informasi pegawai didukung oleh Error 

SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas? 

2 Pemanfaatan sistem informasi pegawai #DIV/0! 0.40 #DIV/01 
a Apakah system informasi pegawai digunakan u Error 

organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif 
dalam perencanaan SDM, perekrutan SDM, 
pengembangan SDM, penghitungan kompensasi? 

1. KESELARASAN PENGANGGARAN PADA KINER.JA IDIV/01 2.00 #DIV/01 

1 Anggaran berbasiskan pada kinerja #DIV/0! 2.00 #DIV/01 
a Apakah dalam penyusunan anggaran didasarkan Error 

pada Renstra? 
b Apakah dalam penyusunan anggaran didasarkan Error 

pada rencana kinerja tahunan? 
c Apakah ukuran dan target kinerja telah Error 

dicantumkan I diusulkan dalam dokumen pengajuan 
anggaran (anggaran yang tersedia dapat 
diidentifikasi pada Kinerja Utama yang dijanjikan)l 

d Apakah ukuran dan target kinerja dijadikan acuan Error 
dalam persetujuan alokasi anggaran di internal 
organisasi? 

2. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN IDIV/01 2.00 #DIV/01 

1 Efektivitas Alokasi Anggaran #DIV/01 1.00 #DIV/01 
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a Apakah anggaran dialokasikan untuk program dan Error 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya? 

2 Efisiensi Alokasi Anggaran #DIV/01 1.00 #DIV/01 
a Apakah penyusunan anggaran telah didasarkan Error 

standar ana/isis biaya 
b Apakah telah dilakukan reviu internal untuk meyakini Error 

bahwa penyusunan anggaran telah dilakukan dalam 
rangka pencapaian tujuanlsasaran organisasi dan 
telah sesuai dengan standar ana/isis 

1. INDIKATOR PENGUKURAN & ANALISIS KINERJA ORGANISASI IDIV/0! 6.00 #DIV/01 

1 lnformasi Kepemimpinan #DIV/01 1.00 #DIV/0! 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasi/an kepemimpinan? 
b Apakah indikator kinerja kepemimpinan telah Error 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja kepemimpinan telah diukur? Error 
d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan· Error 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
kepemimpinan? 

e Apakah in{ormasi mengenai kepemimpinan sudah Error 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

2 lnformasi Perencanaan Kinerja #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasilan perencanaan kinerja? 
b Apakah indikator kinerja perencanaan kinerja telah Error 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja perencanaan kinerja telah Error 

diukur? 
d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan· Error 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
perencanaan kinerja? 

e Apakah in{ormasi mengenai perencanaan kinerja Error 
sudah terintegrasi dengan sistem informasi 
organisasi? 

3 lnformasi Organisasi #DIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasilan organisasi? 
b Apakah indikator kinerja organisasi telah SMART? Error 
c Apakah indikator kinerja organisasi telah diukur? Error 
d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan· Error 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
organisasi? 

e Apokah informasi mengenai organisasi sudah Error 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

4 lnformasi Manajemen SDM #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasilan SDM? 
b Apakah indikator kinerja SDM telah SMART? Error 
c Apakah indikator kinerja SDM telah diukur? Error 
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d Apakah telah dilakukan analisis dan pembandingan- Error 
pembandingan atas capaian indikator kinerja SDM? 

e Apakah informasi mengenai SDM sudah terintegrasi Error 
dengan sistem informasi organisasi? 

5 lnformasi Anggaran #DIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasilan anggaran? 
b Apakah indikator kinerja anggaran telah SMART? Error 
c Apakah indikator kinerja anggaran telah diukur? Error 
d Apakah telah dilakukan analisis dan pembandingan- Error 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
anggaran? 

e Apakah informasi mengenai anggaran sudah Error 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

6 lnformasi Manajemen Proses #DIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur Error 

keberhasilan manajemen proses? 
b Apakah indikator kinerja manajemen proses telah Error 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja manajemen proses telah Error 

diukur? 
d Apakah telah dilakukan analisis dan pembandingan- Error 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
manajemen proses? 

e Apakah informasi mengenai manajemen proses sudah Error 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

2. MANAJEMEN DAN TEKNOLOGIINFORMASI IDIV/01 2.00 #DIV/01 
1 Sistem informasi kinerja #DIV/0! 0.50 #DIV/0! 
a Apakah organisasi telah memiliki sistem informasi? Error 
b Apakah sistem informasi telah dilaksanakan untuk Error 

menyimpan data dan informasi? 

2 Keterandalan data #DIV/0! 1.00 #DIV/0! 
a Apakah sistem informasi andal, oman, dan mudah Error 

dipergunakan? 
b Apakah sistem informasi dapat menjamin Error 

keakuratan, ketepatan waktu, dan keamanan data 
organisasi? 

3 Pemeliharaan sistem informasi #DIV/0! 0.50 #DIV/01 
a Apakah sistem informasi telah dilakukan Error 

pemeliharaan untuk menjamin ketersediaan setiap 
waktu dibutuhkan? 

b Apakah sistem informasi organisasi dilakukan riviu Error 
secara berkala sesuai dengan perkembangan 
teknologi? 

3. PENYAJIAN & PENGKOMUNIKASIAN INFORMASI KINERJA IDIV/01 1.00 #DIV/01 

1 Penyajian informasi kinerja #DIV/0! 0.20 #DIV/0! 
a Apakah organisasi telah menyusun Laporan Kinerja Error 

organisasi? 
b Apakah laporan kinerja organisasi telah disusun dan Error 

disampaikan tepat waktu kepada pihak yang 
berkepentingan sesuai peraturan yang berlaku? 
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2 Kualitas informasi kinerja #OIV/0! 0.30 #DIV/01 
a Apakah laporan kinerja organisasi menyajikan Error 

informasi mengenai kinerja organisasi? 
b Apakah pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan Error 

mencakup berbagai pembandingan data kinerja dan 
ana/isis atas data dan capaian kinerja organisasi? 

3 Pemanfaatan informasi kinerja #OIV/0! 0.30 #DIV/01 
a Apakah informasi kinerja yang direviu secara berkala Error 

dalam rangka memperbaiki penyajian? 
b Apakah informasi kinerja yang disajikan telah Error 

dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan kinerja 
organisasi? 

4 lntegrasi informasi kinerja #OIV/01 0.20 #DIV/01 
a Apakah laporan kinerja disusun melalui sistem Error 

pengumpulan data kinerja organisasi? 
b Apakah sistem pengumpulan data kinerja organisasi Error 

telah terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

1. KfTERSEDIAAN STANDAR OPERATING PROSEDUR ID!V/01 2.00 #DIV/01 

1 Standar Operating Procesure #OIV/0! 0.50 #DIV/0! 
a Apakah standardisasi proses {prosedur) kerja sudah Error 

dituangkan ke dalam ketetapan peraturan tentang 
standar operating procedure (SOP)? 

b Apakah tujuan yang horus dicapai dari prosedur Error 
dapat diketahui dan dikomunikasikan serta 
dimengerti oleh seluruh entitas organisasi? 

