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Kata Pengantar 

Dalam upaya menguatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi 
pemerintah dan sekaligus meningkatkan kinerja mereka, diperlukan berbagai 
usaha perbaikan tentang cara-cara mengelola kinerja organisasi-organisasi 
pemerintahan. Dan agar dapat mengelola kinerja dengan baik diperlukan 
sistem pengukuran kinerja yang dapat menghasilkan informasi kinerja yang 
dibutuhkan guna pengelolaan itu. Sistem pengukuran kinerja haruslah 
dibangun agar dapat digunakan sebagai sarana mengelola kinerja organisasi. 

Penggunaan pendekatan manajemen yang berbasis kinerja atau biasa 
disebut manajemen kinerja telah bergeser dari hanya mengelola kinerja 
pegawai (managing employee's performance) ke arah mengelola kinerja 
organisasi secara keseluruhan dengan berbagai metode dan teknik. 
Manajemen kinerja diartikan lebih luas menjadi pengelolaan atau manajemen 
yang mengarahkan segala sumber daya guna mencapai tujuan organisasi 
agar berhasil. Dan salah satu jantung dari manajemen kinerja adalah sistem 
pengukuran kinerja, yang di dalamnya terdapat beberapa elemen, seperti, 
penggunaan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, pengukuran, 
analisis dan evaluasi kinerja. 

Buku Pengukuran dan Analisis Kinerja ini memberikan informasi dan 
pembelajaran tentang pengukuran dan anal isis kinerja di lingkungan instansi 
pemerintah. Fokusnya, adalah untuk pengukuran kinerja Unit Kerja 
(organisasi), dan bukan pengukuran kinerja individual. Hal ini lebih 
dimaksudkan agar setiap pembaca yaitu para manajer publik atau pejabat 
pemerintahan dapat memprioritaskan pembangunan sistem pengukuran 
kinerja organisasi terlebih dahulu dan baru kemudian segera pula membangun 
sistem pengukuran kinerja individual. 

Besar harapan saya dengan selesainya buku kecil ini diharapkan dapat 
dijadikan bahan bacaan atau acuan guna pelaksanaan tugas sehari-hari dalam 
pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintahan, sehingga dapat tercipta 
tata pemerintahan yang baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi usaha
usaha perbaikan (reform) ini. 

Jakarta, Nopember 2008. 

Taufiq Effendi 
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BAB 1: 
PENDAHULUAN 

Sebuah organisasi dapat merencanakan sesuatu. Apapun yang 
direncanakan seharusnya adalah bukan hanya sekedar janji melainkan 
sesuatu yang benar-benar ingin dicapai. Untuk itu, organisasi akan 
merencanakan secara matang kondisi yang ingin dicapai dengan target· 
target yang cukup menantang namun memungkinkan untuk dicapai. 
Konsekuensinya, organisasi tersebut akan mengerahkan segenap 
kemampuannya untuk merealisasikan apa yang direncanakannya. Oleh 
karena itu, perencanaan dilengkapi dengan rencana mengenai upaya
upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. 

Selanjutnya, organisasi akan melaksanakan apa yang direncana
kan. Tahap berikutnya yang penting adalah mengukur keberhasilan/ 
kegagalannya dalam merealiasasikan rencana yang telah ditetapkan. 

Organisasi harus melakukan pengukuran kinerja agar dapat 
memahami kinerjanya, selanjutnya mengendalikan pencapaian target· 
target kinerja yang telah ditetapkan dan kemudian melakukan 
perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan 
kinerjanya. Organisasi juga perlu melakukan pengukuran kinerja agar 
dapat membedakan mana yang berhasil dan mana yang gagal. Dengan 
pemahaman ini, organisasi dapat mempertahankan keberhasilan dan 
menghindari kegagalan yang sama pada periode-periode berikutnya. 
Organisasi yang tidak memahami akan cenderung untuk salah 
memberikan reward dan punishment. Dalam bentuk paling ringan 
kesalahan ini bisa berupa tidak memberikan punishment pada yang 
gagal a tau tidak memberikan reward kepada yang berhasil, sedangkan 
dalam bentuk yang paling merugikan adalah berupa tidak memberikan 
reward pada yang gagal atau memberikan punishment kepada yang 
berhasil. 

Manfaat lain dari dilakukannya pengukuran kinerja bagin suatu 
organisasi adalah: 

• Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan 
masyarakat a tau pelanggan. 
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• Membantu organisasi memahami lebih dalam proses a tau apa yang 
(selama ini) dilakukannya. 

• Memastikan bahwa keputusan yang diambil (telah) berdasarkan 
fakta atau data. 

• Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu dilakukan 
dan bagaimana memperbaikinya 

• Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah dilakukan 
(terjadi) 

• Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin) belum 
diketahui. Jika selama ini kita bekerja tanpa pengukuran kinerja, 
kita mungkin berasumsi bahwa segala sesuatunya dalam keadaan 
baik. (Hal tersebut mungkin benar mungkin pula tidak, tetapi 
tanpa pengukuran kinerja tidak alasan untuk menyatakan tidak 
ada masalah) 

1. Pengukuran Kinerja dalam Sistem AKIP 

Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, 
yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja dan kemudian 
dilanjutkan dengan subsistem pelaporan kinerja. 

Setelah kinerja ditetapkan melalui dokumen-dokumen perencana
an (lihat Modul Perencanaan Kinerja), organisasi mulai 
merealisasikan rencananya. Pengukuran kinerja adalah bagian dari 
sistem AKIP yang merekam realisasi dan membandingkan 
kesesuaian-nya dengan rencana yang telah ditetapkan semula 
serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. 

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan 
analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam 
pelaporan kinerja (lihat Modul Pelaporan Kinerja). Posisi 
pengukuran kinerja dalam Sistem AKIP dapat dilihat dalam bagan 
berikut: 
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Gambar 1.1: Fosisi pengukuran kinerja dalam Sistem AKIP 

2. Pengukuran Kinerja dalam Sistem yang Lain dan Dokumen yg 
Digunakan 

Pengukuran yang membandingkan antara realisasi dengan target 
yang direncanakan telah diwajibkan melalui beberapa peraturan 
perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 lahun 2006 tentang lata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan pengukuran 
mengenai realisasi fisik dan keuangan setiap triwulan. 

Seluruh sub kegiatan dalam satu kegiatan dilakukan pengukuran 
mengenai keuangan dan fisik melalui pembandingan antara target 
(disini disebut sasaran) dengan realisasinya dengan menggunakan 
formulir A. Selanjutnya dilakukan pengukuran mengenai 
penyerapan anggaran dan indikator output dari seluruh kegiatan 
melalui pembandingan antara target (disini juga disebut sasaran) 
dengan realisasinya dengan menggunakan formulir B. lerakhi~ 
dilakukan pengukuran mengenai hal yang sama dari seluruh 
program melalui pembandingan antara target (disini juga disebut 
sasaran) dengan realisasinya dengan menggunakan formulir C. I. 
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Selain itu juga disajikan pengukuran menurut seluruh fungsi dan 
subfungsi melalui pembandingan antara target dengan realisasinya 
dengan menggunakan formulir C. II. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan 
instansi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi mengenai 
realisasi anggaran terutama melalui Laporan Realisasi Anggaran 
SKPD (Lampiran E.XI.a) dan Laporan Realisasi Anggaran PPKD 
(Lampiran E.XI.b). lnformasi ini kemudian dilengkapi dengan 
rincian melalui Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan (Lampiran E.XXVII.I.S.a) dan Rekapitulasi Realisasi 
Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara (Lampiran E.XXVII.J.6.a). Pengukuran yang 
dilakukan adalah dengan membandingkan antara anggaran dan 
realisasi pendapatan dan belanja daerah. 

Hal yang sama, terutama untuk instansi pemerintah pusat berlaku 
melalui Peratura~ Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah yang 
mewajibkan instansi pemerintah daerah untuk menyajikan 
informasi mengenai realisasi anggaran melalui Laporan Realisasi 
Anggaran lnstansi Pemerintah Pusat (Lampiran I.A.1 ), Laporan 
Realisasi Anggaran lnstansi Kementerian Negara/Lembaga 
(Lampiran I·A.2), Laporan Realisasi Anggaran Bendaharawan 
Umum Negara (Lampiran I·A.3), dan Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Provinsi (Lampiran I·A.4), dan Laporan Realisasi 
Anggaran Pemerintah Kabupaten Kota (Lampiran I·A.S) Pengukuran 
yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara anggaran 
dan realisasi pendapatan dan belanja. 

Pengukuran kinerja dalam Sistem AKIP tidak difokuskan pada 
pengukuran aspek keuangan, melainkan lebih menekankan pada 
pengukuran atas pencapaian kinerja yang merupakan kondfsi yang 
direncanakan ingin dicapai melalui pengukuran atas pencapaian 
target-target indikator kinerja yang berorientasi hasil seperti yang 
telah ditetapkan pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja. 
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3. Maksud dan Tujuan 

Modul Pengukuran Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan 
panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh 
berbagai instansi pemerintah dalam melaksanakan pengukuran 
kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. 

Sedangkan tujuan penyusunan Modul ini adalah agar terwujud 
peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja, sistem 
pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi 
dan analisis sebagai bagian dari implementasi Sistem AKIP. 

4. Sistematika Modul 

Agar diperoleh pemanfaatan yang optimal dari petunjuk 
pelaksanaan ini, maka sistematika pembahasan diupayakan untuk 
mampu dipahami pembaca agar dapat melaksanakan langkah· 
langkah yang diperlukan dalam penetapan indikator kinerja 
utama. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan posisi pengukuran kinerja dalam Sistem 
AKIP, dokumen dalam sistem yang lain yang mempengaruhi 
pengukuran kinerja, serta maksud dan tujuan modul. 

Bab II: lndikator Kinerja 

Bab ini menguraikan tentang pengertian indikator kinerja, jenis 
indikator kinerja, syarat indikator kinerja, indikator kinerja 
utama, perumusan indikator kinerja, dan hal-hal lain yang perlu 
diperhatikan dalam perumusan indikator kinerja. 

Bab Ill: Sistem Pengumpulan Data Kinerja 

Bab ini menyajikan mengenai sistem pengumpulan data kinerja. 

Bab IV: Pengukuran Kinerja 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian pengukuran kinerja, 
teknik-teknik pengukuran kinerja, mekanisme pengukuran kinerja, 
perhitungan capaian, format dan cara pengisian, serta hal-hal 
lain yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 

Bab V: Evaluasi dan Analisis 

Bab ini menguraikan mengenai evaluasi dan anal isis kinerja serta 
hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dan analisis. 
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Bab VI: Penutup 

Bab ini berisi simpulan mengenai keseluruhan pengukuran kinerja. 

Lamptran: Contoh lndtkator Ktnerja 

Dalam lampiran modul ini disajikan seperangkat contoh indikator 
kinerja yang dapat digunakan sebagai referensi. 
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BAB II: 
INDIKATOR KINERJA 

Unsur yang paling penting dari sebuah pengukuran kinerja adalah 
indikator kinerja. Walaupun pembahasan mengenai indikator kinerja 
dikupas dalam Modul Pengukuran dan Anal isis Kinerja, indikator kinerja 
sudah harus ditetapkan sejak perencanaan kinerja, seperti telah 
dijelaskan dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian 
Kinerja. 

1. Pengertian lndikator Kinerja 

lndikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 
'kinerja'. 

Terdapat banyak pengertian atau definisi 'indikator'. Beberapa 
pengertian yang cukup baik diantaranya adalah sebagai berikut: 

• lndikator adalah statistik dan hal yang normatif yang menjadi 
perhatian kita yang membantu kita dalam membuat penilaian 
ringkas, komprehensif dan berimbang terhadap kondisi
kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat 
(Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan, 
Amerika Serikat, 1969). 

• lndikator adalah variabel yang membantu kita dalam 
mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara 
langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981 ). 

• lndikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau 
memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan 
tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 
perubahan (Green, 1992). 

• lndikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu 
kejadian atau kondisi. Misalnya berat badan badan bayi 
berdasarkan umur adalah indikator bagi status gizi bayi 
tersebut (Wilson & Sapanuchart, 1993). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa'indikator' 
adalah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan 
atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi. lndikator tidak selalu dapat 
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menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya 
memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan 
tersebut sebagai suatu perkiraan. lndikator bukanlah ukuran exact, 
melainkan alat ukur yang disepakati bersama oleh anggota 
organisasi yang akan dijadikan sebagai indikasi dari keadaan. 

Sedangkan pengertian atau definisi kinerja antara lain adalah: 

• Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja 
yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau 
program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 

• Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya 
(accomplishment). 

• Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil 
kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat 
kecepatan I efesiensi I produktivitasl efektivitas dalam menca
pai tujuan. Jadi kinerja merupakan state of condition dari 
suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang 
diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi 
yang diinginkan, perubahan yang diinginkan). 

• Kinerja adalah keluaranlhasil dari kegiatanlprogram yang 
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
angaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa'kinerja' 
adalah kondisi yang ingin dicapai melalui berbagai upaya untuk 
mencapainya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi 
mengenai 'indikator' dan 'kinerja' di atas, maka pengertian 
'indikator kinerja' dapat dipahami seperti di bawah ini: 

• lndikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan 
terwujudnya kinerja yang diinginkan. 

• lndikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur 
kinerja atau hasil yang dicapai. 

• lndikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk 
mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan 
hasil kerja yang dicapai. 
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• lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. lndikator kinerja memberikan 
penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, 
mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan 
sudah tercapai. 

• lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 
tujuan yang ditetapkan organisasi. 

2. Syarat-syarat lndikator Kinerja 

lndikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria 
sebagai berikut: 

a. Spesifik: lndikator kinerja harus cukup cukup jelas dan 
terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi maupun 
kriteria yang berbeda pada dua atau lebih pihak yang 
melakukan pengukuran. 

Contoh: 
Conto 

Jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk yang 
~~~----~--~--~~~~--4 
(Kriteria yang digunakan untuk kategori mempunyai pendapatan 
"miskin" bisa berbeda-beda sehingga kurang dari Rp10.000 per 
akan mengakibatkan hasil pengukuran hari. 
an berbeda pula 

Jumlah peserta sosialisasi penyusunan • Jumlah peserta yang 
indikator kine ·a utama IKU mengikuti sosialisasi tentang 
(Obyek pengukuran tidak jelas, apakah IKU 
peserta yang ikut atau peserta yang • Jumlah peserta yang 
paham) mampu merumuskan IKU 

sesuai dengan kriteria yang 
diteta kan 

b. Dapat diukur secara objektif: lndikator kinerja harus dapat 
diukur secara obyektif, sehingga apabila ada lebih dari satu 
pihak yang melakukan pengukuran dengan indikator yang sam a 
atas suatu kondisi yang sama akan mendapatkan hasil 
pengukuran yang sama. Dapat diukur juga mengandung arti 
dapat dibandingkan dan memungkinkan dilakukannya anal isis 
statistik. 
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Contoh: 
Contoh yang Salah Contoh yang Benar 

Jumlah masyarakat yang taat hukum • Jumlah pelanggaran 
(Taat hukum adalah kondisi yang hukum yang dilakukan oleh 
kualitatif sehingga pengukurannya masyarakat 
menjadi subyektif) • Persentase penurunan 

pelanggaran rambu lalu 
lintas oleh pengemudi 
an_g_kutan umum 

Persentase pekerja yang meningkat Persentase peke~a dengan 
kesejahteraannya upah diatas UMR yang 
(Ukuran peningkatan kesejahteraan berlaku di wilayah X 
pekerja masih bersifat subjf]kt{f)_ 

Sebagai tambahan, dalam keadaan tertentu, terjadi suatu 
kondisi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun kita 
harus menetapkan semacam opini atau simpulan untuk 
menyatakan suatu keadaan telah atau belum terjadi. Dalam 
keadaan semacam itu, sebaiknya digunakan seperangkat 
kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi 
tersebut. Semakin dipenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka 
kondisi dianggap semakin tercapai. 
Karena ukuran kinerja semacam ini tidak ada (dapat) 
dikalibrasi, maka penggunaannya sangat dibatasi perlu 
pertimbangan yang hati-hati. 

c. Dapat dicapai: lndikator kinerja yang ditetapkan harus 
mempertimbangkan indikator tersebut mengacu pada kondisi 
yang akan dapat dicapai pada periode yang akan diukur. 

Contoh: 
Contoh yang Salah Contoh yang Benar 

Persentase penurunan penderita Persentase (atau jumlah) 
HIV/AIDS (indikator sebuah puskesmas penderita HIV/AIDS yang 
di kecamatan X) mendapat layanan 
(Penurunan jumlah penderita AIDSIHIV pengobatan dan konsultasi 
bukan domain sebuah puskesmas dan 
terlalu jauh kaitannya dengan peran 
sebuah puskesmas) 
Jumlah peraturan perundang-undangan • Jumlah draft peraturan 
yang disusun perundang-undangan 
(Apabila sampai periode yang akan 
dilaporkan baru akan menyusun draft 
peraturan, maka untuk periode tersebut, 
indikator kinerja di atas menjadi tidak 
dapat dicapai) 
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d. Relevan: lndikator kinerja sebagai alat ukur suatu kondisi 
harus sesuai dan berhubungan dengan kondisi yang akan 
diukur. 

Contoh: 
Contoh yang Salah " Contoh Yang Benar 

Sasaran: Persentase penduduk yang 
"Menurunkan penduduk miskin menjadi memiliki penghasilan kurang 
8,5% pada akhir tahun 200x" dari USD 2 per hari 
lndikator: 
"Jumlah kajian tentang efektivitas 
bantuan langsung tunai" 
(Jumlah kajian tidak tidak relevan dan 
tidak representatif untuk 
menggambarkan kondisi penurunan 
penduduk miskin) 
Sasaran: • Persentase murid 
"Meningkatnya tarat pendidikan tingkat SLTA yang lulus 
masyarakat Propinsi X" dengan NEM diatas rata-rata 
lndikator: nasional 
Jumlah SO, Ml , MA dan SMK yang 
menerima hibah pendidikan 
(Pemberian hi bah bukan ukuran 
meningkatnya taraf pendidikan 
masyarakat) 

e. Berjangka waktu tertentu (time bound): lndikator kinerja 
kadang-kadang terkait pada suatu periode yang akan diukur. 
Apabila yang akan diukur adalah suatu periode tertentu, 
sebaiknya indikator kinerja tidak dibuat secara generik yang 
akan mengabaikan periode yang akan diukur. 

Contoh: 
Contoh yang Salah Contoh yang Benar 

Produksi padi Produksi padi per musim 
(Apabila yang akan diukur adalah panen 
produksi padi yang bukan periode 
seta hun, misalnya per panen, maka 
indikator di atas akan menyimpangkan 
pengukuran per periode panen menjadi 
pengukuran per periode 1 tahun) 
Persentase penurunan be ban Kadar gas CO dari kendaraan 
pencemaran yang diakibatkan oleh emisi angkutan umum yang diuji 
sumber bergerak pada tahun 200X 
(Zat pencemar apa yang hendak 
diturunkan Tidak jelas dan sampai kapan 
boleh dikatakan berhasil atau gaga/) 
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f. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable): lndikator 
kinerja yang ditetapkan sudah harus dipertimbangkan apakah 
akan dapat dilaksanakan pengukurannya. Pertimbangan atas 
ini termasuk mengenai kecukupan dana maupun waktu untuk 
memperoleh data atas indikator kinerja yang akan diukur. 

Contoh: 

Contoh yang Salah Contoh yang Benar 
Jumlah kepala keluarga yang Jumlah pengguna telepon genggam 
memiliki telepon genggam 
(Untuk mendapatkan data (Dihitung dari jumlah nomor telepon 
mengenai jumlah kepala keluarga genggam yang dipakai, dari catatan 
yang memiliki telepon genggam seluruh penyedia jasa telepon 
mungkin dibutuhkan survei yang genggam) 
menyeluruh sehingga membutuh-
kan biaya besar yang mungkin 
tidak tersedia anggarannya) 
Persentase anggota masyarakat • Persentase responden yang 
yang mempunyai apresiasi mengunjungi musium 2 kali dalam 
terhadap budaya seta hun 
(Kondisi tersebut menjadi sulit • Tingkat okupansi pertunjukan 
tercapai karena mengukur kesenian daerah 
apresiasi budaya setiap anggota • Rata-rata pengunjung 
masyarakat akan memakan waktu perpustakaan daerah sebulan 
yang lama dan biaya yang tidak 
sedikit) 

3. Tipe lndikator Kinerja 

lndikator kinerja mengacu pada kondisi yang diinginkan. Kondisi 
yang ingin dicapai tersebut digambarkan melalui beberapa cara. 
Penggambaran kondisi ini diterjemahkan melalui suatu angka atau 
skala. Angka atau skala yang digunakan ini menghasilkan beberapa 
tipe indikator kinerja, yaitu: 

a. Kualitatif, indikator kinerja yang menggunakan skala dalam 
menggambarkan kondisi. Skala ini bisa dari yang sangat 
ekstrim, hingga menjadi gradasi yang semakin tipis 
perbedaannya. 
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Contoh: 
lndlkator KlnerJa ' Anakllakala . 

Analisis telah dilakukan Ya/ 
Tidak 

Kualitas gedung Baikl 
Cukup/ 
Kurang 

Kepuasan pelanggan Sangat Puas/ 
Puas/ 
Cukup/ 
Tidak Puas/ 
Sangat Tidak Puas 

lndikator kualitatif hendaknya hanya digunakan apabila 
kriteria-kriterta atas setiap skala yang digunakan telah terse
dia dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

b. Kuantttattf absolut: menggunakan satu buah angka absolut. 

Contoh: 

lndlkator Kinerja .,,,, ·'' .. Angka/skala 
Jumlah tenaga medis 30 orang 
Panjang jalan yang dibangun ke daerah tujuan 

10 km wisata potensial 
Jumlah pedoman pelaksanaan yang disusun 10 pedoman 

c. Persentase: menggunakan angka yang dihasilkan dari 
perbandingan dua angka absolut yaitu angka absolut kondisi 
dari yg diukur dengan angka absolut populasinya. 

Contoh: 
It .. lndlkator KlnerJa PAngka/akala 
Persentase kendaraan angkutan umum yang 

53% dalam kondisi layak 
Persentase peserta ujian sertifikasi pengadaan 

60% barang dan jasa yang lulus 
Angka Partisipasi Murni tingkat SO 95% 

d. Rasio: menggunakan angka yang dihasilkan dari perbandingan 
dua angka absolut yaitu angka absolut kondisi dari yg diukur 
dengan angka absolut lain yang terkait. 
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Contoh: 

lndikator Klnerja Angka/skata 
Rasio rumah sakit dengan jumlah dokter 1 : 2 atau 0,50 
Rasio polisi dengan jumlah penduduk 1 : 1000 atau 0,001 
Rasio sekolah dengan jumlah kelas 1 : 4 atau 0,25 

e. Rata-rata: menggunakan angka yang dihasilkan dari rata-rata 
dari sejumlah angka absolut suatu kondisi yang akan diukur 
pada suatu populasi atau total kejadian. 

Contoh: 
lndlkator Klnerja Anaka/skala 

Rata-rata jumlah halaman yang salah ketik setiap 
1 halaman 100 halaman 

Rata-rata berkas kasus yang diselesaikan pada 15 berkas kasus per 
tahap penuntutan dalam 1 bulan bulan 
Rata-rata angka kematian bayi per 1000 

60 orang persalinan 

f. lndeks: menggunakan angka yang dihasilkan dari suatu rum us 
tertentu dari beberapa variabel. 

Contoh: 
lndikator Kinerja Angka/skata 

lndeks kepuasan konsumen 4,21 
lndeks persepsi korupsi 9,8 
lndeks Pembangunan Manusia 0,962 

4. Jenis-jenis lndikator Kinerja 

lndikator kinerja yang diatur dalam Sistem AKIP terdiri dari input, 
output, dan outcome. 

a. lndikator kinerja input adalah indikator kinerja yang 
memberikan gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan 
untuk menghasilkan output. lndikator kinerja input bisa 
berupa input itu sendiri, namun untuk kepentingan manajerial 
bisa dikembangkan menjadi indikator kinerja yang 
menggambarkan mengenai kualitas input. 

Contoh: 

lndlkator Klnerja Satuan Targ_et 
Jumlah anggaran yang dibutuhkan Rupiah 1.000.000 
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan Orang 10 
Jumlah peralatan yang dibutuhkan Unit 3 

14 



lndikator kinerja input yang merupakan ·input itu sendiri 
sebaiknya dibatasi hanya pada input yang penting digunakan 
untuk mengukur suatu kinerja sehingga akan mempengaruhi 
suatu pengambilan keputusan. Input seperti SDM, maupun 
input-input pendukung apabila tidak akan digunakan untuk 
mengukur kinerja dan tidak akan menghasilkan pengambilan 
keputusan atas keberhasilan atau kegagalannya sebaiknya 
tidak usah dijadikan indikator kinerja input. Untuk input 
berupa dana, harus ditentukan fokus pengukurannya apakah 
pada keberhasilan dalam penyerapan anggaran atau 
keberhasilan dalam penghematan. 

b. lndikator kinerja output adalah indikator kinerja yang 
memberikan gambaran mengenai keluaran dalam bentuk 
barang atau jasa yang dibuat. lndikator kinerja output juga 
bisa berupa output itu sendiri, namun sama halnya dengan 
input, untuk kepentingan manajerial bisa dikembangkan 
menjadi indikator kinerja yang menggambarkan mengenai 
kualitas output. 

Contoh: 

lndikator Kinerja Satuan Target 
Jumlah daerah yang mendapat 

Daerah 8 
pembinaan 
Jumlahpetani yang menerima bantuan Orang 96 
Jumlah buku pedoman yang disusun buku 5 

c. lndikator kinerja outcome adalah indikator kinerja yang 
memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang 
diharapkan dari barang atau jasa yang diproduk oleh suatu 
organisasi. lndikator kinerja outcome dapat terdiri dari 
indikator kinerja (i) immediate outcome, yaitu outcome yang 
langsung segera dapat diperoleh dari adanya output; (ii) 
intermediate outcome, yaitu outcome berikutnya yang 
diperoleh setelah adanya immediate outcome; hingga (iii) 
ultimate outcome, yaitu outco.me terakhir yang diinginkan 
yang merupakan hasil dari berbagai intermediate outcome. 
Ultimate outcome ini dapat berupa manfaat (benefit) maupun 
dampak (impact). 
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Contoh: 

lndikator Kinerja Satuan Target 
Jumlah pengunjung website perhari 

orang 100 kerja 
Persentase responden yang 
menyatakan puas atas layanan % 20 
transportasi umum di lbukota 
Tingkat kematian akibat kelalaian 

orang per 
penggunaan sabuk pengaman 

insiden 0,45 
kendaraan 

lndikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
kegiatan terdiri dari indikator kinerja input, output, dan outcome. 

lndikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
sasaran adalah indikator kinerja outcome. Untuk sasaran yang 
pada periode tersebut baru menghasilkan output, dapat digunakan 
indikator kinerja output 

lndikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
organisasi adalah indikator kinerja utama. 

Selain indikator input, output, dan outcome, untuk kepentingan 
akuntabilitas manajerial dan juga akuntabilitas publik, instansi 
pemerintah dianjurkan untuk mengembangkan sendiri indikator
indikator kinerja yang mengukur mengenai efisiensi, kualitas, 
produktivitas, keselamatan, ketepatan waktu, dan lain-lain 
pengukuran yang diperlukan dalam rrianajemen kinerja. 

5. lndfkator Kinerja Utama 

lndikator Kinerja Utama (Key Performance lndikators) adalah 
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
instansi pemerintah. lndikator Kinerja Utama digunakan sebagai 
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 

lndikator Kinerja Utama ditetapkan secara formal pada setiap 
tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan 
hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut: 

a. pada tingkat kementerian negara/departemen/LPND/ 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya 
menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan 
kewenangan, tugas dan fungsi; 
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b. pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator 
hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat 
lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya; 

c. pada unit organisasi setingkat eselon 11/SKPO/unit kerja 
mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran 
(output). 

Petunjuk menetapkan indikator kinerja utama dapat dilihat pada 
buku Petunjuk Petaksanaan lndikator Kinerja Utama. 

6. Perumusan lndikator Kinerja 

Dalam merumuskan indikator kinerja yang akan digunakan oleh 
organisasi perlu dilakukan tahap-tahap berikut ini: 

Tahap persiapan: 

Dalam tahap ini hal yang perlu dilakukan adalah: 

a. Membentuk tim perumus indikator kinerja 
Tim perumus sebaiknya diisi oleh orang-orang yang terlibat 
dalam atau memahami aktivitas yang berhubungan dengan 
sasaran yang akan diukur. 

b. Pahami hal-hal yang berkaitan dengan indikator kinerja 
Tim perumus · mempelajari dan memahami segala hal yang 
berkaitan dengan indikator kinerja. Tim perumus juga harus 
memahami syarat-syarat indikator kinerja sehingga mampu 
menguji apakah· indikator kinerja yang ditetapkan telah 
memenuhi syarat. 

c. Mendapatkan referensi tentang indikator kinerja yang 
digunakan oleh instansi lain yang sejenis 

Dalam rangka mengurangi .... 

Tahap perumusan: 

Dalam tahap ini hal yang perlu dilakukan adalah: 

a. Klarifikasi apa yang diukur, pernyataan hasil (result statement) 
atau tujuan/sasaran yang ingin capai dan upaya apa yang 
dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. 
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Suatu indikator kinerja yang baik, terutama indikator kinerja 
yang digunakan untuk mengukur sasaran, diawali dengan suatu 
pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang 
banyak. Pernyataan ini seyogyanya telah terumuskan menjadi 
tujuan/sasaran. Untuk indikator kinerja yang digunakan untuk 
mengukur upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil 
tersebut, klarifikasi dilakukan atas program/kegiatan. 

Selain apa yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam 
tujuan/sasaran dan program/kegiatan, perlu digali lebih jauh 
mengenai kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pelanggan dan 
stakeholder yang mungkin tidak terekam dalam perencanaan 
yang telah disusun. 

lnformasi atas kondisi yang tidak terekam dalam perencanaan 
harus diumpan balikkan sehingga dapat diambil langkah
langkah yang diperlukan untuk menyempurnakan 
