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Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua atas selesainya penyusunan “Panduan Sistem
Akuntabilitas Kinerja (PASAK) di Lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara”. Panduan ini berisi tentang alur Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan petunjuk penyusunan dokumen SAKIP yakni
Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Tujuan panduan ini yakni memberikan acuan atau petunjuk kepada satuan
kerja/satuan organisasi/unit kerja dalam memahami dan melaksanakan alur
SAKIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap
dengan adanya PASAK dapat mempermudah semua pihak dalam menyusun
dokumen-dokumen SAKIP.
Panduan ini kiranya masih memerlukan saran untuk penyempurnaan di
masa depan. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak.
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Cecep Sutiawan
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LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap
instansi pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber
daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.
Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi
mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan
dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada
Presiden.
Dalam rangka pencapaian good governance, Kementerian
Sekretariat Negara telah mengembangkan SAKIP untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya
pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional,
sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah
menjadikan Kementerian Sekretariat Negara akuntabel dalam
melaksanakan aktivitas, terbuka,
responsif, dan dipercaya
masyarakat.
Ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi semua kegiatan
dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi
dan misi Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan yang menjadi
perhatian utama adalah mengenai tugas dan fungsi, program
kerja yang menjadi isu nasional, dan aktivitas dominan serta vital
bagi pencapaian Visi dan Misi Kementerian Sekretariat Negara.
SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk
memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari
perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan,
pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi
dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan
atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.
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Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2014

tentang

Sistem

I. Penetapan IKU
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

II. Penetapan Rencana Strategis
Peraturan Menteri PPN tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L 2020-2024).

III. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah.

IV. Penetapan Rencana Aksi
Belum ada ketentuan hukum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk penyusunan Rencana Aksi
dan Evaluasi Rencana Aksi. Petunjuk dan formulir Rencana Aksi dan Evaluasi
Rencana Aksi yang digunakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
dibuat berdasarkan best practice Kementerian yang telah menyusun
sebelumnya dan konten isi yang dipertanyakan pada Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) tingkat kementerian yang disesuaikan dengan lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara. LKE Kementerian yang diatur oleh
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang
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Maksud dan Tujuan
Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan satuan kerja/satuan organisasi/unit
kerja dalam memahami dan melaksanakan alur SAKIP serta menyusun
dokumen SAKIP (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
Evaluasi Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja) sehingga sinkron dan
berkesinambungan antara dokumen satu dengan dokumen lainnya.
Diharapkan panduan ini dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
satuan organisasi/satuan kerja dan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian Sekretariat Negara secara keseluruhan.
Menjaga sinkronisasi, sinergisitas, dan kesinambungan antara dokumen
SAKIP satu dengan yang lain.

Meningkatkan kinerja satuan kerja/satuan organisasi/unit kerja dan
penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan disusun dan dilaporkan
pada tahun berjalan.

Pengertian Umum
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijaka
Sasaran (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kolektif suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban.
Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau
SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu
kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh satuan kerja/SKPD.
Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu
Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan
Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan
Indikator Kinerja.
Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna
anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan pengolahan, dan pelaporan
data Kinerja.
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Satuan Organisasi adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat
Negara yang dipimpin oleh pejabat Eselon I yang terdiri dari Sekretariat
Kementerian, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat
Militer Presiden, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Deputi
Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, dan Deputi Bidang
Administrasi Aparatur.
Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara
yang dipimpin oleh pejabat Eselon II yang terdiri dari Biro, Asisten Deputi,
Inspektorat, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

negara/lembaga

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

upaya-upaya

yang

akan

Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam
rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai
secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh
yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam
rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang
mencerminkan berfungsinya keluaran.
Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
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Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
yang selanjutnya disingkat RPJMN 2020-2024, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang
selanjutnya disingkat Renstra K/L 2020-2024, adalah dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2020 sampai dengan tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja
K/L, adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu
unit organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang merupakan
penjabaran dari Renstra K/L 2020-2024 untuk periode 1 (satu) tahun
anggaran tertentu, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian
negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau
target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
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Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana
Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk
memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang
andal, akurat dan berkualitas.
Evaluasi Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang mengukur efisiensi
pemanfaatan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran
dengan membandingkan realisasi keluaran (output) dan hasil (outcome)
terhadap perencanaan program dan kegiatan.
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BAB
II
PENJELASAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
INDIKATOR KINERJA
KOMPONEN SAKIP:
1. RENCANA STRATEGIS
2. PERJANJIAN KINERJA
3. PENGUKURAN KINERJA
4. PENGELOLAAN DATA KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. REVIU DAN EVALUASI SAKIP

SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(SAKIP)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGERTIAN SAKIP
“Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.”
(Peraturan Presiden 29 Tahun 2014)

TUJUAN SAKIP
01

02

Perencanaan lebih berorientasi
kinerja dengan skenario
evaluasi keberhasilan

03

Pelaporan lebih berorientasi
pada hasil dan sesuai
tanggung jawab pada
tingkatan unit pelapor

04

Menyelaraskan pengintegrasian
manajemen keuangan & manajemen
kinerja (penganggaran berbasis
kinerja)
Mendorong pimpinan
melakukan monitoring &
pengendalian

SIKLUS SAKIP
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ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA
(Peraturan Presiden 29 Tahun 2014)

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga
dilaksanakan

oleh

entitas

Akuntabilitas

Kinerja

secara

berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:
a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
b.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan
c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM SAKIP
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PERAN SAKIP

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu
rangkaian siklus manajemen yaitu:
Merencanakan kinerja;
Merencanakan program/kegiatan;
Menyusun anggaran;
Melaksanakan program/ kegiatan;
Mengukur dan monitoring capaian
Melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta
Melakukan Reviu & Evaluasi internal.

10

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

HAL YANG INGIN DICAPAI DALAM
SAKIP

Kejelasan Tujuan
Outcomes
Keselarasan antara tujuan dan alat/sarana dalam pencapaian
tujuan
Outputs, proses and inputs
Informasi tentang hasil yang dicapai
Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria SMART
Target dari hasil akhir
Terukur dan bisa dicapai
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KETERKAITAN
3 SISTEM

SAKIP yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi memiliki keterkaitan dengan sistem
lainnya yakni Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dikoordinasikan oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas dan Sistem Penganggaran
yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Keuangan

"Pinterest and Instagram are great social media sites to
cater to the younger or millennial market, which likes to
be visually stimulated."
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INDIKATOR
KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENGERTIAN
INDIKATOR KINERJA
PermenPAN No. 9/2007
Indikator Kinerja yaitu ukuran keberhasilan
yang
menggambarkan tingkat pencapaian
suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan (harus
merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan
diukur digunakan untuk menilai tingkat
kinerja.
Indikator Kinerja Utama yaitu mengukur
keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran
yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi
organisasi.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
yang mengindikasikan keberhasilan organisasi
dalam mencapai sasaran strategis, sasaran
program, sasaran kegiatan yang menjadi core
business. Indikator Kinerja Utama ditetapkan
secara berjenjang sesuai tingkat entitas
organisasi

TATANAN IKU

Kinerja Instansi Pemerintah
Gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran maupun
tujuan sebagai penjabaran dari
visi. misi, & strategi yang
mengindikasikan tingkat
keberhasilan, & kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program & kebijakan
yang telah ditetapkan

Pasal 5 ayat 2 PermenPAN No. 9/2007
1. IKU pada tingkat kementerian/departemen/
LPND sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kewenangan, tugas, dan fungsi
2. IKU pada unit organisasi setingkat Eselon I
adalah indikator hasil (outcome) dan/atau
indikator keluaran (output) yang setingkat
lebih tinggi daripada indikator keluaran
(output) unit dibawahnya
3. IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II
sekurang-kurangnya adalah indikator
keluaran (output)
13
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INDIKATOR KINERJA

FUNGSI INDIKATOR KINERJA

Memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan
atau program dan kebijakan.
Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan melaksanakan indikator
tersebut.
Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait.
Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja.