2 Kualitas Standar Operating Procesure #OIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah langkah-langkah yang dibuat didalam SOP Error 

tidak bertentangan dan menghambat kebijakan yang 
dibuat oleh organisasi? 

b Apakah langkah-langkah yang dibuat dalam SOP Error 
telah menggambarkan suatu rangkaian 
kegiatanl aktivitas yang lengkap dan kronologis? 

c Apakah langkah-langkah dalam SOP tersebut dapat Error 
dilaksanakan? 

3 Riviu dan pemanfaatan atas Standar Operating #OIV/0! 0.50 #DIV/0! 
Procesure 

a Apakah selalu dilaksanakan reviu secara periodik Error 
terhadap prosedur? 

b Apakah prosedur yang ada selalu dimutakhirkan? Error 

2. KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL #OIV/01 2.00 #DIV/01 

1 Standar Pelayanan Minimal #OIV/01 1.00 #DIV/01 
a Apakah organisasi sudah memiliki Standar Pelayanan Error 

Minimal (SPM) , baik secara internal atau eksternal 
yang ditetapkan secara formal? 

b Apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) selalu Error 
direviu secara berkala? 

2 Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal #OIV/0! 1.00 #DIV/01 
a Apakah SPM tersebut dijadikan salah satu acuan Error 

bagi organisasi dalam menyusun perencanaan dan 
penganggaran kegiatan? 



NO ASPEK! SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

b Apakah organisasi menyusun rencana pencapaian Error 1.00 
SPM yang memuat target tahunan pencapaian 
dengan mengacu pada batas waktu pencapaian 
dengan ketentuan yang berlaku? 

3. MANAJEMEN PEMBERIAN PELAYANAN #DIV/01 4.00 #DIV/01 

1 Manajemen Pelayanan #DIV/0! 4.00 #DIV/01 
a Apakah organisasi telah mempersiapan SDM di bidang Error 

pelayanan kepada stakeholder? 
b Apakah dalam memberikan pelayanan, organisasi Error 

telah menerapkan SOP dan standar pelayanan 
minimal? 

c Apakah dalam pemberian pelayanan , organisasi Error 
memiliki sistem pengaduan secara memadai? 

d Apakah sistem pengaduan telah diterapkan secara Error 
memadai? 

d •. ;~,_htt:J.;~r·";:. '!.;;T;'[, [<.'2';: 

1. CAPAIAN KEPEMIMPINAN IDIV/01 5.00 #DIV/01 

1 Capaian #DIV/01 3.00 #DIV/0! 
a Nilai rata-rata capaian indikator kepemimpinan #DIV/01 
b Ketepatan penetapan target #DIY /0! #DIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #DIV/0! 2.00 #DIV/0! 
a rend capaian indikator kepemimpinan dibandingkan #DIV/0! 

dengan tahuntahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis #DIV/0! 

2. CAPAIAN TARGET· TARGET KINERJA YANG DIRENCANAKAN #DIV/0! 20.00 #DIV/0! 

1 Capaian #DIV/0! 12.00 #DIV/01 
a Nilai rata-rata capaian indikator perencanaan kinerja #DIV/0! 
b Ketepatan penetapan target #DIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #DIV/0! 8.00 #DIV/0! 
a Trend capaian indikator output/outcome #DIV/0! 

dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis #DIV/0! 

3. CAPAIAN ORGANISASI #DIV/0! 5.00 #DIV/01 
1 Capaian #DIV/0! 3.00 #DIV/0! 
a Nilai rata-rata capaian indikator organisasi #DIV/01 
b Ketepatan penetapan target #DIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #DIV/0! 2.00 #DIV/0! 
a Trend capaian indikator organisasi dibandingkan #DIV/0! 

dengan tahun-tahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis #DIV/01 

4. CAPAIAN MANAJEMEN SDM #DIV/01 5.00 #DIV/0! 

1 Capaian #DIV/01 3.00 #DIV/0! 
a Nilai rata-rata capaian indikator SDM #DIV/0! 
b Ketepatan penetapan target #DIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #DIV/0! 2.00 #DIV/01 
a Trend capaian indikator SDM dibandingkan dengan #DIV/0! 

tahun-tahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis #DIV/0! 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. CAPAIAN PENGANGGARAN IDIV/01 4.00 #DIV/01 

1 Capaian #OIV/0! 3.00 #DIV/01 
a Nilai rata· rata capaian indikator penganggaran #OIV/0! 
b Ketepatan penetapan target #OIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #OIV/0! 2.00 #DIV/01 
a Trend capaian indikator penganggaran dibandingkan #DIV/0! 

dengan tahuntahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian orqanisasi sejenis #OIV/0! 

6. CAPAIAN MANAJEMEN PROSES IDIV/0! 5.00 #DIV/01 
1 Capaian #OIV/0! 3.00 #DIV/01 
a Nilai rata·rata capaian indikator manajemen proses #DIV/0! 
b Ketepatan penetapan target #OIV/0! 

2 Trend dan Benchmark #OIV/0! 2.00 #DIV/01 
a Trend capaian indikator manajemen proses #OIV/0! 

dibandingkan dengan tahun·tahun sebelumnya 
b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis #DIV/0! 



Lampiran 2b 
TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
KEPEMIMPINAN 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 KEPEMIMPINAN 

a Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
pencapaian strategi 2. error error error error 
organisasi dan rencana aksi 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

b Tingkat kinerja dari perilaku 1. error error error error 
etika dan kepercayaan 2. error error error error 
stakeholder terhadap 3. error error error error 
kepemimpinan senior 4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
pertanggungjawaban 2. error error error error 
internal dan eksternal 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

d Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kesesuaian terhadap 2. error error error error 
peraturan dan hukum 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

e Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
tanggungjawab anggota 2. error error error error 
organisasi dalam mendukung 3. error error error error 
pengembangan masyarakat 4. error error error error 
kunci 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 



NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PERENCANAAN STRATEGIS 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 PERENCANAAN STRATEGIS 

a Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
indikator kinerja utama 2. error error error error 
organisasi 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

b Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan pelanggan 2. error error error error 

3. error error error error 
4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja produk dan 1. error error error error 
layanan 2. error error error error 

3. error error error error 
4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 



NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
ORGANISASI 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 ORGANISASI 

a Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
pengelolaan organisasi 2. error error error error 

3. error error error error 
4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

b Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan karyawan 2. error error error error 
terhadap pengelolaan 3. error error error error 
pengorganisasian 4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
perilaku etika dan 2. error error error error 
kepercayaan stakeholder 3. error error error error 
dan pelangan 4. error error error error 
terhadap pengelolaan 
organisasi 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 



NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
MANAJEMEN SDM 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 MANAJEMEN SDM 

a Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
keterlibatan karyawan dan 2. error error error error 
kepuasan karyawan 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

b Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kapabilitas dan kapasitas 2. error error error error 
tenaga kerja (termasuk a.l. 3. error error error error 
penempatan , promosi , 4. error error error error 
upaya mempertahankan, dan 
pengembangan karyawan) 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja dari iklim 1. error error error error 
tenaga kerja (termasuk 2. error error error error 
a.l. kesehatan dan 3. error error error error 
keselamatan kerja, 4. error error error error 
pelayanan yang diberikan 
kepada karyawan) 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

d Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan pelanggan 2. error error error error 
terhadap SDM organisasi 3. error error error error 