perencanaan. 

b. Menyusun daftar awal indikator kinerja yang mungkin dapat 
digunakan. 

Terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat 
digunakan untuk mengukur suatu tujuan/sasaran dan 
program/kegiatan, namun dari indikator-indikator kinerja 
tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat 
digunakan dengan tepat. 

Daftar awal indikator kinerja ini disusun setelah mengidenti
fikasikan kebutuhan-kebutuhan akan informasi kinerja dan 
kewajiban-kewajiban pelaporan akuntabilitas. Proses 
identifikasi dapat dimulai dari hal-hal yang terkecil, misalnya 
pada tingkat kegiatan. 

Dalam menyusun daftar awal indikator kinerja, perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

• Bra;nstorm;ng ;nternal oleh tim perumus. 

• Konsultasi dengan para ahli di bidang yang sedang 
dibahas. 

• Menggunakan referensi pengalaman pihak lain dengan 
kegiatan yang sama atau sejenis. 
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Penyusunan daftar awal indikator kinerja ini paling tidak sudah 
dapat menyebut nama atau judul indikator dan untuk apa 
indikator itu diperlukan. 

c. Melakukan pemilihan indikator kinerja yang terdapat dalam 
daftar awal indikator kinerja. 

Setelah tersusun daftar awal indikator kinerja, langkah 
selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang 
tercantum dalam daftar awal indikator kinerja. Evaluasi 
dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja 
dalam daftar dengan kriterianya. 

lndikator kinerja yang tidak memenuhi syarat indikator kinerja 
dapat langsung dicoret dari daftar. lndikator kinerja ini bisa 
kembali masuk ke dalam daftar apabila tidak ada indikator 
yang memenuhi seluruh kriteria indikator kinerja yang baik. 
Dalam keadaan seperti ini, seleksi dilakukan dengan memilih 
yang terbaik dari yang terburuk. 

Dengan skala yang sederhana, misalya satu sampai lfma, setiap 
indikator kinerja yang dievaluasi dapat ditetapkan nilainya. 
Pemberian nilai ini akan memberikan pemahaman yang 
menyeluruh terhadap kepentingan masing-masing indikator 
yang dievaluasi dan membantu proses pemilihan indikator 
yang paling tepat. · 

Pendekatan dengan metode ini harus diterapkan secara 
fleksibel dan dengan pertimbangan yang matang, karena 
setiap kriteria tidak memiliki bobot yang sama. 

d. Menetapkan indikator kinerja. 
Tahap akhir dari proses ini adalah menetapkan indikator 
kinerja terbaik. lndikator-indikator kinerja tersebut. lndikator 
kinerja, terutama indikator kinerja utama dan indikator 
kinerja yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian 
tujuan/sasaran hendaknya ditetapkan secara formal sehingga 
lebih mengikat organisasi dan dapat digunakan sebagai 
komitmen dalam rangka mengarahkan organisasi untuk 
mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

7. Contoh lndikator Kinerja 

Contoh-contoh indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran. 
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8. Hal-hal Latn yang Perlu Dtperhattkan dalam Perumusan lndtkator 
Ktnerja 

Selain kegiatan dan sasaran, program juga dilengkapi dengan 
indikator kinerja. lndikator kinerja program merupakan ukuran 
hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian 
negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh 
satuan kerja. 
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BAB Ill: 
SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA 

1. Pola Pikir Perancangan 

Sekali ukuran kinerja atau indikator kinerja sudah ditetapkan, 
kemudian diperlukan sistem pengumpulan data kinerja. Pola pikir 
ini haruslah dipegang oleh setiap pimpfnan unit organfsasi instansf. 
Karenanya, pertanyaan yang menyangkut data apa yang 
dikumpulkan dalam rangka mengelola kinerja akan dapat terjawab 
jika kita sudah memiliki ukuran-ukuran kinerja atau indikator
indikator kinerja. · 

Untuk memahami perlunya menentukan data apa yang 
dikumpulkan guna pengelolaan kinerja di suatu instansi haruslah 
terlebih dahulu kembali lagi pada definisi kinerja itu sendiri. Jika 
kinerja didefinisikan sebagai upaya mencapai sesuatu (hasil) dan 
pencapaiannya (prestasi dalam mencapai hasil), maka tentulah 
indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dapat 
berupa indikator input (sarana, prasarana dan fasilitas), indikator 
proses (dalam mencapai hasil), indikator output dan indikator 
outcome maupun dampak. Karenanya, penentuan indikator 
kinerja yang akan dipakai beserta rincian data yang harus 
dikumpulkan hendaknya diindentifikasi sejak awal sebelum 
kegiatan dan program dilaksanakan. 

Kemudian, pendekatan yang perlu dilakukan dalam menentukan 
data kinerja apa yang diprioritaskan untuk dikumpulkan hendaknya 
satu persatu kegiatan dan program dicermati agar pada giliran 
nanti para pejabat atau manajer publik dapat mengelola kinerja 
pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Hal ini mengingat 
pengukuran kineja organisasi sebagian besar di dalamnya 
menyangkut pengukuran kinerja pelaksanaan program dan 
kegiatan intansi. Walaupun indikator yang digunakan dalam 
mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan sebagian besar bukan 
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja 
organisasi. Sedangkan indikator kinerja yang digunakan untuk 
mengukur kinerja pelaksanaan program atau sasaran-sasaran 
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pencapaian program mungkin mirip atau mendekati sama dengan 
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja 
organisasi instansi. 

Dalam menentukan prioritas pengumpulan data haruslah mulai 
data yang penting terlebih dahulu, baru ke pengumpulan data 
rincian dari data penting tersebut, kemudian informasi tambahan 
lainnya. Jadi jika disamakan dalam pembangunan system informasi 
maka yang menjadi prioritas adalah output terlebih dahulu baru 
kemudian proses dan inputnya, sebagai berikut: 

( ..... 

' :.4-'-~'- - - 1''\ r 

Gambar 3.1: Proses Perencanaan Kinerja vs Proses Pencapaian Kinerja 

Pola di atas juga berlaku dalam memilih dan mengumpulkan data 
kinerja di seluruh tingkatan organisasi. Jika pencatatan, 
pengumpulan dan pendokumentasian data kinerja memerlukan 
biaya yang mahal, maka yang perlu dijaga ketertibannya adalah 
pencatatan dan pengumpulan data indikator output (IK Output) 
terlebih dahulu barulah selanjutnya data indikator kinerja proses 
dan input. Fokus dalam memprioritaskan pengumpulan data ini 
bukanlah mengabaikan pengumpulan data indikator input akan 
tetapi para pejabat dan manajer publik haruslah mulai 
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mementingkan mengendalikan pencapian IK output atau IK 
outcome dari pada mengendalikan proses dan input. Proses dan 
input juga penting untuk dipantau atau dikendalikan, apalagi 
menyangkut penggunaan dana anggaran. Akan tetapi fokus 
perhatian yang lebih ke output dan outcome akan dapat mencakup 
keseluruhan dibandingkan jika hanya berfokus kepada penggunaan 
input dalam proses ada kemungkinan kehilangan arah dalam 
mencapai output dan outcome. 

2. Pelaksanaan Perancangan Pengumpulan Data 

Dalam menentukan pengumpulan data kinerja ini perlu dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar indikator kinerja yang digunakan di dalam 
organisasi; 

b. Menentukan rincian data apa saja yang dibutuhkan setfap 
indikator kinerja; 

c. Menentukan waktu pengumpulan data (jika berkala berapa 
lama: seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap 
triwulan, dan seterusnya, atau harus dikumpulkan secara 
terus menerus); 

d. Menentukan cara-cara kompilasi (penghimpunan) dan 
pengikhtisaran data kinerja; 

e. Membuat penugasan unit-unit pengumpul data kinerja; 

f. Menyediakan sarana penangkapan (data capture), 
pencatatan, dan penghimpunan (media kompilasi dan 
pengikhtisaran), serta peralatan dan jaringan yang diperlukan. 

g. Menentukan data kinerja yang tidak dapat disediakan darf 
sistem pengumpulan data dari dalam organisasi yang harus 
dikumpulkan melalui pihak lain atau melalui survei atau 
sensus. 

h. Menyusun pedoman untuk para pihak yang terkait dalam 
pengumpulan data kinerja dan langkah-langkah diatas. 

Dari langkah-langkah secara umum di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan pengumpulan data kinerja dapat diskenarfo
kan dalam dua bagian (jalur), yaitu: 
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a. Pengumpulan data dengan sistem informasi yang ada di dalam 
organisasi; 

b. Pengumpulan data melalui pihak lain (di luar instansi) atau 
melakukan survei atau sensus sendiri di lapangan. 

Untuk pengumpulan data yang bisa dicatat (di-registrasi) dan 
dikumpulkan di dalam organisasi biasanya adalah data-data rinci 
mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, baik menyangkut 
upaya-upaya yang dilakukan berikut penggunaan sumber dayanya, 
serta prestasinya. 

Pencatatan dan pengumpulan data terkait dengan penggunaan 
sumber daya keuangan atau anggaran biasanya sudah lebih 
terstruktur dan diatur oleh berbagai ketentuan perundangan dan 
standar akuntansi (untuk pencatatan dan pengungkapan). Oleh 
karena itu, ketaatan pada peraturan dan pemenuhan standar 
akuntansi perlu menjadi perhatian dalam rangkat mencatat dan 
pengumpulkan data keuangan. Sedangkan pengumpulan data 
kinerja, lebih merupakan "managerial accounting" yaitu 
pencatatan dan pengikhtisaran data kinerja lebih untuk kebutuhan 
manajerial dalam mengendalikan pencapaian tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran instansi. 

Pada Gambar 3.2 garis solid menunjukkan alur data yang bisa 
dikompilasi sampai unit tertinggi pada instansi. Data itu misalnya, 
data keuangan, data fasilitas, data sarana dan prasarana, dan 
sebagainya. Sedangkan tanda panah yang besar merupakan alur 
data tertentu yang hanya berlaku pada tingkatan tertentu. Untuk 
menangkap data, sistem informasi pada instansi haruslah disiapkan 
cara penangkapan data baik secara elektronik maupun manual. 
Penangkapan data secara manual, jika memungkinkan disiapkan 
buku-buku catatan atau register-register untuk mencatat setiap 
data yang berupa kejadian atau perubahan ataupun transaksi 
secara kronologis. Dan secara periodik diteliti, diverifikasi, 
dijumlahkan setiap elemen-nya atau setiap katergorinya untuk 
dibuatkan ikhtisar. 
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INDIKATORMENURUTHIERARKI 
ORGANISASI 

Gambar 3.2: lndikator menurut hierarki organisasi 

Penyiapan pengkompilasian juga merupakan hal penting guna 
memperoleh data yang berguna. Media kompilasi bisa saja berupa 
buku, atau kartu, atau formulir tertentu yang bisa digunakan untuk 
mengumpulkan data tersebut. Sebagai contoh: Untuk mencatat 
tingkat produktivitas tanaman pangan khususnya padi dapat 
disediakan media kompilasi atau form seperti berikut: 

Contoh: 
Produktivitas lana man Pangan: Padi 
Kecamatan: .......................... . 

JenisNarietas Des a Jml Prod Luas Produktivitas Ket 
La han (Prod/Luas) 

Jadi jika tingkat produktivitas tersebut di atas kita sepakati untuk 
dijadikan indikator kinerja keberhasilan Dinas Pertanian dalam 
menyuluh dan mendorong peningkatan produktivitas lahan petani, 
misalnya, maka indikator itu (tingkat produktivitas) bisa dihitung 
dari: jumlah produksi dibagi luas lahan, atau lebih spesifik agar 
supaya lebih tajam luas lahan tersebut dihitung untuk semua lahan 
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yang ditanam jenis padi tertentu (luas tanam), atau luas lahan 
yang melaksanakan panen (luas penen). Sekali lagi, jika kita sudah 
sepakat tentang suatu indikator yang dipakai jika itu merupakan 
angka ratio atau persentase maka seluruh elemen data indikator 
itu harus dikumpulkan. 

Kemudian yang kedua, pengumpulan data melalui pihak luar atau 
pengumpulan data melalui survei, biasanya untuk data-data yang 
diperlukan guna mengukur perubahan yang terjadi di masyarakat 
terkait dengan pelaksanaan program-program dan kegiatan
kegiatan instansi. Perubahan-perubahan itu dapat saja mudah 
diamati atau diobservasi ketika kegiatan-kegiatan sudah selesai. 
Akan tetapi ada pula perubahan-perubahan yang sulit diobservasi 
karena menyangkut perilaku masyarakat. Untuk itu boleh jadi 
diperlukan survei persepsi untuk menanyakan langsung kepada 
masyarakat peserta program atau bukan perserta program tentang 
pendapat mereka akan pelaksanaan program dan kegiatan
kegiatan instansi. 

Jika kita membedakan indikator kinerja berdasarkan spektrum 
terjadinya hasil yang diinginkan yaitu mulai input, proses, output, 
outcome dan dampak, maka indikator kinerja yang harus diperoleh 
melalui survei adalah indiktor-indikator kinerja yang sifatnya 
outcome atau dampak. lndikator yang paling dekat dengan output 
yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan instansi yaitu outcome 
adalah jenis indikator kinerja yang sering ditagih dalam 
pertanggungjawaban. Karena memang outcome per definisi adalah 
berfungsinya output, sehingga wajar jika instansi dimintai 
akuntabilitasnya sampai ke terwujudnya outcome tersebut. 

3. Pengolahan Data 

Dalam rangka pengumpulan data guna evaluasi dan akuntabilitas 
kinerja dapat dilakukan pengolahan data dengan berbagai cara. 
Pengolahan data (data manipulation) ini juga harus berpedoman 
kepada informasi kinerja apa yang dibutuhkan. Sehingga 
perencangan pengolahan data juga harus mengacu kepada 
indikator-indikator kinerja yang sudah dipilih dan ditetapkan akan 
digunakan. 

Terdapat beberapa teknik dalam pengolahan data indikator kinerja 
untuk tujuan analisis, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang 
secara praktis dapat dilakukan. Beberapa teknik berikut ini dapat 
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digunakan dalam melakukan pengikhtisaran dan penyimpulan atas 
berbagai kondisi yang didapati pada saat pengumpulan data 
kinerja, seperti berikut: 

a. Memilih indikator output terpenting yang mewakili kelompok 
output (group of output) dari sekian banyak indikator output. 
Hal ini dapat dilakukan mengingat kadang-kadang indikator 
output juga bertingkat-tingkat, ada output langsung dari 
kegiatan, ada esensi hasil/keluaran dari kegiatan. Misalnya, 
kegiatan penelitian outputnya disamping laporan hasil 
penelitian, tentulah esensinya ada temuan hasil penelitian 
atau rekomendasi hasil penelitian. Kedua-duanya boleh saja 
dianggap sebagai indikator output. Akan tetapi tentulah hasil 
penelitian yang berupa temuan (finding) atau rekomendasi 
itulah yang menjadi target (sasaran) pencapaian tujuan 
penelitian. 

llustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

Gambar 3.3: Memilih indikator output terpenting . 

b Membuat indikator gabungan (composite indexes) untuk 
mengukur tingkat pelayanan atau tingkat perubahan. 
Penyusunan index atau indikator gabungan ini dapat dilakukan 
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dengan memberikan bobot pada setiap indikator kinerja 
output. Satu angka index secara cepat dapat digunakan untuk 
pembandingan kinerja saat ini dengan masa lalu, atau 
periode-periode tertentu, apakah ada perubahan yang baik 
atau memburuk. 

llustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

c. Menetapkan tersendiri indikator kinerja outcome dan 
pengumpulan datanya dilakukan dengan survei. Survei tentang 
perubahan yang terjadi di masyarakat akibat pelaksanaan 
program instansi sesungguhnya merupakan aktivitas penting 
untuk menilai keberhasilan suatu program dan bahkan 
mungkin keberhasilan instansi. Metode /teknik ini bias~nya 
dilakukan dengan riset survei, yang pengambilan datanya 
dilakukan secara sampling yang dapat diterima secara ilmiah 
sehingga validitasnya dapat diandalkan. Dalam perencanaan 
seharusnya suatu outcome (hasil yang diinginkan) juga sudah 
diidentifikasikan dan diproyeksikan berasal dari output-output 
tertentu. Sehingga dengan demikian capaian indikator 
outcome dapat dipakai sebagai materi yang dieksplorasi dalam 
evaluasi kinerja, karena penguraian indikator outcome ini 
merupakan hasil dari berfungsinya output-output yang telah 
dicapai instansi. 

llustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

, ·~ .......... ------------! MEMBUATINDIKATORGABUNGAN 
(COMPOSITE INDEX) 

