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WHY MEASURE PERFORMANCE?  

If you don’t measure results 

 You can’t tell success from failure 

 You can’t learn from it 

 You can’t reward success 

 You may not be able to sustain success 

 You are probably rewarding failure 

 You will repeat old mistakes and keep wasting 
resources 

 
 

Sumber : Eastern Regional Organization for Public Administration Hongkong Conference,2000 



Benefits of Performance Measurement 

 

Supports strategic planning and goal-setting 

Strengthens accountability 

Enhances the quality of decision-making 

Improves customer service 

Assists governments in determining 

effective resource use 
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Komponen  

Sistem Pengukuran Kinerja 

Penentuan seperangkat indikator kinerja; 

Pengumpulan data kinerja 

Pengukuran capaian kinerja. 
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INDIKATOR KINERJA 

 

 Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang ditetapkan organisasi. 

 

 

 Indikator kinerja harus merupakan sesuatu 

yang akan dihitung dan diukur serta 

digunakan untuk menilai tingkat kinerja, 
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Kriteria Indikator Kinerja yang 

baik 
Spesifik dan jelas (Spesific) 

Dapat diukur secara obyektif (Measurabel) 

Dapat dicapai ( Achievabel) 

Terkait langsung pada hasil (Relevance) 

Untuk kurun waktu tertentu (Time bound) 

 

 

 



TUJUAN/SASARAN/ 

(OUTCOME) 
INDIKATOR TARGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Spesifik) 

Indikator kinerja harus memberikan informasi yang spesifik 

tentang hasil  atau capaian kinerja (Tujuan/Sasaran/Outcomes) 

, dan tidak berdwimakna . 

Kurang Spesifik 

(kriteria sejahtera 

berbeda-beda) 

 

Lebih Spesifik 

Kurang Spesifik 

Lebih Spesifik 

Meningkatnya kesejahteraan 

petani 

Terwujudnya kesadaran 

hukum di lingkungan 

angkutan umum 

 

 

 

Jumlah petani yang sejahtera 

 

% petani dgn pendapatan Rp 

X per bulan 

 
Jlh masyarakat yg taat hukum 

 

% angkutan kota yg memenuhi 

syarat kelayakan 

% pengemudi angkot yg memiliki 

izin mengemudi sesuai dgn 

klasifikasinya 

Kondisi yang 

ingin diwujudkan 

Ukuran atau 

parameternya 



TUJUAN/SASARAN/ 

(OUTCOME) 
INDIKATOR TARGET 

 

 

 

 

(Measurable) 
Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif; 

Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan 

indikator kinerja tersebut, simpulannya sama  

. 

Bagaimana 

mengukurnya ? 

 

Lebih mudah 

diukurnya 

Meningkatnya pemahaman 

peserta bimbingan teknis 

Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP)  

 

Tingkat pemahaman peserta 

bimbingan teknis 

 

Jumlah peserta bimtek 

SAKIP yg mampu menjawab 

80% pertanyaan dengan 

benar 
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Karakteristik Indikator Kinerja 

(dapat dicapai) 

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang 

akan  dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan  

indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada 

dan hal-hal yang   bersifat controllable dan uncontrollable bagi 

organisasi  

 

Contoh: 

   kurang tepat                                                    lebih tepat 

 
% penurunan penderita HIV/AIDS  

(Indikator sebuah Puskesmas) 

% atau jumlah penderita HIV/AIDS 

yg mendapat layanan pengobatan 

dan konsultasi 



TUJUAN/SASARAN/ 

(OUTCOME) 
INDIKATOR TARGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih Relevan 

Menurunnya penduduk 

miskin  

 

Meningkatnya taraf 

pendidikan masyarakat 

propinsi X 

 

 

Jlh kajian tentang efektivitas Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) 

% penduduk berpenghasilan kurang 

dari US$ 2 per hari 

 

Jumlah sekolah yang menerima hibah 

pendidikan 

 % murid tingkat SLTA yang lulus 

dengan NEM diatas standar nasional 

 % lulusan sekolah kejuruan yang 

diterima bekerja sesuai dengan 

jurusannya 

( Relevance)   

Lebih Relevan 

Kurang Relevan 

 

Kurang Relevan 

 

Indikator kinerja harus terkait langsung (sedekat mungkin) 

dengan apa yang akan diukur (kondisi yg akan diukur)  
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Timebound    (Terkait dengan 

kurun waktu tertentu) 

Indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya  

menggambarkan  suatu kinerja yang dicapai dalam 

(untuk) kurun waktu tertentu.  