4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 



NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENGANGGARAN 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 PEHGAHGGARAH 

a Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
anggaran 2. error error error error 

3. error error error error 
4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

b Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan anggota organisasi 2. error error error error 
terhadap pengelolaan 3. error error error error 
anggaran 4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan stakeholder dan 2. error error error error 
pelanggan terhadap 3. error error error error 
manajemen proses 4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 



NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
MANAJEMEN PROSES 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 MANAJEMEN PROSES 

a Tingkat kinerja operasional 1. error error error error 
dari sistem-sistem kerja 2. error error error error 
(termasuk a.l. kesiapan 3. error error error error 
sistem kerja dan tempat 4. error error error error 
kerja dalam menghadapi 
keadaan darurat 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

B Tingkat kinerja dari proses 1. error error error error 
kerja kunci (termasuk 2. error error error error 
produktifitas, cycle time, 3. error error error error 
efisiensi proses, efektivitas 4. error error error error 
proses, inovasi) 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

c Tingkat kinerja dari 1. error error error error 
kepuasan stakeholder dan 2. error error error error 
pelanggan terhadap 3. error error error error 
manajemen proses 4. error error error error 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 

d Tingkat kinerja dari 1. 
kepuasan anggota organisasi 2. 
terhadap manajemen proses 3. 

4. 

Rata-rata #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 #DIV/01 
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Lampiran 3a 
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI PROSES 

ASPEK/ 
NO KOMPONEN SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI 

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
; ·:: :'·· ,, l'··i' ·: iU1as.~'ii)Ai l;OO: ''I 

1. KOMITMEN E(1a s.d nl/n 2.00 " 1. Komitmen pimpinan E(1a s.d 1n)/n 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi memiliki alb/c/d 0/1/213 

Visi dan Misi? 
b Apakah pimpinan organisasi memiliki komitmen alb/c/d 0/1/213 

untuk pelayanan? 
c Apakah pimpinan organisasi selalu belajar dan alb/c/d 0/1/213 

membuat perubahan? 

2. Keterlibatan pimpinan E(2a s.d 2n)/n 1.00 % 
a Apokah pimpinan organisasi telah akuntabel dan alb/c/d 0/1/213 

transparan? 
b Apakah pimpinan organisasi terlibat dalam alb/c/d 0/1/213 

mengkomunikasikan tujuan dan sasaran 
organisasi kepada anggota organisasi? 

c Apakah pimpinan organisasi terlibat dalam alb/c/d 0/1/213 
peningkatan kinerja organisasi? 

2. KEMAMPUAN PIMPINAN E{1a s.d n)/n 3.00 % 
1. Kemampuan teknis E(1a s.d 1n)/n 1.00 % 
a Apokah pimpinan organisasi dapat membagi alb/c/d 0/1/213 

prioritas diantara berbagai permasalahan? 
b Apakah pimpinan organisasi memiliki alb/c/d 0/1/213 

kemampuan dalam menerapkan kebijakan? 
c Apokah pimpinan organisasi memiliki kompetensi alb/c/d 0/1/213 

untuk mendiagnosa permasalahan dan memberikan 
solusi? 

d Apakah pimpinan memiliki kemampuan untuk alb/c/d 0/1/213 
mengenali permasalahan dalam proses perencanaan? 

e Apokah pimpinan memiliki kemampuan untuk alb/c/d 0/1/213 
menyelaraskan antara anggaran dan perencanaan? 

2. Kemampuan interpersonal E(2a s.d 2n)/n 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan alb/c/d 0/1/213 

mempengaruhi dan bekerja sama orang lain? 
b Apokah pimpinan organisasi memberikan inspirasi alb/c/d 0/1/213 

bagi yang lain? 
c Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan alb/c/d 0/1/213 

memberikan motivasi? 
d Apakah pimpinan organisasi memiliki kemampuan alb/c/d 0/1/213 

untuk berkomunikasi dengan baik? 
e Apokah pimpinan organisasi dapat menggerakkan alb/c/d 0/1/213 

stakeholder organisasi? 

3. Kemampuan konseptual E(3a s.d 3n)/n 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi melihat permasalahan alb/c/d 0/1/213 

secara komprehensif (sebagai 'bigger picture) dan 
bukan sekedar hal·hal yang rinci? 

b Apakah pimpinan organisasi melihat unit-unit alb/c/d 0/1/213 
organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh? 

c Apakah pimpinan organisasi berfikir strategis? alb/c/d 0/1/213 
d Apakah pimpinan berorientasi kepada hasil? alb/c/d 0/1/213 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

e Apakah pimpinan organisasi secara reguler alb/c/d 0/1/113 
melakukan riviu terhadap kinerja organisasi secara 
keseluruhan? 

3 PERAN PIMPINAN IIIIas.d nVn 3.00 l 
1. Peran Interpersonal E(1a s.d 1nVn 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai figur alb/c/d 0/1/113 

yang menjadi simbol organisasi? 
b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 

pemimpin yang melatih, memberikan konsultasi, 
dan menjadi mentor bagi para pegawai? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0111213 
penghubung antara aktivitas pihak internal dan 
eksternal? 

2. Peran lnformasional E(2a s.d 2n)/n 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 

pemantau in{ormasi baik dari lingkungan internal 
maupun eksternal? 

b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0111213 
diseminator yang mentrans{er in{ormasi untuk 
mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai juru alb/c/d 0111213 
bicara yang mempengaruhi pihak internal moupun 
eksternal untuk memberikan respan yang diperlukan? 

3. Peran Desicional I(3a s.d 3n)/n 1.00 % 
a Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 

enterpreneur yang menginisiasi sesuatu yang baru 
dan menyiapkan pendanaannya? 

b Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 
penangan masalah dalam hal terjadi krisis yang 
tidak diperkirakan? 

c Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 
pengalokasi anggaran antara {ungsi dan unit-unit 
organisasi? 

d Apakah pimpinan organisasi berperan sebagai alb/c/d 0/1/113 
negosiator untuk mencapai kesepakatan internal 
maupun dengan pihak eksternal organisasi? 

1. KOMJTMEN I(1as.dnVn 1.00 % 
1. Proses perencanaan yang partisipatif I(1a s.d 1n)/n 0.50 % 
a Apakah penyusunan perencanaan organisasi telah alb/c/d 0/1/113 

melibatkan pihak stakeholders? 
b Apakah dalam penyusunan perencanaan organisasi alb/c/d 0111213 

telah melibatkan berbagai elemen organisasi atau 
berbagai tingkatan manajemen organisasi? 

2. Penggunaan data dalam proses perencanaan I(2a s.d 2n)/n 0.50 % 
a Apakah organisasi menganalisis data internal dalam alb/c/d 0/1/113 

proses penyusunan perencanaan kinerja? 
b Apakah organisasi menggunakan data eksternal alb/c/d 0/1/113 

dalam proses penyusunan perencanaan kinerja? 