~~~~· 1 11111• - j 
~· 

Gambar 3.4: Membuat indikator gabungan (composite index) 

28 



MENETAPKAN SENDIRI 
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 

® 

Gambar 3.5: Menetapkan sendiri indikator kinerja outcome 

Dalam melakukan pengolahan data sebenarnya tidak harus 
menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Akan tetapi, 
karena perkembangan saat ini mengenai software dan hardware sudah 
terjangkau daya beli masyarakat dan juga negara, maka pengolahan 
data dengan sistem informasi yang terkomputerisasi lebih disarankan, 
dan jika mungkin menggunakan teknologi jaringan guna mempercepat 
pengumpulan data. 
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BAB IV: 
PENGUKURAN KINERJA 

Sebuah rencana akan tetap menjadi rencana kalau tidak pernah 
direalisasikan. Organisasi akan melakukan tindakan-tindakan yang 
diperlukan dalam rangka merealisasikan apa yang direncanakan. Untuk 
mengetahui seberapa jauh rencana tersebut telah berhasil 
direalisasikan, organisasi harus melakukan pengukuran. 

1. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses pengukuran (assessment) 
kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
termasuk informasi mengenai efisiensi atas output yang dihasilkan; 
kualitas output, termasuk kualitas layanan yang diberikan; dan 
hasil-hasil aktivitas program. 

Pengukuran kinerja juga diartikan sebagai cara pemerintah untuk 
menentukan apakah mereka telah menghasilkan produk yang 
berkualitas dengan biaya yang masuk akal. 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja 
organisasi, termasuk pengukuran atas Produktivitas, Efektivitas, 
Kualitas dan Ketepatan waktu 

2. Teknik-teknik Pengukuran Kinerja 

Terdapat berbagai macam pengukuran kinerja. Mulai dari 
pengukuran kinerja secara sederhana hingga yang menggunakan 
kerangka pengukuran kinerja seperti Sig Sigma, Balanced 
Scorecard, Malcolm Baldridge, maupun kerangka pengukuran 
kinerja lainnya. 

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam Sistem AKIP adalah 
pengukuran kinerja secara sederhana, yaitu dengan menggunakan 
beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang 
menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan/sasaran, dan 
program I kegiatan. 

Dalani rangka pengembangan manajemen kinerja di organisasi 
masing-masing, instansi pemerintah dianjurkan untuk meningkat-
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kan dan mengembangkan teknik pengukuran kinerjanya, termasuk 
apabila diperlukan, menggunakan teknik pengukuran yang telah 
digunakan secara luas seperti Balanced Scorecard. lnstansi peme
rintah juga dapat mengembangkan sendiri kerangka pengukuran 
kinerjanya dengan fokus pengukuran yang dianggap penting oleh 
manajemen, seperti pengukuran mengenai efisiensi, kualitas, 
produktivitas, keselamatan, ketepatan waktu, dan fokus-fokus 
pengukuran lainnya. 

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja 

Proses pengukuran kinerja mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. ldentifikasi kinerja yang akan diukur. Kinerja mencakup 
Tujuan/Sasaran yang ingin dicapai serta Program/Kegiatan 
yang harus dilakukan untuk mencapai Tujuan/Sasaran 
tersebut. 

2. Memilih alat ukur yang akan digunakan. Alat ukur ini dalam 
bentuk indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan 
pencapaian Tujuan/Sasaran yang diinginkan serta keberhasilan 
Program/Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai Tujuan/ 
Sasaran. 

3. Menetapkan target yang hendak dicapai. Target ini sebaiknya 
merupakan kuantifikasi dari indikator kinerja yang ingin 
dicapai dalam periode yang terkait. 

Ketiga langkah ini sudah harus ditetapkan sejak penyusunan 
perencanaan. Langkah selanjutnya adalah langkah yang terkait 
dengan pengukuran. 

4. Menetapkan sistem pengumpulan data kinerja. Dalam tahap 
ini dipersiapkan bagaimana data kinerja diperoleh, termasuk 
rincian data yang diperlukan untuk dianalisis. 

5. Melakukan pengumpulan data kinerja. Tahap ini mencakup 
semua pengumpukan data mengenai realisasi beserta 
informasi-informasi lain yang terkait dengan kinerja yang 
diperoleh. 

6. Mengukur kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan 
membandingkan realisasi dengan rencana yang telah 
ditetapkan. 
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7. Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja. Evaluasi dan 
analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam atas kinerja yang diperoleh. 

8. Menyimpulkan mengenai kinerja. Simpulan mencakup 
penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan mencapai 
kinerja yang direncanakan, termasuk langkah-langkah yang 
perlu dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan 
keberhasilan maupun untuk memperbaiki/mengeliminir 
kegagalan. 

4. Penghitungan Capaian 
Pengukuran kinerja melalui pembandingan antara realisasi dengan 
target disajikan melalui penghitungan capaian. Untuk menghitung 
capaian, secara umum digunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

a. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang 
semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan 
kinerja yang semakin buruk, digunakan rumus: 

Capaian = Realisasi 
Target X 100% 

b. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang 
semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan 
kinerja yang semakin baik, digunakan rumus: 

Capaian = (2 x Target)- Realisasi 
X 100% Target 

Selain menggunakan kedua rumus tersebut, instansi pemerintah 
dianjurkan untuk mengembangkan perhitungan pengukuran yang 
lain. Contoh pengukuran yang lain misalnya adalah dengan 
menggunakan aturan pengukuran (decision rule) yang telah 
ditetapkan dan sebaiknya disepakati terlebih dahulu. 

lndikator Kinerja 
i 

Target Reallsasi ' Capalan 
Klneria ,\, 

1 200% 
2 150% 

Peringkat dalam kejuaraan 3 3 100% 
4 75% 
5 50% 

Lebih dari 5 0% 
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5. Format dan Cara Pengisian 

Formulir yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah 
formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan formulir 
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kedua formulir ini menyajikan 
pengukuran atas realisasi dari rencana-rencana seperti yang 
dituangkan dalam dokumen perencanaan. 