Contoh: 

 

   kurang tepat                                                      lebih tepat 

 

Produksi padi 

% penurunan beban pencemaran 

akibat kendaraan 

Produksi padi per musim panen 

% penurunan kadar gas CO akibat 

kendaraan angkutan umum yg diuji 

selama tahun 200X 



Sistem pengukuran kinerja yang baik harus dapat 

menjawab pertanyaan2 sbb: 

 

Apa yg telah dicapai/dihasilkan? 

Efisiensi kegiatan yg telah dilakukan? 

Apakah upaya yg telah dilaksanakan 

berpengaruh kepada masyarakat? (ada 

perubahan positif yang dirasakan masy) 

 



Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: 
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang                  

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Instansi Pemerintah 



Latar Belakang 

 Instansi Pemerintah belum memiliki seperangkat 
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur 
keberhasilannya; 

Banyak Instansi Pemerintah/Satker yang 
melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan 
realisasi DIPA  yang dilaporkan barang/jasa 
yang dibeli, BUKAN barang/jasa yang dihasilkan; 

Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya 
mengkompilasi kinerja Unit Organisasi/Satker 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PERMENPAN 09/2007 

Instansi pemerintah diwajibkan 
menetapkan indikator kinerja utama 

yang menggambarkan ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi.  

 



Pengertian 

IKU (Key Performance Indicator) 
adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi 



Tujuan Penetapan IKU 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja 
yang penting dan diperlukan dalam 
menyelenggarakan manajemen kinerja 
secara baik; 

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



Penetapan IKU 

 Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan IKU untuk 
kementerian koordinator/departemen/ kementerian 
negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta 
unit kerja mandiri di bawahnya 

 Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi 
lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib 
menetapkan IKU untuk lembaga tinggi negara, lembaga lain, 
dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri 
di bawahnya 

 Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan IKU untuk 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit 
kerja mandiri di bawahnya 



Tatanan IKU 

– pada tingkat Kement. Neg/ Dept/ LPND/ 
PemProv/Kab/Kot sekurang-kurangnya menggunakan 
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, 
tugas dan fungsi;  

– 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; 

– pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit 
kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan 
indikator keluaran (output). 



HIERARKI IKU 

INSTNSI 

PMERIN-

TAH 

ESELON 

I 

ESELON 

II 

PERSENTASE 

BALITA DENGAN 

GIZI BURUK 

JUMLAH 

BALITA YANG 

MENDAPAT 

TAMBAHAN 

GIZI  

JUMLAH 

PENGADAAN 

MAKANAN 

UNTUK 

BALITA 

JUMLAH 

KECAMATAN 

YANG 

MENDAPAT 

FOGGING 

JUMLAH 

PENGADAAN 

CAIRAN 

FOGGING 

ANGKA 

KEMATIAN KRN 

PENYAKIT DEMAM 

BERDARAH 

ANGKA 

HARAPAN 

HIDUP 

 ®onn 2007 



 Dokumen RPJMN/D 
 Dokumen Renstra 
 Kebijakan Umum Instansi 
 Dokumen strategis lainnya yang relevan 
 Bidang kewenangan, tugas dan fungsi 
 Kebutuhan informasi kinerja 
 Kebutuhan data statistik 
 Kelaziman pada bidang tertentu dan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

Hal yg perlu dipertimbangkan dalam 
penyusunan IKU 



Karakteristik IKU yang 
baik 

 Spesifik 

 Dapat Dicapai 

 Relevan: 

 Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg 

diukur 

 Dapat dikuantifikasi dan diukur 



Penggunaan IKU 

 Perencanaan Jangka Menengah 

 Perencanaan Tahunan 

 Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja 

 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Evaluasi Kinerja 

 Pemantauan dan pengendalian Kinerja 



TUJUAN SASARAN 
CARA MENCAPAI 

 TUJUAN DAN  SASARAN (STRATEGI) 
KETERANGAN 

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

aj'11 

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung 

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capaian Program 

Masukan 

Keluaran 

Hasil 

Kinerja 

Utama/ 

Outcome/ 

Tujuan/Sasar

an 

Indikator 

Kinerja Utama 

Penjelasan/ 

Form 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

Penanggung 

Jawab 

1 2 3 4 5 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

Atasan Pejabat, 

 