2. KUALI'FAS PERENCANAAN KINERJA I(1as.dnYn 7.00 % 
1 Penyusunan dokumen·dokumen perencanaan E(1a s.d 1nVn 1.00 % 
a Apakah organisasi telah membuatl memiliki alb/c/d 0/1/113 

dokumen·dokumen perencanaan? 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONE~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

b Apakah dokumen perencanaan disusun tepat pada a/b/c/d 011/213 
waktunya? 

c Apakah perencanaan kinerja organisasi telah a/b/c/d 0/1/213 
mencakup komponenkompanen yang dibutuhkan? 

2. Pengkomunikasian perencanaan kinerja I(2a s.d 2n)/n 1.00 % 
a Apakah dokumen perencanaan telah dikomunikasikan a/b/c/d 0/1/213 

kepada pihak·pihak yang terlibat? 
b Apakah dokumen perencanaan diperlakukan sebagai a/b/c/d 0/1/213 

komitmen kinerja? 

3. Perencanaan kinerja berbasis pada kinerja I(3a s.d 3n)/n 3.00 % 
b Apakah perumusan tujuan dan sasaran instansi telah a/b/c/d 0/1/213 

mencerminkan dan berorientasi pada hasil 
(outcome)? 

c Apakah indikator kinerja telah dilengkapi dengan a/b/c/d 0/1/213 
target kinerja? 

4. Perencanaan kinerja berfokus pada pelanggan dan I(4a s.d 4b)/2 2.00 % 
stakeholder 

a Apakah perencanaan kinerja organisasi telah a/b/c/d 0/1/213 
menjawab kebutuhan pelanggan? 

b Apakah perencanaan kinerja organisasi telah a/b/c/d 0/1/213 
menjawab kebutuhan stakeholder? 

1. KESESUAIAN ORGANISASI DENGAN PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN TU ~AN I(1a s.d nVn 6.00 % 
1 Kesesuaian struktur organisasi dengan visi dan I(1a s.d 1n)ln 2.00 % 

misi 
a Apakah struktur organisasi disusun berdasarkan visi, a/b/c/d 0/1/213 

misi, dan strategi yang telah ditetapkan? 
b Apakah struktur organisasi telah sesuai I a/b/c/d 0/1/213 

menggambarkan tugas dan fungsi organisasinya? 

2 Keserasian pembagian tugas I(2a s.d 2n)/n 2.00 % 
a Apakah setiap unit kerja yang terbentuk telah a/b/c/d 0/1/213 

menunjukan jenis pekerjaannya masing-masing dan 
berdasarkan atas ana/isis jabatan? 

b Apakah seluruh tugas dan fungsi organisasi telah a/b/c/d 0/1/213 
benar-benar dibagi habis secara proporsional ke 
dalam tugas-tugas yang berbeda untuk masing-
masing jabatan? 

c Apakah nomenklatur unit organisasi telah a/b/c/d 0/1/213 
menunjukkan tugas dan fungsi secara jelas dan 
singkat? 

d Apakah tugas dan fungsi antara satu unit dengan a/b/c/d 0/1/213 
unit organisasi lainnya ada indikasi tumpang tindih 
atau duplikasi? 

3 Kesesuaian struktur organisasi dengan unsur unsur I(3a s.d 3n)/n 2.00 % 
organisasi 

a Apakah struktur organisasi telah disusun cukup a/b/c/d 0/1/213 
fleksibel (tidak kaku)? 

b Apakah antara unit organisasi lini dengan unit a/b/c/d 0/1/213 
organisasi staf melakukan kerja sama secara 
proparsional dalam pencapaian tujuan 
organisasi? 



NO ASPEKI SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI KOMPONE 
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c Apakah pimpinan unit organisasi melakukan afb/c/d 0/1/213 
pendelegasian wewenang secara proporsional kepoda 
unit organisasi di bawahnya? 

d Apakah unit organisasi lini dan stat telah diberikan afb/c/d 0/1/213 
eselon jabatan struktural sesuai dengan tugas, {ungsi 
dan beban kerjanya? 

e Apakah telah dilakukan pengembangan jabatan afb/c/d 0/1/213 
{ungsional yang sesuai dengan tugas dan {ungsi 
(karakteristik) organisasinya? 

1. PERENCANAAN PEGAWAI r(1as.dnYn 1.00 " 1 Perencanaan kebutuhan SDM r(1a s.d 1n)/n 0.50 " a Apakah organisasi memiliki perencanan pegawai afb/c/d 0/1/213 
jangka pendek (tahunan) 

b Apakah organisasi memiliki perencanan pegawai afb/c/d 0/1/213 
jangka menengah (5 tahunan) 

2 Pengembangan perencanaan pegawai E(2a s.d 2n)/n 0.50 " a Bagaimana organisasi mengembangkan perencanaan afb/c/d 0/1/213 
pegawai 

2. REKRUITMEN PEGAWAI Was.dnVn 1.00 " 1 Sistem rekruitmen pegawai E(1a s.d 1n)/n 0.40 " a Apakah organisasi memiliki sistem rekruitmen afb/c/d 0/1/213 
pegawai yang berbasis kompetensi 

b Apakah organisasi memiliki sistem penyelenggaraan afb/c/d 0/1/213 
rekruitmen pegawai yang menjamin obyektifitas 

2 Kualitas rekruitmen pegawai 1(2a s.d 2n)/n 0.60 " a Apakah pelaksanaan rekruitmen pegawai bersifat afb/c/d 0/11213 
obyekti{ 

b Apakah kualitas pegawai hasil rekrutmen dapat afb/c/d 0/11213 
memenuhi kebutuhan satuan organisasi 

3. PENEMPATAN PEGAWAI E(1a s.d nYn 1.00 " 1 Sistem penempatan pegawai E(1a s.d 1n)/n 0.15 " a Apakah organisasi memiliki uraian jabatan dan afb/c/d 0/1/213 
persyaratan jabatan dari setiap jabatan yang ada 
dalam organisasi ljabatan struktural, fungsional 
tertentu dan {ungsional umum) 

2 Kualitas pelaksanaan penempatan pegawai r(2a s.d 2n)/n 0.85 " a bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam afb/c/d 0/1/213 
jabatan {ungsional umum 

b bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam afb/c/d 0/1/213 
jabatan fungsional tertentu 

c Apakah sistem penempatan pegawai dalam jabatan afb/c/d 0/1/213 
struktural bersi{at obyekti{ dan tranparan 

d bagaimana organisasi menempatkan pegawai dalam afb/c/d 0/1/213 
jabatan struktural 

e bagaimana organisasi melaksanakan mutasi pegawai afb/c/d 0/1/213 
antar instansi 

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI r(1a s.dnYn 1.00 " 1 Perencanaan pendidikan dan pelatihan dengan r(1a s.d 1n)/n 0.50 % 
kebutuhan 
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a Apakah organisasi memiliki perencanaan pendidikan alb/c/d 01112/3 
dan petatihan pegawai {perencanaan dijtat 
prajabatan, diktat teknis, fungsionat, diktat 
pimpinan 

b Apakah organisasi memiliki perencanaan pemberian alb/c/d 0/1/213 
tugas betajar dan ijin betajar 

c Bagiamana organisasi menyusun perencanaan diktat alb/c/d 0/1/213 
d Bagiamana organisasi menyusun perencanaan alb/c/d 0/1/213 

pemberian tugas beta jar dan ijin beta jar 

2 Kualitas pendidikan dan pelatihan E(2a s.d 2nVn 0.35 % 
a Apakah hasit penyetenggaraan diktat pegawai dapat alb/c/d 0/1/213 

meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan 
organisasi 

b Apakah hasit petaksanaan pemberian tugas betajar alb/c/d 0/1/213 
dan ijin betajari dapat meningkatkan kompetensi 
sesuai kebutuhan organisasi 