Pengukuran mengenai kinerja sasaran menggambarkan perban
dingan antara realisasi dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam 
perencanaan kinerja yang sudah mendapat persetujuan anggaran. 
Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang telah 
dikomitmenkan dalam formulir PK (Penetapan Kinerja). 

Sedangkan pengukuran mengenai kinerja kegiatan menggam
barkan perbandingan antara realisasi dari kegiatan-kegiatan yang 
ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Kegiatan-kegiatan 
tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam 
formulir RKT (Rencana Kinerja ilhunan), namun yang diukur hanya 
kegiatan-kegiatan yang juga sudah mendapat persetujuan 
anggaran. 

Keterkaitan antara formulir-formulir pengukuran ini dengan 
formulir-formulir yang digunakan dalam dokumen perencanaan 
dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

PORMUUR 
PK 

Gambar 4.1: Hubungan antara formullr perencanaan dengan formullr pengukuran 
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Formulir PPS 

Hubungan formulir PPS sebagai formulir pengukuran kinerja 
dengan dokumen perencanaan kinerja dapat dilihat pada Gam bar 
4.2 

Gambar 4.2: Sumber data untuk pengisian formuUr PPS 

Format formulir PPS dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

FORMULIR PPS 

PENBVKURAN PENCAPAIAN SASARAN 
TAHUN ....... 

INSTANSi s_ ... ____ FOAMPPS 

lNI>DCATOA IC.lNEIU'A • AIAI.l- " ~MARAN 
UMIAN SAT TAMIT Mit IWGN ur 

TAAIET 
l z a 4 D 6 7 

• 
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Cara pengisian formulir PPS adalah sebagai berikut 

Tahun 

lnstansi 

Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

Ditulis dengan tahun pengukuran pencapaian 
sasaran. 

Ditulis nama instansi yang bersangkutan. 

Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan 
direncanakan untuk tahun yang bersangkutan. 
Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis pada 
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. 

Ditulis i ndi kat or sasaran untuk tahun yang 
bersangkutan. lndikator ini, sebagaimana telah 
dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan dan 
Penetapan Kinerja. 

Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja sasaran. 

Ditulis rencana (target) masing-masing indikator 
sasaran sebagaimana tertulis pada kolom 2. Rencana 
(target) ini sesuai dengan rencana (target) yang 
tetah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 
dan Penetapan Kinerja. 

Ditulis realisasi dari masing-masing rencana (target) 
setiap indikator sasaran sebagaimana tertulis pada 
kolom 4. 

Ditulis dengan persentase pencapaian realisasi 
terhadap target dari masing-masing indikator 
kinerja sasaran, yang dihitung dengan rumus yang 
telah diuraikan sebelumnya. 

Formulir PKK 

Hubungan formulir PKK sebagai formulir pengukuran kinerja 
dengan dokumen perencanaan kinerja dapat dilihat pada Gambar 
4.4 
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Gambar 4.4: Sumber data untuk pengisian formulir PKK 

Cara pengisian formulir PKK adalah sebagai berikut: 

Kolom 7 

Tahun 

lnstansi 

Kolom 1 

Kolom 2 

Kolom 3 

Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan 
dengan sasaran, indikator pencapaian sasaran, 
rencana tingkat capaian serta realisasinya. 

Ditulis dengan tahun pengukuran kinerja. 

Ditulis nama instansi yang akan diukur kinerjanya. 

Ditulfs nama program yang dilaksanakan pada tahun 
bersangkutan. Program dimaksud sebagaimana 
direncanakan da!am Rencana Kinerja lilhunan dan 
da/am Rencana Strategis. 

Ditulis uraian kegiatan dalam lingkup program 
sebagaimana ditulis pada kolom 1 yang dilaksanakan 
pada tahun bersangkutan. Nama kegiatan yang 
ditulis pada kolom ini harus sesuai dengan kegiatan 
yang ditulls pada formulir Rencana Kinerja lilhunan 
(RKT). 

Ditulis indikdtor kiner}a kegiatan berdasarkan 
kelompok masukan, keluaran dan hasil. Jika fnstansi 
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Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Kolom 8 

pemerintah belum dapat menetapkan target untuk 
indikator kinerja hasil, maka indikator ini cukup 
diidentifikasi saja. Dengan adanya identifikasi ini 
memungkinkan instansi pemerintah melihat 
keterkaitannya dengan sasaran. 

Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan. 

Ditulis rencana (target) untuk setiap indikator 
kinerja yang ditetapkan, sebagaimana ditulis datam 
Formulir Rencana Kinerja ilhunan. 

Ditulis realisasi dari masing-masing indikator 
kinerja. 

Ditulis persentase pencapaian realisasi terhadap 
target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan 

Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan 
dengan realisasi dan pencapaian target. 

Format formulir PKK dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

FORMULIR PKK 

PENSUKUAAN KINEAJA KESIATAN 
TAHUN ....... 

INSTANSI : ---- FORMPU 

Gambar 4.5: Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) 
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6. Hal-hal lain yang Perlu Diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja 

Sistem pengukuran kinerja yang baik perlu memperhatikan prinsip
prinsip berikut: 

• Lakukan pengukuran pada hal-hal yang penting. Jangan 
mengukur segala hal, ukurlah hal atau kondisi yang memang 
diinginkan terwujud oleh masyarakat atau pelanggan 

• Fokus pada kebutuhan masyarakat. Peroleh informasi dari 
masyarakat apakah memang yang kita lakukan (ukur) 
merupakan hal yang mereka inginkan 

• Libatkan karyawan dalam merancang dan mengimplemen-
tasikan sistem pengukuran tersebut. 

Berikut ini adalah alasan yang biasanya diungkapkan untuk 
menolak melakukan pengukuran kinerja dan jawaban untuk 
merespon penolakan tersebut. 

-- ~~~~~~~~~~ 
Orang atau pihak lain tidak dapat Bidang-bidang yang dulunya dianggap "tidak 
mengukur yang kami lakukan terukur" seperti pendidikan, kesejahteraan, dan 
(yang kami lakukan ''tidak bahkan hubungan intemasional telah terbukti 
terukur") dapat diukur jika memang ada motivasi dan 

kreativitas yang cukup untuk mencari 
pendekatan yang inovatif. Saat ini, sudah cukup 
banyak pemerintah yang melakukan 
pengukuran kine~a dan dapat dijadikan 
referensi 

idak fair Uika kami 
diukur/diminta outcome-nya), 
karena kami tidak 
mengendalikan secara penuh 
alas outcome atau dampak 
tersebut (kami tidak mau 
bertanggungjawab atas outcome 
atau dampak dari penggunaan 

Memang jarang ada program yang dikendalikan 
secara penuh hanya oleh satu pihak, tetapi jika 
instansi anda tidak menunjukkan (menjanjikan) 
adanya dampak alas hasil , maka mengapa (apa 
alasannya sehingga) pembayar pajak/ negara 
perlu mendanai program instansi anda? 

angg_a~~n__ya_ngj_ialok~ikan) ____ +-~--,,------,----:-:-:--:---:---:c-·--:-:-----,---l 
Hal tersebut (pengukuran Suka atau tidak, pembandingan tetap akan 
tersebut) menimbulkan te~adi (dilakukan oleh pihak lain). lnisiatif 
pembandingan yang tidak pembandingan dengan organisasi sejenis lain 
seimbang akan membantu kita dalam meningkatkan 

pengelolaan program, mengetahui seberapa 
baik kegiatan yang telah dilakukan dan dapat 
membantu meninnlc<>tlc,,n 

- ~ ~ -----· - -!-c:-:---- -,--:--:------:___,_--':--_-:'-_ -'-::'"'------:---:--:c:---1 
(Khawatir) Hasil pengukuran Menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas, 

tersebut disalahgunakan untuk meskipun dengan hasil yang tidak terlalu bagus 
"menjatuhkan" organisasi (baik), akan menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat. Jika organisasi kita terbuka Uujur) 
tentang keinginannya untuk memperbaiki, maka 
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Pengukuran kinerja hanya 
merupakan keinginan (praktik) 
sesaat (dimasa datang tidak lagi 
dipra ktikkan) 

lnstansi kami tidak memiliki atau 
mendapatkan data 

orang akan membantu sepanjang organisasi 
kita menunjukkan kesungguhan untuk itu. 
Pengukuran yang terbukti dilakukan secara 
manipulatif (data yang tidak benar), seperti : 
menetapkan target yang terlalu rendah atau 
secara sengaja mengabaikan data panting, 
akan merusak kredibilitas dan kepercayaan 
masyarakat. Jujur atas capaian kine~a dan 
adanya upaya untuk memperbaikinya akan 
mendapat dukungan dan tambahan 
sumberda a. 
Pihak yang berpendapat bahwa pengukuran 
kine~a hanya keinginan sesaat perlu 
mengetahui bahwa praktik tersebut sudah 
dilakukan di berbagai organisasi pemerintahan 
sampai dengan saat ini, dengan kecenderungan 
adanya peningkatan dalam akuntabilitas dan 
erbaikan kine ·a 

Pada masa teknologi informasi saat ini, sulit 
dipercaya jika data kine~a tidak tersedia. Jika 
(kita berpendapat bahwa) sebuah program 
cuku entin untuk didanai, kita harus mam u 
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BAB V: 
EVALUASI DAN ANALISIS 

Setelah dilakukan pengukuran atas pencapaian target-target yang 
ditetapkan, diperoleh data mentah mengenai kinerja organisasi. Tugas 
selanjutnya adalah merubah data mentah tersebut menjadi informasi 
dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 
dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 

1. Pengertian Evaluasi 

Sebelum membahas mengenai evaluasi, terlebih dahulu perlu 
dipahami apa yang disebut dengan evaluasi. Beberapa pengertian 
evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut: 

• Evaluasi adalah tindakan mempertimbangkan atau menguji 
sesuatu dalam rangka menentukan nilai, kual itas, 
kepentingan, tingkat, atau kondisinya. (Microsoft® Encarta® 
Reference Library 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation) 

• Evaluasi adalah pekerjaan menentukan tingkat kepentingan, 
kegunaan, atau kondisi biasanya melalui penilaian dan studi 
secara seksama (Merriam-Webster Online Dictionary, 2008) 

• Evaluasi adalah pengumpulan dan analisis secara sistematis 
atas data yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan 
keputusan. (Muraskin, 1993) 

• Evaluasi mencakup penilaian atas kekuatan dan kelemahan 
program-program yang dilaksanakan, termasuk kebijakan, 
SDM, dan produk dalam rangka meningkatkan efektivitas. 
(American Evaluation Association) 

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
adalah proses pemberian nilai mengenai suatu kondisi. Dalam 
konteks kinerja, evaluasi adalah memberi nilai mengenai kinerja 
yang telah dihasilkan. Hasil pengukuran kinerja baru memberikan 
suatu angka yang didapat dari perbandingan antara realisasi 
dengan target. Evaluasi bermaksud untuk mengkonversi angka 
tadi menjadi suatu nilai yang menggambarkan baik a tau buruknya 
suatu kinerja. 
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Evaluasi antara lain dilakukan melalui (i) pembandingan-pemban
dingan; (ii) evaluasi mengenai ketepatan komponen-komponen 
yang menghasilkan kinerja; serta (iii) evaluasi mengenai 
keselarasan komponen-komponen yang menghasilkan kinerja. 

2. Pembandingan dan Benchmark 

Salah satu cara untuk menilai suatu kinerja adalah dengan 
melakukan pembandingan. 

Pembandingan yang perlu dilakukan antara lain adalah: 

a. Pembandingkan antara realisasi dengan sasaran (target) 
kinerja kegiatan satuan kerja yang dicantumkan dalam 
dokumen perjanjian kinerja, dalam rangka pelaksanaan APBN/ 
APBD tahun berjalan. 

Contoh: 
Kegiatan lndlkator Kinerja Target Reallsasi Capalan{' 

Pelayanan Persentase 
permohonan permohonan yang 95% 90% 94,74% Surat lzin dip roses secara 
Mengemudi tepat waktu 
Bimbingan teknis Jumlah peserta 
penyusunan bimbingan yang 100 

63 orang 63% indikator kinerja hadir secara penuh orang 
utama 

b. Pembandingkan antara realisasi dengan sasaran (target) 
kinerja program unit organisasi yang dicantumkan dalam 
dokumen perjanjian kinerja, dalam rangka pelaksanaan APBN/ 
APBD tahun berjalan. 

Contoh: 
Program lndikator Kinerja Target Reallsasi Capalan 

Program Jumlah tunggakan 
peningkatan mutu kasus yang 10 3 kasus 33,33% SDM bidang diselesaikan dalam kasus 
hukum waktu 3 bulan 
Program • Persentase petani 
pemberdayaan nelayan 
petani nelayan kabupaten A yang 
pesisir mempunyai 95% 63% 66,32% 

pendapatan rata-
rata Rp 30.000 
per hari 

• Pendapatan rata-
rata petani Rp Rp 
nelayan 30.000 10.000 33,33% 
kabupaten A per 
hari 
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c. Pembandingkan antara realisasi dengan sasaran (target) 
kinerja utama kementerian negara/lembaga dan pemerintah 
daerah yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja. 