JENIS INDIKATOR KINERJA
01

02

INDIKATOR INPUT

03

Ukuran yang menggambarkan
penggunaan sesuatu barang
untuk menghasilkan output

INDIKATOR OUTPUT

04

Ukuran yang menggambarkan
hasil yang langsung diperoleh
dari suatu aktivitas / kegiatan
dalam mengelola input

INDIKATOR OUTCOME
Ukuran yangmenggambarkan
hasil yang diharapkan dapat
diperoleh dari bermanfaatnya
atau berfungsinya suatu output
INDIKATOR BENEFIT
(DAMPAK)
Ukuran yang menggambarkan
akibat secara langsung atau
tidak langsung dari tercapainya
tujuan. Indikator dampak
adalah indikator outcome pada
tingkat yang lebih tinggi

03

KRITERIA INDIKATOR KINERJA
Spesific: Spesifik, jelas
Measurable: Dapat diukur secara obyektif
Attainable: Dapat dicapai secara wajar
Relevant: Selaras dengan yang akan diukur
Time Bound: Batasan waktu yang jelas
Trackable: Dapat ditelusuri sumber datanya
Continously Improve: dapat disesuaikan
dengan perkembangan strategi organisasi
Hal lain yang harus diperhatikan dalam menyusun
indikator yakni sebagai berikut
bahwa Indikator Kinerja dapat di-breakdown (dari
IKU Kementerian-Eselon I sampai dengan
pelaksana)
Dapat dibreakdown menjadi beberapa target
kegiatan setiap bulan
Setiap tahun menunjukkan peningkatan target
(challenging)
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INDIKATOR KINERJA

SMART
PETER DRUCKER
Salah satu guru manajemen dunia,
juga pernah bertutur "You can not
manage what you can not measure".
Anda tidak dapat mengelola apa
yang tidak bisa Anda ukur

01

SPECIFIC

02

MEASURABLE

Indikator Kinerja harus sesuai dengan kondisi yang diinginkan
sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat
tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan
tidak berdwimakna.

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang
mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai
kesimpulan yang sama.

03

ATTAINABLE

04

RELEVANT

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang
akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan
indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumber daya yang ada
dan hal-hal yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi
organisasi.

Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang akan diukur
dan secara obyektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Indikator kinerja harus mengukur sedekat mungkin dengan hasil
yang akan diukur.
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TIME BOUND

06

TRACKABLE

07

CONTINUOUSLY IMPROVE

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu
kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat dipantau dan digambarkan,
serta ditelusuri sumber datanya.

kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi
organisasi dan selalu disempurnakan
15

03

INDIKATOR KINERJA

TIPE INDIKATOR KINERJA

PROSES PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

FOKUS INDIKATOR KINERJA
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03

INDIKATOR KINERJA

KERANGKA UMUM PENYUSUNAN LOGIC
MODEL
Terkait dengan perumusan indikator kinerja dan target berupa
output, outcome, impact
Sebelum menyusun indikator kinerja terlebih dahulu, harus
memahami kerangka umum logic model, karena pada setiap tingkatan
tersebut diukur oleh indikator kinerja

CONTOH PENYUSUNAN LOGIC MODEL
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09

INDIKATOR KINERJA

CONTOH
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INDIKATOR KINERJA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SECARA
FORMAL
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Satuan
Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja dalam penetapan indikator kinerja yakni
sebagai berikut:
Penyusunan IKU dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur
yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Akuntabilitas Kinerja
IKU dapat diubah berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan dari
masing-masing pimpinan, dan perubahan struktur organisasi.
IKU Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Sekretaris Negara, sedangkan selain IKU Kementerian ditetapkan dengan
Surat Keputusan Pimpinan tertinggi.

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA

Satuan kerja/ Satuan Organisasi/Unit
Kerja

di

lingkungan

Kementerian

Sekretariat Negara wajib menggunakan
IKU untuk beberapa dokumen SAKIP
antara

lain

Perencanaan

Jangka

Menengah atau Renstra, Perencanaan
Kinerja

Tahunan

Tahunan

atau

(Rencana

Kinerja

Rencana

Kinerja

Anggaran), Kontrak Kinerja (Perjanjian
Kinerja), Pengukuran Kinerja (Rencana
Aksi,

Evaluasi

Pengukuran

Rencana
Kinerja

Aksi,

dan

Tahunan),

Pelaporan Kinerja (Laporan Kinerja),
serta

Reviu

dan

Evaluasi

Kinerja.