3 Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan E(3a s.d 3nVn 0.15 % 
a Bagaimaba evatuasi penyetenggaraan dan diktat dan alb/c/d 0/1/213 

pemberian ijin betajar 

5. PENII.AIAN KINERJA PEGAWAI Wa s.d nVn 1.00 " 1 Sistem penilaian kinerja 1(1a s.d 1nVn 0.10 " a Apakah organisasi menggunakan sistem peniataian alb/c/d 0/1/213 
kinerja menggunakan DP3 secara baik 

b Apakah organisasi menggunakan sistem peniatain alb/c/d 011/213 
kinerja yang tainya disamping DP3 

2 Perencanaan kinerja pegawai E(2a s.d 2nyn 0.10 % 
a Apakah organisasi memiliki sistem perencanaan alb/c/d 0/11213 

kinerja pegawai 
b Bagaimana organisasi menyusun perencanaan kinerja alb/c/d 011/213 

pegawai 

3 Penilaian kinerja E(3a s.d 3n)/n 0.40 " a Apakah penitaian kirja pegawai didasarkan pada alb/c/d 011/213 
data hasil kerja yang terdokumentasi 

b Apakah sistem penilaian kinerja bersifat obyektif alb/c/d 011/213 
dan dapat menilai pegawai yang berkinerja tinggi 

4 Hasil penilaian kinerja pegawai E(4a s.d 4nVn 0.40 % 
a Apakah organisasi menggunakan hasil penitaian alb/c/d 011/213 

kinerja untuk pemeberian insentif 
b Apakah organisasi menggunakan hasil penitaian alb/c/d 011/213 

kinerja untuk promosi datam pangkatl jabatan 
c Apakah organisasi menggunakan hasil penilaian alb/c/d 0/1/213 

kinerja untuk pemindahan pegawai 
d Apakah organisasi menggunakan hasil penitaian alb/c/d 0/1/213 

6. PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI Was.dnVn 1.00 " 1 Sistem pengembangan karier pegawai E(1a s.d 1n)/n 1.00 " a Apakah organisasi memiliki pata karier Error alb/c/d 011/213 
b Apakah organisasi mempunyai kriteria yang jet as alb/c/d 0/11213 

datam pemindahan pegawai dari fungsionat ke 
strukturat dan sebaliknya? 
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c Apakah organisasi memiliki sistem dokumentasi alb/c/d 0/1/213 
untuk mendukung pengembangan karier pegawai 

7. SISTEM REWARD AND PUNISHMENT r11a s.d nVn 1.00 " 1 Disiplin, etika dan netralitas pegawai r11a s.d 1n)/n 0.50 % 
a Bagaimana organisasi menerapkan sistem disiplin alb/c/d 0/11213 

jam kerja 
b Bagaimana organisasi menerapkan sistem disiplin alb/c/d 0/1/213 

lainya diluar jam kerja 
c Apakah organisasi telah menerapkan kode etik dalam alb/c/d 0/1/213 

melaksanakan {ungsi pemerintahan pembangunan 
dan pelayanan masyarakat 

d Apakah organisasi telah menerapkan netralits alb/c/d 0/1/213 
pegawai terhadap partai politik 

2 Penerapan sistem remunerasi r12a s.d 2nVn 0.50 % 
a Apakah organisasi sudah menerapkan sistem insentif alb/c/d 0/1/213 

terhadap kinerja pegawai 
b Bagiamana organisasi memberikan penghargaan alb/c/d 0/1/213 

(satya lencana) kepada pegawainya 
c Apakah organisasi memberikan penghargaan alb/c/d 0/1/213 

terhadap pegawai teladan dan berprestasi 

8. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI tj1a s.d nYn 1.00 " 1 Sistem informasi pegawai rj1as.d 1n)/ 0.60 % 
a Apakah organisasi mempunyai system informasi alb/c/d 0/1/213 

pegawai (prosedur sistematik untuk mengumpulkan, 
menyimpan, mempertahankan, menarik dan 
memvalidasi data pegawai? 

b Apakah system informasi pegawai selalu up·to·date? alb/c/d 0/1/213 
c Apakah system informasi pegawai didukung oleh alb/c/d 0/1/213 

SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas? 

2 Pemanfaatan sistem informasi pegawai tl2a s.d 2n)/ 0.40 % 
a Apakah system informasi pegawai digunakan u alb/c/d 0/1/213 

organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif 
dalam perencanaan SDM, perekrutan SDM, 
pengembangan SDM, penghitungan kompensasi? 

1. I KESELARASAN PENGANGGARAN PADA KINERJA r11a s.d nYn 2.00 " 1 Anggaran berbasiskan pada kinerja r11a s.d In)/ 2.00 " a Apakah dalam penyusunan anggaran didasarkan albic/~ 0/1/213 
pada Renstra? 

b Apakah dalam penyusunan anggaran didasarkan alb/c/d 0/1/213 
pada rencana kinerja tahunan? 

c Apakah ukuran dan target kinerja telah alb/c/d 0/1/213 
dicantumkan I diusulkan dalam dokumen pengajuan 
anggaran (anggaran yang tersedia dapat 
diidentifikasi pada Kinerja Utama yang dijanjikan)? 

d Apakah ukuran dan target kinerja dijadikan acuan alb/c/d 0/1/213 
dalam persetujuan alokasi anggaran di internal 
organisasi? 

2. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN rua s.d nVn 2.00 " 1 Efektivitas Alokasi Anggaran r11a s.d n)/n 1.00 " 



NO ASPEK/ SUBKOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN HASIL EVALUASI MAX NILAI 
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a Apakah anggaran dialokasikan untuk program dan alb/c/d 0/1/213 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya? 