Contoh: 

Kinerja Utama lndikator Kinerja Target Realisasi Capalan 
Tersedianya • Persentase 
informasi ramalan cuaca 100% 90% 90% 
klimatologi yang yang tepat 
hand a I • Rata-rata 

pengunjung 1000 2000 eksternal website pengu pengunju 200% yang mencari 
informasi cuaca 

njung ng 

per hari 
• Persentase 

responden yang 
menyatakan 

80% 80% 100% informasi cuaca 
yang disajikan 
akurat 

Meningkatkan • Pendapatan rata- Rp kesejahteraan rata per keluarga 
100.00 Rp 

20% masyarakat di di wilayah 
0 

20.000 
wilayah tertinggal tertinggal 

• Persentase 
penduduk yang 
dapat mengakses 
layanan 100% 57% 57% 
kesehatan sesuai 
stan dar layanan 
minimal 

• Persentase anak 
usia 16 tahun 
yang 

80% 60% 75% menyelesaikan 
program wajib 
belajar 9 tahun 

• Persentase 
keluarga yang 60% 40% 67% menempati 
rumah sehat 

d. Pembandingkan antara realisasi kinerja program sampai 
dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 
(lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL/ RPJMD. 
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Contoh: 

Target Reallsasl 
Program lndlkator Klnerja 5 s.dTh Capalan 

Tahun ke-3 
Penanggulangan • Persentase 
kemiskinan di penduduk yang 
perkotaan hidup di bawah 8% 15% 12,50% 

garis kemiskinan 
nasional 

• Persentase 
penduduk 
dengan tingkat 

10% 23% 0% pendapatan 
kurang dari USD 
1 per hari 

lmunisasi • Persentase balita 
Nasional yang telah 

mendapat 95% 80% 84,21% 
imunisasi secara 
lengkap 

Pemberdayaan • Rasio melek 
perempuan dan huruf perempuan 
kesetaraan terhadap laki-laki 100% 67% 67% 
gender pada tingkat usia 

15-24 tahun 
• Proporsi 

perempuan yang 
30% 25% 83,33% 

duduk di 
lembaga le~islatif 

Selain pembandingan antara realisasi dengan target seperti yang 
diuraikan di atas, perlu pula dilakukan pembandingan-pemban
dingan lain yang mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Pembandingkan realisasi secara periodik, yaitu perbandingan 
an tara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun( -tahun) 
sebelumnya. 

Contoh: 

lndikator Kinerja Realisasi Realisasi % 
Tahun lni Tahun Lalu Naiki(Turun) 

Angka melek huruf usia 15 - 60% 50% 20% 
24 tahun 
Jumlah instansi pemerintah 
pusat yang menyampaikan 

45 50 (10%) 
laporan kinerja secara tepat 
waktu 
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b. Pembandingan capaian secara periodik, yaitu antara capaian 
tahun ini dengan capaian tahun(-tahun) sebelumnya. 

Contoh: 

lndikator Kinerja 
Capaian Capaian % 
Tahun lnl Tahun Lalu Naiki(Turun) 

Persentase petani yang 
70% 80% (12,50%) menggunakan bibit unggulan 

Luas areal yang terendam 
40 30 33,33% banjir 

c. Pembandingan secara akumulasi, yaitu antara realisasi 
sampai dengan tahun ini dengan akumulasi rencana sampai 
dengan tahun ini. 

Contoh: 
Akumulasi Akumulasi % Realisasi , 
Reallsasl Rencana lndikator Kinerja 
s.d Tahun s.d Tahun thd 

lni Lalu Rencana 

Tingkat partisipasi Keluarga 
Berencana bagi pasangan 51% 50% 102% 
usia subur 
Tingkat pengangguran 20% 33% 35% terbuka 

Pembandingan-pembandingan di atas merupakan pembandingan
pembandingan yang lebih bersifat internal suatu organisasi. 
Organisasi juga perlu memperkaya pemahamannya mengenai 
kinerja dengan membandingkan kinerjanya dengan ukuran-ukuran 
eksternal, seperti: 

a. Pembandingkan dengan kinerja organisasi lain, yaitu 
perbandingan antara kinerja organisasi dengan kinerja 
organisasi lain yang sejenis. 

Contoh: 
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b. Pembandingkan dengan standar kinerja, yaitu perbandingan 
antara kinerja organisasi dengan standar kinerja yang berlaku 
umum. 

Contoh: 
lndikator Kinerja Kinerja Standar % Standar 

Rata-rata jam kerja pegawai 
6jam 8jam 75% per hari 

Kadar rata-rata gas CO yang 
dihasilkan kendaraan angkutan 6 g/kWh 4 g/kWh 50% 
umum 

3. Evaluasi Ketepatan 
Evaluasi ketaatan dilakukan untuk menilai apakah yang dihasilkan 
melalui pengukuran kinerja telah tepat menggambarkan kinerja 
yang diharapkan. Karen a kinerja digambarkan dengan 
menggunakan indikator kinerja yang disertai dengan target, maka 
perlu dilakukan penilaian mengenai ketepatannya, baik atas 
indikator kinerja maupun atas targetnya. 

Evaluasi mengenai ketepatan antara lain mencakup: 
a. Ketepatan penetapan target, apakah target ditetapkan 

terlalu tinggi, terlalu rendah, dengan asumsi yang tepat. 

b. Ketepatan penetapan indikator kinerja, apakah indikator 
kinerja telah merupakan indikator kinerja yang paling baik 
dalam menggambarkan kinerja yang diukur. 

c. Ketepatan perhitungan, apakah menggunakan data yang 
tepat dan dapat diandalkan. 

4. Evaluasi Keselarasan 

Evaluasi keselarasan dilakukan untuk menilai apakah kinerja yang 
dihasilkan serta upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja 
tersebut telah selaras satu dengan yang lainnya. 
Evaluasi mengenai keselarasan antara lain mencakup: 
a. keselarasan antara program/kegiatan dengan tujuan/ 

sasaran, apakah keberhasilan/kegagalan program/kegiatan 
selaras dengan keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran; 

b. keselarasan antar tujuan/sasaran, apakah keberhasilan/ 
kegagalan tujuan/sasaran yang satu selaras dengan keberha· 
silan pencapaian tujuan/sasaran yang lain; 
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c. keselarasan antar program/kegiatan, apakah keberhasilan/ 
kegagalan program/kegiatan yang satu selaras dengan 
keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang lain; 

d. keselarasan antar unit kerja, apakah keberhasilan/kegagalan 
unit kerja yang satu selaras dengan keberhasilan pencapaian 
unit kerja yang lain; 

5. Pengertian Analisis 

Analisis berbeda dengan evaluasi. Beberapa pengertian analisis 
dapat dilihat sebagai berikut: 

• Anal isis adalah (i) pemisahan sesuatu menjadi. komponen
komponennya dalam rangka mencari tahu apa isinya, menguji 
elemen-elemennya, atau mempelajari strukturnya secara 
keseluruhan; (ii) pengujian secara mendalam dalam rangka 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik a tau mendapatkan 
simpulan ((Microsoft® Encarta® Reference Library 2004. © 
1993-2003 Microsoft Corporation) 

• Analisis adalah pengujian dan pemecahan suatu situasi dan 
permasalahan menjadi elemen-elemen utama dalam rangka 
memahami unsur-unsur yang menjadi bahan pertanyaan dan 
kemudian membuat rekomendasi yang tepat. 

Dengan demikian, anal isis merupakan proses untuk mengurai suatu 
kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 
Analisis merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk 
menyatukan beberapa kondisi, idea, atau obyek menjadi sesuatu 
yang baru secara keseluruhan. 

6. Contoh-contoh Analisis 

Analisis dapat dilakukan antara lain dengan menguraikan capaian 
kinerja menurut beberapa hal sebagai berikut: 

a. Kinerja per segmen target group, yaitu mengurai kinerja 
menu rut atribut-atribut target group seperti kelompok umur, 
kelompok kelamin, kelompok pendidikan, kelompok 
pekerjaan, dan lain-lain 
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Contoh: 

lndikator Kinerja Target Realisasi %Ca~ian 
Angka harapan hidup (tahun) 
- Masyarakat pedesaan 68 66 97,06% 
- Masyarakat perkotaan 65 60 92,31% 
.... Dst 
- Laki-laki 65 65,61 100,01% 
- Perempuan 70 70,42 100,06% 
Rata-rata tertimbang 66 tahun 

b. Kinerja per periodik, yaitu mengurai kinerja menurut hari, 
minggu, bulan, triwulan, tahun, musim, dan lain-lain. 

Contoh: 
lndikator Kinerja Target Realisasi % C~alan 

Jumlah pengaduan yang 
selesai ditindaklanjuti: 
- Januari 20 kasus 15 kasus 70% 
- Februari 20 kasus 22 kasus 110% 
-Maret 20 kasus 20 kasus 100% 
Total Triwulan I 60 kasus 57 kasus 95% 

Rata-rata hasil ujian 
matematika siswa SMP 
-Semester I 70 57 81 ,43% 
- Semester II 80 70 87,50% 

Rasio PAD terhadap APBD 
- Tahun I 30% 17% 56,67% 
- Tahun II 40% 15% 37,50% 
- Tahun Ill 45% 18% 40% 

c. Kinerja per lokasi, yaitu mengurai kinerja menurut desa, 
kota/kabupaten, provinsi, dan lain-lain. 

Contoh: 

lndikator KinerJa Target Realisasi %Ca~lan 
Rasio dokter per 100.000 
penduduk 
- Kabupaten A 7 8 114,28% 
- Kota 8 7 4 57,15% 
.... Dst 
Rata-rata provinsi 8 7 87,5% 

d. Kinerja per unit kerja pelaksana, yaitu mengurai kinerja 
menurut kelompok unit kerja. 

48 



Contoh: 
lndikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Persentase .. . 
- Dinas Kesehatan 30% 15% 50% 
- Dinas Pendidikan 30% 20% 66,67% 
.... Dst 
Jumlah provinsi 25% 17% 68% 

e. Kinerja per produk, yaitu mengurai kinerja menurut jenis 
barang atau jasa yang dihasilkan. 

Contoh: 
lndikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Produksi pertanian (ton/ha) 
- Padi 7 8,5 121 ,43% 
- Jagung 3 4 133,33% 
.. .. Dst 
Total 17 18,2 107,05% 

7. Hal-hal lain yang Perlu Diperhatikan dalam Evaluasi dan Analisis 

Evaluasi dan analisis bertujuan untuk mengkonversikan data 
mentah yang diperoleh dari hasil pengukuran menjadi informasi 
dan pengetahuan. Hasil evaluasi akan memberikan nilai suatu 
kinerja. Nilai yang diperoleh ini kemudian dapat dipelajari lebih 
jauh lagi untuk dapat diketahui permasalahan apa yang dihadapi, 
termasuk tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk 
memperbaiki kondisi tersebut. 
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BAB VI: 
PENUTUP 

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Sistem AKIP yang 
merekam mengenai kemajuan organisasi dalam mencapai apa yang 
direncanakan. 

Modul pengukuran kinerja menyajikan contoh-contoh indikator 
kinerja. Contoh-contoh dalam modul ini hendaknya tidak secara 
langsung digunakan oleh instansi pemerintah melainkan dijadikan 
sebagai referensi untuk dipilah-pilah mana yang dapat digunakan dan 
mana yang tidak relevan dengan organisasi Selanjutnya setiap lnstansi 
pemerintah diharapkan agar dapat mengembangkan indikator kinerja 
dan pengukuran kinerja di lingkungan masing-masing. 

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja diperlukan data kinerja. 
Untuk itu, cepat atau lambat, instansi pemerintah diharapkan 
membangun suatu sistem pengumpulan data kinerja yang diperlukan 
untuk dapat menyajikan data kinerja secara tepat waktu dan akurat. 

Data kinerja yang dihasilkan hendaknya dikonversi menjadi 
informasi kinerja. Untuk itu, instansi pemerintah perlu melakukan 
evaluasi dan analisis mengenai kinerja yang dicapai. Evaluasi dan 
analisis ini akan memberikan pemahaman yang mendalam sehingga 
dapat menjadi suatu· pengetahuan yang dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan, terutama untuk perbaikan kinerja organisasi 
pada periode berikutnya. 

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja selanjutnya 
siap dijadikan bahan untuk menyusun laporan kinerja. 

Modul ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mengharap
kan koreksi dan kritik yang membangun serta sumbangan pemikiran 
dalam rangka menyempurnakan modul ini. 