Diagram keterkaitan IKU sebagai unsur
penting dalam SAKIP tampak pada
gambar di samping.
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INDIKATOR KINERJA

CARA PENULISAN INDIKATOR KINERJA YANG
AKAN DITETAPKAN

Sasaran Strategis: hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan.
Indikator Kinerja Utama: ukuran keberhasilan ketercapaian sasaran strategis
Formulasi perhitungan: cara menghitung capaian indikator kinerja utama
Tipe perhitungan: jenis perhitungan yang dilakukan misalnya kuantitatif, kualitatif
Sumber data: data-data apa saja yang digunakan dalam penghitungan capaian IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA
Reviu indikator dilakukan setiap awal tahun sebelum menyusun Perjanjian Kinerja yakni
mereviu kembali apakah indikator kinerja masih relevan digunakan pada tahun berjalan.
Relevan atau tidanya dicantumkan pada kolom keterangan.
Jika sudah tidak relevan dan akan digantikan maka harus melibatkan Biro Organisasi, Tata
Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur dalam pembahasan
lebih lanjut.
Form reviu indikator akan menjadi salah satu evidence pada saat evaluasi akuntabilitas
kinerja internal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Form reviu ditandangani oleh pimpinan tertinggi Satuan Organisasi/Satuan Kerja atau orang
yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi minimal Eselon II.

KETERANGAN
1. Sasaran Strategis - disesuaikan dengan Sasaran Strategis pada Surat Keputusan Penetapan
Indikator Kinerja, Rencana Strategis, dan Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama - disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada Surat Keputusan
Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
3. Formulasi Penghitungan - diisi dengan perhitungan cara memperoleh capaian IKU
4. Penanggungjawab - diisi dengan unit kerja yang bertanggungjawab atas IKU tersebut
5. Sumber data - diisi dengan data-data apa saja yang digunakan dalam penghitungan capaian
IKU
6. Keterangan - diisi berkaitan dengan masih relevan tidaknya suatu IKU dalam mengukur
kinerja organisasi di masa yang akan datang

20

RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS

PENGERTIAN RENCANA
STRATEGIS
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga
(Renstra K/L) merupakan dokumen dasar yang
berfungsi sebagai petunjuk arah/kompas dalam
melakukan
perencanaan
program
ataupun
kegiatan di masa depan sebagai produk dari
sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil
dan proses sekaligus.
Penyusunan Renstra K/L sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 20152019. Panduan ini akan menguraikan secara
khusus penyusunan Rencana Strategis untuk
tingkat Eselon I.

RENCANA STRATEGIS ESELON I
Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I bertujuan
untuk
menjabarkan
amanat
rencana
pembangunan jangka menengah Kementerian
Sekretariat Negara dalam bentuk sasaran program
yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan
yang bersifat keluaran (output).
Hasilnya
berupa
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang
lebih
spesifik
dan
operasional, serta berisi rancangan program dan
kegiatan dengan kinerja yang terukur berdasarkan
ketersediaan anggaran dalam jangka menengah.
Sasaran masing-masing program dalam Rencana
Strategis Unit Kerja Eselon I harus bersinergi
dengan sasaran strategis dan tujuan dalam
Rencana Strategis Kementerian. Selanjutnya
sasaran keluaran dari masing- masing kegiatan
pokok harus bersinergi dengan sasaran hasil dari
program induknya.
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KERANGKA LOGIS SATUAN
ORGANISASI/SATUAN KERJA/UNIT KERJA
DENGAN PENCAPAIAN K/L

Efektivitas dan efisiensi anggaran sangat bergantung pada ketajaman
dalam menentukan sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan prioritas
untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dimaksud.
Rencana Strategis Eselon I di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara memuat Visi dan Misi Pemerintah yang diterjemahkan ke dalam
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta
diimplementasikan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Eselon I yang bersangkutan. Setiap program dan
kegiatan Eselon I harus dilengkapi dengan indikator kinerja dan target
(target setting) sesuai tugas dan fungsi, serta mengacu pada Rencana
Strategis Kementerian Sekretariat Negara. Penyajian informasi tentang
hasil (outcome) dan keluaran (output), maupun sumber daya yang
tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis ini bersifat indikatif.
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RENCANA STRATEGIS

Pada akhirnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pada Eselon I
harus selaras dengan apa yang telah dirumuskan pada tingkat kementerian.
Visi pada Rencana Strategis Eselon I dicantumkan visi kementerian.
Perumusan berbagai komponen perencanaan pada tingkat Eselon I ini juga
harus merupakan penjabaran dari perumusan perencanaan tingkat
kementerian. Untuk Eselon II tidak diwajibkan menyusun Rencana Strategis
(boleh menyusun, boleh juga tidak menyusun), namun diwajibkan kepada
Eselon II menyusun Rencana Strategis untuk keperluan evaluasi akuntabilitas
kinerja seperti Inspektorat, Sekretariat Kantor Staf Presiden.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS ESELON I
Penyusunan dokumen Rencana Strategis untuk Eselon I di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara mengikuti sistematika di bawah ini
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RENCANA STRATEGIS