2 Efisiensi Alokasi Anggaran r(2a s.d 2nj/n 1.00 % 
a Apakah penyusunan anggaran Ielah didasarkan alb/c/d 0/1/213 

standar ana/isis biaya 
b Apakah Ielah dilakukan reviu internal untuk meyakini alb/c/d 0/1/213 

bahwa penyusunan anggaran Ielah dilakukan dalam 
rangka pencapaian tujuanlsasaran organisasi dan 
Ielah sesuai dengan standar ana/isis 

:f. -- ·' ... "·::,: ;,~ 

1. IINDIKATOR PENGUKURAN & ANALISIS KINERJA ORGANISASI rt1a s.d nVn 6.00 % 

1 lnformasi Kepemimpinan r(1a s.d 1nVn 1.00 % 
a Apakah Ielah ada indikator kinerja untuk mengukur alb/c/d 0/1/213 

keberhasilan kepemimpinan? 
b Apakah indikator kinerja kepemimpinan telah alb/c/d 0/1/213 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja kepemimpinan Ielah diukur? alb/c/d 0/1/213 
d Apakah Ielah di/akukan ana/isis dan pembandingan· alb/c/d 0/1/213 

pembandingan alas capaian indikator kinerja 
kepemimpinan? 

e Apakah informasi mengenai kepemimpinan sudah alb/c/d 0/1/213 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

2 lnformasi Perencanaan Kinerja r(2a s.d 2nYn 1.00 % 
a Apakah Ielah ada indikator kinerja untuk mengukur alb/c/d 0/1/213 

keberhasilan perencanaan kinerja? 
b Apakah indikator kinerja perencanaan kinerja Ielah alb/c/d 0/11213 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja perencanaan kinerja Ielah alb/c/d 0/1/213 

diukur? 
d Apakah Ielah dilakukan ana/isis dan pembandingan· alb/c/d 0/1/213 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
perencanaan kinerja? 

e Apakah informasi mengenai perencanaan kinerja alb/c/d 0/1/213 
sudah terintegrasi dengan sistem informasi 
organisasi? 

3 lnformasi Organisasi r(3a s.d 3nVn 1.00 % 
a Apakah Ielah ada indikator kinerja untuk mengukur alb/c/d 0/1/213 

keberhasilan organisasi? 
b Apakah indikator kinerja organisasi telah SMART? alb/c/d 0/1/213 
c Apakah indikator kinerja organisasi Ielah diukur? alb/c/d 0/1/213 
d Apakah Ielah di/akukan ana/isis dan pembandingan· alb/c/d 0/1/213 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
organisasi? 

e Apakah informasi mengenai organisasi sudah alb/c/d 0/1/213 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

4 lnformasi Manajemen SDM r(4a s.d 4nVn 1.00 % 
a Apakah Ielah ada indikator kinerja untuk mengukur alb/c/d 0/1/213 

keberhasilan SDM? 
b Apakah indikator kinerja SDM telah SMART? alb/c/d 011/213 
c Apakah indikator kinerja SDM Ielah diukur? alb/c/d 011/213 
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d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan- a/b/cld 0/1/213 
pembandingan atas capaian indikator kinerja SDM? 

e Apakah in{ormasi mengenai SDM sudah terintegrasi a/b/cld 0/1/213 
dengan sistem in{ormasi organisasi? 

5 lnformasi Anggaran l:(Sa s.d Snj/n 1.00 % 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur a/b/cld 0/1/213 

keberhasilan anggaran? 
b Apakah indikator kinerja anggaran telah SMART? a/b/cld 011/213 
c Apakah indikator kinerja anggaran telah diukur? a/b/cld 0/1/213 
d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan- a/b/cld 0/1/213 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
anggaran? 

e Apakah in{ormasi mengenai anggaran sudah a/b/cld 011/213 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

6 lnformasi Manajemen Proses l:j6a s.d 6nj/n 1.00 % 
a Apakah telah ada indikator kinerja untuk mengukur a/b/cld 011/213 

keberhasilan manajemen proses? 
b Apakah indikator kinerja manajemen proses telah a/b/cld 0/1/213 

SMART? 
c Apakah indikator kinerja manajemen proses telah a/b/cld 0/1/213 

diukur? 
d Apakah telah dilakukan ana/isis dan pembandingan- a/b/cld 0/1/213 

pembandingan atas capaian indikator kinerja 
manajemen proses? 

e Apakah in{ormasi mengenai manajemen proses sudah a/b/cld 011/213 
terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

2. MANAJEMEN DAN TEKNOLOGIINFORMASI I !(las.d nVn 2.00 " 1 Sistem informasi kinerja l:(1a s.d lnVn 0.50 % 
a Apakah organisasi telah memiliki sistem in{ormasi? a/b/cld 011/213 
b Apakah sistem informasi telah dilaksanakan untuk a/b/cld 011/213 

menyimpan data dan in{ormasi? 

2 Keterandalan data l:j2a s.d 2nVn 1.00 % 
a Apakah sistem in{ormasi andal, oman, dan mudah a/b/cld 011/213 

dipergunakan? 
b Apakah sistem informasi dapat menjamin alb/cld 011/213 

keakuratan, ketepatan waktu, dan keamanan data 
organisasi? 

3 Pemeliharaan sistem informasi l:j3a s.d 3nj/n 0.50 % 
a Apakah sistem in{ormasi telah dilakukan alb/cld 011/213 

pemeliharaan untuk menjamin ketersediaan setiap 
waktu dibutuhkan? 

b Apakah sistem informasi organisasi dilakukan riviu a/b/cld 0/1/213 
secara berkala sesuai dengan perkembangan 
teknologi? 

3. PENYAJIAN & PENGKOMUNIKASIAN INFORMASI KINERJA !(las.dnVn 1.00 " 1 Penyajian informasi kinerja l:j1as.d 1nj/n 0.20 % 
a Apakah organisasi telah menyusun Laparan Kinerja a/b/cld 011/213 

organisasi? 
b Apakah laporan kinerja organisasi telah disusun dan a/b/C/d 011/213 

disampaikan tepat waktu kepada pihak yang 
berkepentingan sesuai peraturan vang berlaku? 
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2 Kualitas informasi kinerja r(2a s.d 2nVn 0.30 % 
a Apakah laporan kinerja organisasi menyajikan alb/c/d 0/1/213 

informasi mengenai kinerja organisasi? 
b Apakah pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan alb/c/d 0/1/213 

mencakup berbagai pembandingan data kinerja dan 
analisis atas data dan capaian kinerja organisasi? 

3 Pemanfaatan informasi kinerja r(3a s.d 3n)/n 0.30 % 
a Apakah informasi kinerja yang direviu secara berkala a/b/c/d 0/1/213 

dalam rangka memperbaiki penyajian? 
b Apakah informasi kinerja yang disajikan telah alb/c/d 0/11213 

dimanfaatkan untuk perbaikan·perbaikan kinerja 
organisasi? 

4 lntegrasi informasi kinerja r(4a s.d 4nVn 0.20 % 
a Apakah laporan kinerja disusun melalui sistem alblcld 0/1/213 

pengumpulan data kinerja organisasi? 
b Apakah sistem pengumpulan data kinerja organisasi alblcld 0/1/213 

telah terintegrasi dengan sistem informasi organisasi? 

1. I KETERSEDIAAN STANDAR OPERATING PROSEDUR E{1a s.d nVn 2.00 " 1 Standar Operating Procesure r(1a s.d 1nVn 0.50 % 
a Apakah standardisasi proses {prosedur) kerja sudah a/b/c/d 0/1/213 

dituangkan ke dalam ketetapan peraturan tentang 
standar operating procedure (SOP)? 

b Apakah tujuan yang harus dicapai dari prosedur a/b/c/d 0/1/213 
dapat diketahui dan dikomunikasikan serta 
dimengerti oleh seluruh entitas organisasi? 