51 



LAMP IRAN 

CONTOH INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN URUSAN 

URUSAN INDIKATOR SATUAN KETERANGAN 
Luar Negeri Persentase dokumen 

izin ke Indonesia yang % 
diselesaikan tepat waktu 
Persentase responden 
penerima layanan 
pengurusan dokumen % 
yang puas dengan 
layanan perwakilan Rl di 
LN 

Pertahanan Persentase Alat Utama 
Sistem Senjata 
(Aiutsista) yang % 
memenuhi kebutuhan 
minimal (minimum 
essential force) 
Jumlah personil yang 
telah mengikuti Diklat orang 
Militer lnternasional 
(I MET) 

Keamanan Tindakan kekerasan kejadian 
yangte~adiper1000 per1000 
populasi populasi 
lndeks kriminalitas Mengukur tingkat 

kejahatan 
konvensional seperti 
pencurian , penipuan, 
perampokan, 
kekerasan rumah 
tangga, pembunuhan 
atau kejahatan susila 

Yustisi Persentase perkara 
tahap penuntutan yang % 
dapat diselesakan dalam 
3 bulan 
Persentase kerugian 
negara yang berhasil % 
diselamatkan 

Agama Persentase pertemuan 
lintas agama yang % 
mencapai kesepakatan 

Perencanaan Persentase usulan 
dan program yang disetujui % 
pengendalian legislatif 
pembangunan Persentase izin 

bangunan yang sesuai % 
dengan perencanaan 
tata kota 
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URUSAN ~NOIKATOR SATUAN KETERANGAN 
Penyelenggaraa Persentase gangguan 
n ketertiban keamanan di tempat 
umum dan umum yang dapat % 
ketenteraman diselesaikan 
masyarakat 

Persentase konflik di 
masyarakat yang dapat % 
ditangani aparat 
keamanan 

Penyediaan Jumlah sarana 
sarana dan kesehatan per 
prasarana umum kecamatan 

Persentase masyarakat 
berpenghasilan rendah % 
yang dapat memiliki 
rumah tinggal bersubsidi 

Penyelenggaraa Persentase anak usia 3 
n pend idikan dan tahun yang memiliki % 
alokasi sumber akses ke pra sekolah 
day a man usia Proporsi murid kelas 1 
potensial yang berhasil % 

menamatkan SD 
Pengendalian Proporsi luas lahan yang % 
lingkungan hidup tertutup hutan 

Emisi C02 per kapita 
Jumlah hari dalam 
setahun dengan tingkat Hari/tahun 
polusi rendah 

Pelayanan Persentase penduduk 
kependudukan, berusia 17 tahun keatas 
dan catatan sipil yang memiliki kartu % 

identitas 

Persentase penduduk 
yang memiliki akta % 
kelahiran 

Pelayanan Rata-rata waktu yang 
administrasi dibutuhkan dalam 
penanaman pengurusan izin 

Hari 
modal termasuk investasi 
lintas 
kabupaten/kota 
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CONTOH BEBERAPA INDIKATOR LAIN 

INDIKATOR SATUAN PENJELASAN 
Waktu pemrosesan rata-rata Waktu rata-rata yang dibutuhkan 
Surat lzin Mengemudi Jam untuk memproses SIM sejak 
Golongan C berkas lengkap diterima petugas 

sampai SIM diterima pemohon 
Persentase SK kenaikan Mengukur kinerja layanan dibidang 
pangkat yang diterima 

% 
kepegawaian (menjawab isu 

pegawai secara tepat waktu lambannya kinerja bidang 
kepegawaian) 

Persentase pegawai yang 
mampu menyelesaikan 
tugas evaluasi sesuai % 
dengan jangka waktu yang 
ditentukan 
Jumlah rata-rata kasus yang 
dapat diselesaikan pada Kasus/tahun 
tingkat penuntutan per 
tahun 
Waktu rata-rata yang 
dibutuhkan untuk hari 
memberikan pendapat 
hukum 
Persentase kasus yang % 
dimenangkan 
Jumlah program yang Menggambarkan kinerja urusan 
memperoleh status "hijau" (bagian) perencanaan dalam meng 
dari komisi anggaran 'goal' kan rencana yang dianggap 

strategis. 

program 
lstilah 'hijau, kuning, atau merah' 
adalah istilah yang biasa 
digunakan oleh legislatif untuk 
'menerima, menunda, atau 
menolak' suatu usulan. lstilah juga 
dapat diganti dengan terminologi 
lain. 

Persentase jabatan senior 
% 

Mengukur kinerja pemberdayaan 
yang ditempati perempuan perempuan 
Persentase pegawai yang Mengukur kedisplinan pegawai 
bekerja selama 7 jam per % terhadap jam kerja kantor 
hari 
Jumlah orang yang Mengukur layanan polisi terhadap 
komplain terhadap layanan penduduk 
polisi per 1000 penduduk 

Orang/1000 
(semakin kecil realisasi orang yang 
komplain , semakin baiklah kinerja 
polisi) 
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INDIKATOR SATUAN PENJELASAN 
Persentase lansia di panti Mengukur tingkat layanan kantor/ 
jompo yang mendapat dinas sosial terhadap golongan 
kunjungan dari petugas % masyarakat tertentu yang 
sosial minimal sekali dalam memerlukan perhatian 
6 minggu 
Persentase gedung Mengukurtingkatkepatuhan 
(perkantoran, pusat pengelola gedung menaati 
perbelanjaan, dll) di ibukota % ketentuan yang ditetapkan 
yang memenuhi syarat pemerintah (instansi yang terkait 
dalam penqelolaan limbah denqan linqkunqan hidup) 
Biaya yang dibutuhkan Mengukur efisiensi penggunaan 
perkilometer untuk anggaran kebersihan jalan 
membersihkan jalan dari Rp/km 
sampah atau kotoran 
Biaya yang dibutuhkan Mengukur efisiensi penggunaan 
untuk mengumpulkan dan anggaran pengelolaan sampah 
membuang sampah ke TPA Rp/ton 
pertonase 
Persentase persimpangan Mengukur kinerJa pemerintah 
jalan utama ibukota yang (urusan perhubungan) dalam 
dilengkapi fasilitas bagi % merespons kebutuhan penduduk 
oranq cacat yang memiliki keterbatasan fisik 
Skor rata-rata yang Mengukur tingkat capaian atau 
diperoleh instansi kemajuan penerapan manajemen 
pemerintah dalam berbasis kinerja di lingkungan 
penerapan manajemen instansi pemerintah dalam skala 0 
berbasis kinerja - 100 
Persentase instansi 
pemerintah yang 
memperoleh skor diatas 55 
(skala 0 -1 00) dari hasil % sda 
evaluasi penerapan 
manajemen berbasis 
kinerja 
Persentase luas bangunan Mengukur kinerja instansi yang 
yang dinyatakan sesuai berwenang dalam menyusun dan 
dengan perencanaan tata % mengawasi penataan kota 
kota oleh instansi yang 
berwenang 
Rata-rata waktu yang 
dibutuhkan untuk 
memproses izin bangunan hari 
(sejak berkas diterima 
lengkap sampai pemohon 
memperoleh izin) 
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INDIKATOR SATUAN PENJELASAN 
Rata-rata jumlah pelajar Mengukur kinerja musium dalam 
yang mengunjungi musium orang menjaring minat pelajar 
dalam setahun memoelaiari budava 
Jumlah kunjungan ke Mengukur kinerja musium dalam 
musium per 1000 populasi Kali per menjaring minat masyarakat 

1000 orang mempelajari budaya 
Mengukur minat orang dalam 

Jumlah kunjungan perorang mengunjungi perpustakaan 
pada perpustakaan umum 

Kali/orang Mengukur daya tarik perputakaan 
bagi masyarakat 

Persentase pengguna Mengukur kinerja pelayanan 
perpustakaan yang perpustakaan dalam menyediakan 
memperoleh buku yang buku atau informasi yang up to 
diperlukan atau informasi % date 
yang dibutuhkan 
1-'ersentase panggilan 
darurat yang direspons 
dalam jangka waktu yang % 
telah ditentukan 
Persentase korban dan 
saksi yang puas dengan 
perlakuan polisi dalam % 
menangani kasus % 
Persentase penduduk usia 
17 tahun keatas yang 
berpartisipasi dalam pemilu 
lokal 
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MENTER! NEGARA 
PENDAYAGUNAAN AB\RAI"UR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NOMOR: PER/09/M. PAN/5/2007 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKAlOR KINERJA UTAMA 
Dl LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas 
kinerja setiap instansi pemerintah, perlu 
menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan 
instansi masing-masing; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu 
ditetapkan peraturan mengenai penetapan indi
kator kinerja utama (key performance indicators) 
di lingkungan instansi pemerintah dengan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 lahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 74, lambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21lahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemen
terian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 'Republik, 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja I nstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 ten tang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004 • 2009; 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah teakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

58 



10. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

11. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 . tentang 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA Dl LINGKUNGAN INSTANSI PEME
RINTAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini 
yang dimaksud dengan: 

1. Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai 
penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 
ditetapkan. 

2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya 
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, 
rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang 
telah ditetapkan. 

3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan 
perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan 
menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) 
identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau 
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

4. lnstansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi 
pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordi
nator I Kementerian Negara I Departemen llembaga Pemerintah 
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Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerin
tah Kabupaten, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi 
pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 

5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, 
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu a tau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 
sebagian atau seluruhnya (Jail APBN dan atau APBD. 

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya 
nnanusia), barang ·modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut. 

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
strategis dan tujuan program dan kebijakan. 

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program 
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. 

11. lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah 
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
organisasi. 

12. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi 
pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya 
berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan 
prasarana yang ada di lingkungannya. 
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BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi 
pemerintah adalah: 

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara balk; 

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu 
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Pasal 3 

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama 
di lingkungan masing-masing. 

BAB Ill 
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal4 

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan indikator kinerja 
utama untuk Kementerian Koordinator/Departemen/Kemente
rian Negara/Lembaga dan unit organisasi setingkat Eselon I serta 
Unit Kerja Mandiri di bawahnya. 

(2) Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain 
yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan 
indikator kinerja utama untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga 
Lain, dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri 
di bawahnya. 

(3) Gubernur/BupatiNVafikota wajib menetapkan indikator kinerja 
utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di 
bawahnya. 

Pasal 5 

(1) lndikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar 
tingkatan unit organisasi. 
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(2) lndikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi 
meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) 
dengan tatanan sebagai berikut: 

a. lndikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negaral 
Departemen I LPN D I Pemerintah Provinsi I Pemerintah 
KabupateniPemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah 
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas 
dan fungsi; 

b. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon 
I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) 
yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja 
di bawahnya; 

c. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon 
11/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya 
adalah indikator keluaran (output). 

Pasal 6 

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama hams memper
timbangkan beberapa hal berikut ini yaitu: 

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionall 
Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen 
strategis lainnya yang relevan; 

b. Bidang kewenangan, tugas dan lungs', serta peran lainnya; 

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas 
kinerja; 

d. Kebutuhan data statistik pemerintah; 

e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. 

Pasal 7 

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lfngkungan instansf 
pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) darf 
instansi pemerintah yang bersangkutan. 
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Pasal 8 

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi 
karakteristik indikator kinerja yang balk dan cukup memadai guna 
pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: 
a. spesifik; 
b. dapat dicapai; 
c. relevan; 
d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; 
e. dapat dikuantifikasi dan diukur. 

Pasal 9 

(1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib 
menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, 
keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi 
kinerja yang handal. 

(2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak 
negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan 
unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar 
ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan. 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan 
indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah 
ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan 
dengan berpedoman kepada peraturan menteri ini. 

BABIV 
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 10 

lndikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk: 
a. perencanaan jangka menengah; 
b. perencanaan tahunan; 
c. penyusunan dokumen penetapan kinerja; 
d. pelaporan akuntabilitas kinerja; 
e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan 
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan-kegiatan. 
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Pasal11 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan 
organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. 

Pasal12 

(1) lnstansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja 
dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk 
melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja 
dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta
fakta yang ada balk berupa kendala, hambatan maupun informasi 
lainnya. 

BABV 
PEMBINAAN DAN KOORDINASI 

Pasal13 

Pimpinan instansi pemerintah melakukan: 

a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja 
utama di lingkungan masing-masing; 

b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja 
dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban. 

Pasal14 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan 
koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan 
indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. 

Pasal15 

Hal-Hal yang belum dicantumkan dalam peraturan menteri ini, 
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendaya
gunaan Aparatur Negara tersendiri. 
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BAB VI 
PENUTUP 

Pasal16 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Mei 2007 

------,~u.._t.t I NEGARA 
R NEGARA, 

·-
TAUFIQ EFFENDI 
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PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NoMOR: PER/ 11/M.PAN/08/2007 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 

Menimbang : batiwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal3 dan Pasal 
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di 
Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan 
lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suatu 
Peraturan Menteri. 

Mengingat 1 • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerin· 
tah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

2. Peraturan Presiden Nom or 7 Tahun 2005 Ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004 - 2009; 

3. Peraturan Presiden Nom or 9 Tahun 2005 ten tang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah 
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Menetapkan: 

PERTAMA 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; 

4. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

5. lnst"ruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor : PER/29/M.PAN/07 /2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/97 I 
M. PAN /09/2005 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Tahun 2004 - 2009; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/84/M.PAN/07 /2005 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/112/ 
M.PAN/11 /2005; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama 
di Lingkungan lnstansi Pemerintah. 

MEMUTUSKAN: 

lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam 
lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran 
kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja 
di lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara (Kementerian Negara PAN) untuk 
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan 
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas 
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KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian 
Negara PAN Tahun 2005- 2009. 

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi 
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap 
pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksana
an Peraturan Menteri ini, lnspektorat Kementerian 
Negara PAN diberikan tugas untuk: 

a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit 
kerja dalam rangka meyakinkan keandalan infor
masi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas 
kinerja; 

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peratur
an ini dan melaporkan kepada Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal Agustus 2007 
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1. Nama Organisasi : Kementerian Netara Pendayagunaan Aparatur Netara 

Lampiran: 1 
Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 
pengawasan 

3. Fungsi 
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber 

daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur; 
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber 

daya manusia aparatur, tatalaksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur; 
c. pengelolaan barang miliklkekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 
d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 
e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden . 