Tanda tangan 

Pejabat, 

 

Tanda tangan 



Evaluasi Kinerja 

Instansi Pemerintah melakukan 
Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan 
memperhatikan Capaian IKU 

Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan 
secara berkala dan sederhana dengan 
meneliti fakta-fakta yang ada berupa 
kendala, hambatan, dan informasi 
lainnya. 



Identifikasi & Pengumpulan 

sejumlah Indikator kinerja  

Keperluan Statistik 

Pemerintah dan dunia 

internasional 

Kebutuhan informasi 

untuk pengelolaan 

keuangan & kinerja 

Bidang kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi 

organisasi 

Kebutuhan 
informasi untuk 

akuntabilitas 

 

Renstra, Arah kebijakan 

umum, strategi penting 

Penilaian & 
Pemilihan 

Konsultasi 

Penentuan &  Penerapannya 

Pembuatan Daftar 

Awal Indikator Kinerja 

Kriteria 

Indikator 

Kinerja yang 

Baik 

SCHEMA:  

KERANGKA KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA 

 

 

 

 

  

 



Contoh lampiran ketetapan tentang IKU 

Sasaran/Outcome

/Kinerja Utama 

 

Indikator Kinerja 

Utama 

Penjelasan/Alasan/ 

Formulasi 

Perhitungan 

Penanggung  

Jawab 
Sumber data 

Meningkatkan kualitas 

SDM bidang 

pengawasan 

% pegawai yg 

bersertifikat pengadaan 

barang & jasa 

% pegawai bersertifikat 

auditor ahli 

Inspektorat Laporan bulanan 

Meningkatnya kualitas 

layanan bidang 

kepegawaian 

% pegawai (responden) 

yang puas thdp layanan 

ttg administrasi 

kepegawaian  

Jlh responden pegawai yg 

menyatakan puas 

 

Jlh responden pegawai 

yang disurvey 

Hasil survey/ 

questionnaire 

Meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup 

perkotaan 

Jumlah hari dengan 

kualitas udara baik dalam 

setahun 

Jlh hari dalam setahun 

dengan komposisi: 

Gas CO ….% 

Kadar NO….% 

BAPEDALDA 

X 100% 

Formulasi 

perhitungan 

Penjelasan 

“baik” 

Pembilang& 

Penyebut jelas 



FUNGSI KOMNAS HAM 

1) Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap 
instrumen internasional berkaitan dengan HAM 
dan peraturan perundang-undangan 

2) Melakukan penyuluhan dan pendidikan dalam 
rangka menyebarluaskan wawasan dan kesadaran 
tentang HAM 

3) Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap 
peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM 

4) Melakukan mediasi atas perselisihan dan sengketa 
yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM.
  

 

 



SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
KETERANGAN 

TAHUN 2010-2-14 USULAN  

Meningkatnya kualitas 

penanganan dan 

penyelesaian kasus 

pelanggaran HAM 

Persentase sengketa 

pelanggaran HAM yang 

diselesaikan melalui 

mekanisme mediasi 

Persentase sengketa 

pelanggaran HAM yang 

diselesaikan melalui 

mekanisme mediasi 

  

Persentase opini atas dugaan 

pelanggaran yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan putusan 

oleh Majelis Hakim 

Persentase opini atas dugaan 

pelanggaran HAM dalam 

suatu perkara  yang dalam 

proses persidangan yang 

disampaikan oleh hakim 

kepada para pihak 

Berdasarkan UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM 

pasal 89 ayat (3), opini 

Komnas HAM bukan menjadi 

bahan pertimbangan hakim, 

tapi hanya disampaikan 

kepada para pihak 

Persentase rekomendasi 

hasil pemantauan dan 

penyelidikan yang 

ditindaklanjuti pihak 

stakeholders 

Persentase rekomendasi 

hasil pemantauan dan 

penyelidikan yang 

ditindaklanjuti pihak 

stakeholders 

  



31 