2 Kualitas Standar Operating Procesure r(2a s.d 2nVn 1.00 % 
a Apakah langkah·langkah yang dibuat didalam SOP a/b/c/d 0/1/213 

tidak bertentangan dan menghambat kebijakan yang 
dibuat oleh organisasi? 

b Apakah langkah·langkah yang dibuat dalam SOP a/b/c/d 0/1/213 
telah menggambarkan suatu rangkaian 
kegiatanl aktivitas yang lengkap dan kronologis? 

c Apakah langkah·langkah dalam SOP tersebut dapat a/b/c/d 0/1/213 
dilaksanakan? 

3 Riviu dan pemanfaatan atas Standar Operating [(3a s.d 3nVn 0.50 % 
Procesure 

a Apakah selalu dilaksanakan reviu secara periodik alb/c/d 0/1/213 
terhadap prosedur? 

b Apakah prosedur yang ada selalu dimutakhirkan? a/b/c/d 0/11213 

2. KETERSEDIAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Was.dnl/n 2.00 " 1 Standar Pelayanan Minimal r(1a s.d 1n)/n 1.00 % 
a Apakah organisasi sudah memiliki Standar Pelayanan alblcld 0/1/213 

Minimal (SPM) , baik secara internal atau eksternal 
yang ditetapkan secara formal? 

b Apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) selalu alblcld 0/1/213 
direviu secara berkala? 

2 Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal r(2a s.d 2n)/n 1.00 % 
a Apakah SPM tersebut dijadikan salah satu acuan alblcld 0/11213 

bagi organisasi dalam menyusun perencanaan dan 
penganggaran kegiatan? 
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b Apakah organisasi menyusun rencana pencapaian a/b/c/d 0/1/213 
SPM yang memuat target tahunan pencapaian 
dengan mengacu pada batas waktu pencapaian 
dengan ketentuan yang berlaku? 

3. MANA.JEMEN PEMBERIAN PELAYANAN U1as.dnlln 4.00 " 1 Manajemen Pelayanan I( Ia s.d 1n)/n 4.00 % 
a Apakah organisasi telah mempersiapan SDM di bidang a/b/c/d 0/1/213 

pelayanan kepada stakeholder? 
b Apakah dalam memberikan pelayanan, organisasi a/b/c/d 0/1/213 

telah menerapkan SOP dan standar pelayanan 
minimal? 

c Apakah dalam pemberian pelayanan , organisasi a/b/c/d 0/1/213 
memiliki sistem pengaduan secara memadai? 

d Apakah sistem pengaduan telah diterapkan secara a/b/c/d 011/213 
memadai? 

1. I CAPAIAN KEPEMIMPINAN U1as.dnlln 5.00 " 1 Capaian I(1a s.d 1n)/n 3.00 % 
Nilai rata-rata capaian indikator kepemimpinan Dari KKE a Hasil 

b Ketepatan penetapan target Dari KKE 
Hasil 

2 Trend dan Benchmark I(2a s.d Zn)/n 2.00 % 
a rend capaian indikator kepemimpinan dibandingkan Dari KKE 

dengan tahuntahun sebelumnya Hasil 

Dari KKE b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Hasil 

2. CAPAIAN TARGET· TARGET KINERJA YANG DIRENCANAKAN I(1as.dnVn 20.00 % 

1 Capaian I( Ia s.d 1n)/n 12.00 % 
a Nilai rata-rata capaian indikator perencanaan kinerja Dari KKE 

Hasil 
b Ketepatan penetapan target Dari KKE 

Hasil 

2 Trend dan Benchmark I(2a s.d Zn)/n 8.00 % 
a Trend capaian indikator output/outcome Dari KKE 

dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya Hasil 

b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Dari KKE 
Hasil 

3. CAPAIAN ORGANISASI E(1as.dnVn 5.00 % 
1 Capaian I( Ia s.d 1n)/n 3.00 %' 
a Nilai rata-rata capaian indikator organisasi Dari KKE 

Hasil 
b Ketepatan penetapan target Dan KKE 

Hasil 

2 Trend dan Benchmark E(2a s.d Zn)/n 2.00 % 
a Trend capaian indikator organisasi dibandingkan Dan KKE 

dengan tahun-tahun sebelumnya Hasil 

b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Dan KKE 
Hasil 

4. CAPAIAN MANA.JEMEN SDM I(1as.dn~n 5.00 % 

1 Capaian I( Ia s.d 1n)/n 3.00 % 
a Nilai rata-rata capaian indikator SDM Dari KKE 

Hasil 
b Ketepatan penetapan target Dari KKE 

Hasil 

2 Trend dan Benchmark I(2a s.d Zn)/n 2.00 % 
a Trend capaian indikator SDM dibandingkan dengan Dari KKE 

tahun· tahun sebelumnya Hasil 

b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Dari KKE 
Hasil 
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5. CAPAIAN PENGANGGARAN E(1a s.d n)ln 4.00 

1 Capaian 
Dari KXE 

E(1a s.d 1n)/n 3.00 
a Nilai rata·rata capaian indikator penganggaran Hasil 
b Ketepatan penetapan target Dari KXE 

Hasil 

2 Trend dan Benchmark l:(2a s.d 2n)ln 2.00 
a Trend capaian indikator penganggaran dibandingkan Dari KXE 

dengan tahuntahun sebelumnya Hasil 
Dari KXE b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Hasil 

6. CAPAIAN MANAJEMEN PROSES l:(1as.d n)/n 5.00 

1 Capaian E(1a s.d 1n)/n 3.00 
Nilai rata·rata capaian indikator manajemen proses Dari KXE a Hasil 

b Ketepatan penetapan target Dari KXE 
Hasil 

2 Trend dan Benchmark E(2a s.d 2n)/n 2.00 
a Trend capaian indikator manajemen proses Dari KXE 

dibandingkan dengan tahun·tahun sebelumnya Hasil 
Dari KXE b Benchmark terhadap capaian organisasi sejenis Hasil 

E(A s.d H)/8 100.00 

Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk 
Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (Lampi ran 1) 
Bagian H secara otomatis sudah terisi melalui program komputer dengan menjawab Lampiran 3b. 
Kolom 6 s.d. 9 secara otomatis sudah terisi melalui program komputer 

11 

" % 

% 

% 

% 

% 

% 



Lampiran 3b 
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
KEPEMIMPINAN 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 KEPEMIMPINAN 

a Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
pencapaian strategi 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
organisasi dan rencana aksi 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
Rata-rata I:(1 s.d n)/n I:(1s.d n)ln I:(1 s.dn)ln l:(1s.d n)Ln 

b Tingkat kinerja dari perilaku 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
etika dan kepercayaan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
stakeholder terhadap 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepemimpinan senior 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d ont213 

Rata-rata I:(1s.d n)ln I:(1s.d n)ln I:l1 s.dnlln I:(1s.dnlln 
c Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

pertanggungjawaban 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
internal dan eksternal 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata I:(1s.dn)/n I:(1 s.d n)/n I:(1s.d n)ln I:(1 s.d n)/n 
d Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 

kesesuaian terhadap 2. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
peraturan dan hukum 3. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata I:(1s.dn)ln I:(1s.d n)ln I:(1s.dn)ln I:(1s.d n)ln 
e Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

tanggungjawab anggota 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
organisasi dalam mendukung 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
~eng~mbangan masyarakat 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
unc1 