......, 4. lndikator Kine~a Utama 
0 

No. Uraian Alasan 

a. Jumlah kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan 
tugas, fungsi dan peran organisasi. 

b. Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan penataan organisasi yang Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan 
proporsional dan rasional. apartur negara yang bersih, efisien, efektif, 

c. Jumlah Caton Pegawai Negeri Sipil yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan produktif dan sejahtera. 
formasi jabatan baik dari honorer maupun pelamar umum. 

d. Prosentase peningkatan remunerasi Pegawai Negeri Sipil 
e. Jumlah instansi pemerintah yang dapat dijadikan best practices implementasi tata 

pemerintahan yang baik 
f. Prosentase instansi oemerintah van!! dinilai akuntabel 
g. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan 

pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi 
h. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor ekstemal. 
i. Peningkatan lndeks Persepsi Korupsi 

-



....... ....... 

Lampiran: 2 
Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian 
Negara 

3. Fungsi 

a. koordinasi kegiatan Kementerian Negara PAN; 
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara 

PAN; 
c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg PAN; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PAN sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No. Uraian Alasan Sumber Data 

a. Jumlah rapat·rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Mendimanisir sekaligus untuk memonitor dan Laporan pelaksanaan program PAN 
Daerah, dalam rangka pelaksanaan program·program PAN evaluasi pelaksanaan program·program PAN di instansi 

lnstansi Pusat!Daerah 
b. Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian, Mengukur kemampuan organisasi dalam Agenda surat,dokumen kepegawaian, 

dan keuangan van2 daoat diselesaikan tepat waktu mPnvPIPSaikan berba11ai dokumen tersebut. , l.aoo~nn:>n 

c. Jumlah pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti Mengukur upaya yang dilakukan dalam Laporan kegiatan diktat. 
pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan 
lainnya. Kementerian PAN 

d. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan Daftar inventaris;Standar kebutuhan 
pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik orasarana kantor. sarana dan orasarana 

e. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai Agenda surat/ penomoran 
diselesaikan tepat waktu dokumenperencanaan. 

f. Jumlah pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN di Mengukur kemampuan organisasi dalam Kliping berita. 
media nasional. memperkenalkan berbagai program yang 

dilaksanakan oleh Kementerian PAN. 



........ ......, 

1. 

2. 

3. 

4. 

Deputi Bidang Kelembagaan 

Lampiran: 3 
Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

Nama unit Organisasi 

Tug as Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan 

Fungsi 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pusat dan daerah; 
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan; 
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan; 
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPND) dan lembaga lain yang terkait; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 

lndikator Utama Kinerja 

No. Uraian Alasan Sumber Data 
a. Jumlah Departemen yang melaksanakan penataan Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 

organisasi kelembagaan dengan kelembagaan; 
2) laporan hasil monitoring dan evaluasi 

b. Jumlah lembaga Non Departemen yang melaksanakan Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
penataan organisasi kelembagaan dengan kelembagaan; 

2) laparan hasil monitoring dan evaluasi 
c. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 

penataan organisasi kelembagaan dengan kelembagaan; 
2) laparan hasil monitoring dan evaluasi 

d. Jumlah Kesekretariatan lembaga Non Struktural yang Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
melaksanakan penataan organisasi kelembagaan dengan kelembagaan ; 

2) laporan hasil monitoring dan evaluasi 
e. Jumlah Pelaksana Harian lembaga Non Struktural yang Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 

melaksanakan penataan organisasi kelembagaan dengan kelembagaan; 
2) laporan hasil monitoring dan evaluasi 

f. Jumlah lnstansi Pemerintah yang menyesuaikan Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
organisasinya dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan kelembagaan dengan kelembagaan; 
Layanan Umum 2) laporan hasil monitoring dan evaluasi 

g. Jumlah Pemerintah Daerah yang memiliki perangkat daerah Mengukur efektivitas kebijakan di bidang 1) Peraturan Perundang-undangan yang terkait 
yang proporsional dan rasional sesuai dengan Peraturan kelembagaan dengan kelembagaan; 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 2) laporan hasil monitoring dan evaluasi 

h. Jumlah Daerah yang telah memahami kebijakan penataan Mengukur efektivitas kebijakan di bidang Frekuensi kunjungan pejabat Daerah 
kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor kelembagaan 
41 Tahun 2007 

i. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan Mengukur kinerja organisasi sesuai Agenda Penomoran peraturan/kebijakan 
dengan tugas. fungsi, dan peran 
organisasi 

---
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1. Nama Unit Organisasi Deputl Bidans Sumber Daya Manusia Aparatur 

Lampfran: 4 
Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur. 

3. Fungsi 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur; 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang sumber daya manusia dengan pemerintah dan masyarakat. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No . Uraian Alasal SumerDala 

a Jll11ah O:ilon Pegawai Negeri Sipil YS1Q MengUwr efektifitas kebij<*a"l rekrutrren 1) Famasi CPNS yang ditetapkan; 

direkrut da1 diterrpatkal sesuai denga1 foorasi <B1 penerll)C1tan CPNS 2) l...aporal hasil pergadaa1 CPNS 
jabetal baik deli honorer rreupun pelarrs" 
llllJm 

b. Pra;entase peningkatan rerrunerasi Pegawai l\llengukur efektivitas kebij<*a"l daiCITl 1) Perattlal tenta"lg gaji dan tulallJCil; 
Negeri Sipil meringkakcrl kesejatmaa'l PNS 2) l...aporal kualitas penyela wnan 

ASKES,TASPEN, Tapenm<Bl Pensill"'; 
3} r:-a ~ ... _., lainnya 

c. Prmentase kasus pelanggacll terhadap l\llengukur efektivitas kebij<*a"l daiCIT1 1) Bapek; 
peratual kepegawaial meringkakcrl dsiplin PNS 2) TP5000 

3) - ... ._.uallaimya 
d. Jll11ah ~jakan di bidcrg SlJT"ber MengUwr kinerja ag;;risasi daiCITl ~ pel1011lTc111 

daya llll'lusia ~r ~ucb1 refoo 1 asi n&Jajemen 
Sll'\ ........... 7 .. Marma Apa"ab.r'. 



~ 

L.ampiran: 5 

1. Nama Unit Organisasi Deputi Bidang Tatalaksana 

Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tatalaksana 

3. Fungsi 
a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; 
b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan 
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang ketatalaksanaan pemerintahan dengan kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, dan lembaga lainnya; 
d. pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan pemerintahan yang diberikan oleh Meneg PAN. 

lndikator Kinerja Utama 

No. Uraian Ala san Sumber Data 

a. Jumlah inslansi pemerintah yang telah melaksanakan sistem Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam Laporan 
dan prosedur, lata naskah dinas, serta sarana dan meningkalkan efisiensi di inslansi pemerintah Pelaksanaan dan 
prasarana Evaluasi 

b. Jumlah instansi pemerinlah yang telah memiliki SOP dalam Mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan Laporan 
melaksanakan keputusan kualitas keputusan di instansi pemerintah Pelaksanaan dan 

Evaluasi 

c. Jumlah inslansi pemerintah yang telah melaksanakan Mengukur efektivitas kebijakan dalam penerapan Laporan 
kewenangan, tugas dan fungsi sesuai Undang Undang tala pemerintahan yang baik di instansi pemerintah Pelaksanaan dan 
Administrasi Pemerinlahan Evaluasi 

d. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-office Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam Laporan 
meningkatkan efisiensi di inslansi pemerintah Pelaksanaan dan 

Evaluasi 

e. Jumlah instansi pemerintah yang mengalihkan UPTnya Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam Laporan 
menjadi BLU/Badan Nirlaba meningkatkan efisiensi pelayanan di instansi Pelaksanaan dan 

pemerintah Evaluasi 

f. Jumlah instansi pemerintah yang telah menyempurnakan Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam Laporan 
sistem pengaturan tatalaksana perijinan di bidang meningkatkan efisiensi pelayanan perijinan di Pelaksanaan dan 
perekonomian instansi pemerintah Evaluasi 

f. Jumlah peraturanlkebijakan di bidang tatalaksana. Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, Agenda penomoran 
fungsi dan peran organisasi. peraturan. 

---~ 
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Lampfran: 6 

1. Nama Unit Organisasi Deputf Bidang Akuntabilltas Aparatur 

Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur. 

3. Fungsi 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur; 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur; 

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang akuntabilitas aparatur; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang akuntabilitas aparatur dengan Kementerian Negara Koordinator, Kementerian Negara, Departemen, Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lembaga lain yang terkait, 

e. pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas aparatur yang diberikan oleh Meneg PAN. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No . Uraian Alasan Sumber Data 

a. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam Laporan 
AKIP sesuai lnpres Nomor 7 Tahun 1999 dan lnpres meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di penerimaan PK 
Nomor 5 Tahun 2007 berbagai instansi pemerintah dan LAKIP 

b. Jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan layanan Laporan Hasil 
kepada instansi pemerintah lain dalam rangka peningkatan Evaluasi Nasional 
akuntabilitas. 

c. Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan Tanggal 
sebagai bahan penyusunan Rancangan UU tentang kewajiban pemerintah pusat yang didelegasikan kepada penyampaian 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN secara tepat Kementerian PAN LKjPP 
waktu 

d. lnstansi pemerintah daerah peserta island of integrity Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan Laporan Hasil 
yang telah menjalankan Rencana Aksi lmplementasi layanan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan tata evaluasi 
sesuai dengan Rencana Aksi Nasionai-Pemberantasan pemerintahan yang baik Pelakaa.naan 
Korupsi (RAN-PK) Model Island of 

Integrity. 

e. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi Agenda penomoran 
aparatur dan peran organisasi. peraturan. 

-- --------- --
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Lampiran: 7 

1. Nama unit Organisasi Deputl Bldans Pelayanan Publlk 

Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik 

3. Fungsi 
a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik; 

b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; 

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelayanan publik dengan Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan 
lembaga lainnya; 

d. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik yang diberikan oleh Meneg PAN. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No. Uraian Ala san SumberData 

a. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar Mengukur efektivitas kebijakan Laporan dari Provinsi 
sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 20 Tahun organisasi dalam meningkatkan 
2006. kualitas pelayanan di instansi 

pemerintah 
b. Jumlah unit pelayanan yang lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)nya Mengukur kemampuan organisasi Laporan dari unit 

meningkat dalam memberikan layanan pelayanan 

c. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan best practices. 
kepada pemerintah lain untuk 

Laporan penilaian 
menerapkan pelayanan publik 
yang baik 

kualitas pelayanan 

d. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan best practices Laporan penilaian 
kualitas pelayanan 

e. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan deregulasi dan Laporan dari provinsi 
debirokratisasi 

f. Jumlah kebijakan di bidang pelayanan publik Mengukur kinerja organisasi sesuai Agenda penomoran 
dengan tugas, fungsi dan peran peraturan. 
organisasi. 

I 

! 

I 

I 
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l.ampiran: 8 

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengawasan 

Peraturan Menteri Negara PAN 
Hornor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan 

3. Fungsi 
a. penyiapan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; 
b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengawasan; 
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengawasan dengan Kementerian Negara Koordinator, Departemen, Kementerian Negara, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya; 
d. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diberikan oleh Meneg PAN. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No. Uraian Ala san Sumber Data 

a. Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan Mengukur efektivitas kebijakan organisasi 1) Laporan instansi; 
pengawasan; dalam meningkatkan kualitas pengawasan 2) Laporan hasil evaluasi 

di instansi pemerintah 
b. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor Mengukur kine~a organisasi sebagai Laporan Pemeriksaan BPK 

eksternal perumus kebijakan pengawasan dalam 
ranQkaaualitVassurance 

c. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Mengukur kinerja organisasi dalam 1) Laporan TLHP BPKP; 
dalam periode tertentu mengkoordinasikan tindak lanjut hasil 2) Laporan TLHP setiap 

oenaawasan instansi 
d. Prosentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan Mengukur kine~a organisasi sebagai 1) Laporan instansi; 

dalam waktu satu tahun; penanggung jawab kotak pos 5000 2) Laporan hasil evaluasi 

e. Peningkatan lndeks Persepsi Korupsi (IPK) Mengukur kinerja organisasi dalam IPK Transparancy 
mengkoordinasikan percepatan International 
oemberantasan korupsi 

f. Jumlah kebijakan di bidang pengawasan Mengukur kinerja organisasi sesuai Agenda penomoran 
dengan tugas, fungsi dan peran organisasi. peraturan. 

---
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1. Nama Unit Organisasi : lnspektorat 

Lampiran: 9 
Peraturan Menteri Negara PAN 
Nomor : PER/ 11 /M.PAN/08/2007 
Tanggal : 28 Agustus 2007 

2. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara PAN 

3. Fungsi 

a. penyusunan pagu pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan tujuan tertentu atas petunjuk; 

c. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

4. lndikator Kinerja Utama 

No. Uraian Ala san Sumber Data 

a. Penurunan temuan pemeriksa eksternal dan internal Mengukur kinerja organisasi Laporan hasil pemeriksaan 
dalam menjalankan peran tahun terakhir 
sebagai quality assurance 

b. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan 

c. Jumlah waktu kontak efektif dengan unit ke~a lain Notulen rapat 

d. Peningkatan kine~a unit ke~a Laporan hasil evaluasi 
kinerja unit kerja 

e. Jumlah laporan pemeriksaan tepat waktu Mengukur kine~a organisasi PKPT, agenda penomoran 
dalam menjalankan peran laporan. 
auditor 

---··-- --- -- -- ---- - ---- -- . -- L_ : 
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