Rata-rata I:(1 s.d n)/n I:(1 s.d n)/n I:(1 s.d n)/n I:(1 s.d n)/n 

I:(a s.d n)/n I:(a s.d n)ln I:(a s.d n)/n I:(a s.d n)ln 
Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk penilaian Hasllnya ptndah k• Hastlnya ptndah k• Hastlnya ptndah k• Hastlnya ptndah k• 

Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (Lampi ran 1) H.1.1.a H.1.1.b H.1.2.a H.1.2.b 



Lampiran 3b 
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PERENCANAAN STRATEGIS 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 PERENCANAAN STRATI GIS 

a Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
indikator kinerja utama 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
organisasi 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata ~(1 s.d n)ln l:(1 s.d n)ln l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n 

b Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan pelanggan 2. a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 

3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
4. a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata ~(1 s.d n)ln l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)ln 

c Tingkat kinerja produk dan 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
layanan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

3. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
4. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata l:(1 s.d n)/n ~(1 s.d n)/n ~(1 s.d n)/n ~(1 s.d n)/n 

l:(a s.d n)/n ~(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n ~(a s.d n)/n 

Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk penilaian 
Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (Lampi ran 1) 

Hasllnya pindah ke 
H.2.1.a 

Hasllnya ptndah ke 
H.2.1.b 

Hasilnya ptndah ke 
H.2.2.a 

Hasilnya ptndah ke 
H.2.2.b 



Lampkan 3b 
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
ORGANISASI 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 ORGANISASI 

a Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/2/3 
pengelolaan organisasi 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata l:(1 s.d nVn l:(1 s.d nVn ll:l1 s.d nVn l:(1 s.d nVn 
b Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi ) a/b/c/d 0/1 / 213 a/b/c/d 0/1/ 213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

kepuasan karyawan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c /d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
terhadap pengelolaan 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/J /213 
pengorganisasian 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata l:(1 s.d nVn l:(1 s.dnVn l:(1 s.d n)/n l:(1 s.dn)ln 

c Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/112/3 
perilaku etika dan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepercayaan stakeholder 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
dan pelangan 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
terhadap pengelolaan 
organisasi 

Rata-rata l:(1 s.d nVn l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d nVn 

l:(a s.d n)/n l:(a s.d nVn l:(a s.d nVn l:(a s.d nVn 
Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwama biru sesuai dengan petunjuk penilaian Hastlnya plndah ke Hasllnya plndah ke Hastlnya plndah ke Hasllnya plndah ke 

Kolom 5 diisi a, b, c, a tau d sesuai dengan lembar kri teria evaluasi (Lampi ran 1) H.3.1.a H.3. 1.b H.3.2.a H.3.2.b 



Lampiran 3b 
PETUNJUK PENGISIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUAS/ HASIL 

MANAJEMEN SDM 
NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 MANAJEMEN SDM 

a Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
keterlibatan karyawan dan 2. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan karyawan 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

4. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata W s.dn)ln W s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)ln 

b Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kapabilitas dan kapasitas 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
tenaga kerja (termasuk a.l. 3. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
penempatan, promosi, 4. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
upaya mempertahankan, dan 
pengembangan karyawan) 

Rata-rata l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n 

c Tingkat kinerja dari iklim 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
tenaga kerja (termasuk 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
a.l. kesehatan dan 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
keselamatan kerja, 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
pelayanan yang diberikan 
kepada karyawan) 

Rata-rata l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n 

d Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan pelanggan 2. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
terhadap SDM organisasi 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/112/3 

Rata-rata l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n l:(1 s.d n)/n 

l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n 
Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk penilaian Hasilnya ptndah ke Hasilnya ptndah ke Hasilnya ptndah ke Hasilnya ptndah ke 

Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (Lampi ran 1) H.4.1.a H.4.1.b H.4.2.a H.4.2.b 



Lampiran 3b 
PETUNJUK PENG/SIAN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
PENGANGGARAN 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 PENGANGGARAN 

a Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
anggaran 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 

Rata-rata !(1 s.d n)ln !(1 s.d n)/n !11 s.d n)/n !(1 s.d n)/n 

b Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
kepuasan anggota organisasi 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
terhadap pengelolaan 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1./213 
anggaran 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata !(1 s.d n)/n !(1 s.d n)/n !(1 s.d n)/n !(1 s.d n)/n 

c Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan stakeholder dan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
pelanggan terhadap 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
manajemen proses 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata !11 s.d nl/n !(1 s.d nl/n W s.d nl/n t(1 s.d n)/n 

l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n t(a s.d n)/n 

Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk penilaian Hastlnya pfndah ke Hasflnya pfndah ke Hasflnya pfndah ke Hastlnya pfndah ke 
Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (lampiran 1) H.5.1.a H.5.1.b H.5.2.a H.5.2.b 



Lampiran 3b 
PETUNJUK PENG/S/AN TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI HASIL 

NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 
MANAJEMEN PROSES 

TARGET TEPAT TARGET TREND BENCHMARK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 MANAJEMEN PROSES 

a Tingkat kinerja operasional 1. (Oiisi dengan indikator yang digunakan oteh organisasi) a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
dari sistem-sistem kerja 2. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
(termasuk a.l. kesiapan 3. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
sistem kerja dan tempat 4. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kerja datam menghadapi 
keadaan · darurat 

Rata-rata 1:(1 s.dn)ln 1:(1 s.d n)ln 1:(1 s.dn)ln 1:(1 s.d n)/n 

B Tingkat kinerja dari proses 1. (Oiisi dengan indikator yang digunakan oteh organisasi) a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kerja kunci (termasuk 2. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
produktifitas, cycle time, 3. a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 
efisiensi proses, efektivitas 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/112/3 a/b/c/d 0/1/213 
proses, inovasi) 

Rata-rata 1:(1 s.d nj!n 1:11 s.d nlln 1:(1 s.d n)/n 1:11 s.dn)ln 

c Tingkat kinerja dari 1. (Oiisi dengan indikator yang digunakan oleh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan stakeholder dan 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 
pelanggan terhadap 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
manajemen proses 4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata 1:(1 s.d n)/n 1:(1 s.d n)ln 1:(1 s.d n)ln 1:(1 s.d n)/n 

d Tingkat kinerja dari 1. (Diisi dengan indikator yang digunakan oteh organisasi) a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
kepuasan anggota organisasi 2. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 
terhadap manajemen proses 3. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

4. a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/2/3 a/b/c/d 0/1/213 a/b/c/d 0/1/213 

Rata-rata 1:(1 s.d n)ln l:(1 s.d n)/n l:(1s.d n)ln 1:(1 s.d n)ln 

l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)/n l:(a s.d n)ln l:(a s.d n)/n 

Ket. : Hanya diisi di kolom yang berwarna biru sesuai dengan petunjuk penilaian 
Kolom 5 diisi a, b, c, atau d sesuai dengan lembar kriteria evaluasi (Lampiran 1) 

Hastlnya ptndah ke 
H.6. 1.a 

Hastlnya ptndah ke 
H.6.1.b 

Hastlnya plndah ke 
H.6.2.a 

Hastlnya plndah ke 
H.6.2.b 
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