06

MATRIKS MATRIKS DALAM
RENSTRA ESELON I

TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024
ESELON I

RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2020-2024
ESELON I
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RENCANA STRATEGIS

MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA
Penyusunan dokumen Rencana Strategis Eselon I Kementerian
Sekretariat Negara dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai
dengan tahap persiapan sampai pada akhirnya menyusun kerangka
kelembagaan yang dibutuhkan. Tahapan penyusunan Rencana Strategis
Eselon I tersebut dapat dirinci menjadi 8 (delapan) langkah, sebagai
berikut.

Sedangkan mengenai alur atau rangkaian kegiatan dalam penyusunan
Renstra Eselon I secara sederhana dalam bentuk bagan dapat dilihat
pada gambar berikut ini.
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RENCANA STRATEGIS

LANGKAH I

LANGKAH II

PERSIAPAN

IDENTIFIKASI KONDISI UMUM
DAN PERMASALAHAN
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RENCANA STRATEGIS

LANGKAH III

06

PENYUSUNAN VISI MISI

Hal-hal yang perlu diperhatikan
Perumusan visi dan misi Eselon I harus selaras visi misi tingkat Kementerian
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RENCANA STRATEGIS

LANGKAH IV

PENYUSUNAN TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS

LANGKAH IV

PENYUSUNAN TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon I merupakan alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Eselon I.
Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja
Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon I dapat
dirumuskan sama dengan Indikator Kinerja Sasaran Menteri yang ada
dalam Renstra sesuai dengan bidang tugas fungsi Eselon I yang
bersangkutan dan/atau setingkat lebih rendah dari indikator kinerja
sasaran strategis yang ada dalam Renstra, sepanjang relevan dengan
Sasaran Strategis Eselon I yang dirumuskan sesuai dengan Visi, Misi, dan
tugas fungsi Eselon I.
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RENCANA STRATEGIS

LANGKAH V

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

03

06

Kerangka Regulasi
gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Eselon I
dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan
penjabaran peranan Kerangka Regulasi Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis Eselon I. Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks
Kerangka Regulasi.
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RENCANA STRATEGIS

LANGKAH VI

PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SASARAN INDIKATOR

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga
untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan.

Struktur Program K/L dalam Renstra Eselon I 2020-2024
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Penetapan Indikator Kinerja pada Renstra
Indikator
Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang
mengindikasikan
keberhasilan
pencapaian
keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) dijadikan landasan
untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila
tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan
yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh
karena itu indikator ini harus sesuai dengan
lingkup tugas pokok dan fungsi serta sifat
kegiatan.

Indikator
Kinerja Program

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat
ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian
hasil
(outcome)
dari
suatu
program.
IKP
menggambarkan
tingkat
pencapaian dari Sasaran Program (outcome)
yang lebih tinggi dibandingkan dengan IKK dan
memungkinkan
melibatkan
kepentingan
banyak pihak serta manfaatnya baru tampak
setelah beberapa waktu kemudian, khususnya
dalam jangka menengah dan panjang.

Indikator
Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang wajib disusun pada
tingkat Kementerian. Indikator ini merupakan
ukuran pencapaian kinerja dari Sasaran
Strategis K/L. Seperti halnya IKP, Indikator
Sasaran Strategis K/L juga baru dapat diketahui
dalam
jangka
waktu
menengah
dan
panjang. Indikator Sasaran Strategis K/L
menunjukkan
dasar
pemikiran
mengapa
kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek
makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan
secara sektoral, regional dan nasional.

Indikator Sasaran Strategis = Indikator Kinerja Utama untuk Level
Kementerian
Indikator Kinerja Program = Indikator Kinerja Utama untuk level Eselon I
Indikator Kinerja Kegiatan = Indikator Kinerja Utama untuk level Eselon II
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LANGKAH VII
D

PENYUSUNAN TARGET
DAN KERANGKA PENDANAAN

LANGKAH VIII

PENYUSUNAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan
dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan
antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan
sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan
sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas
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REVIU RENSTRA
ESELON I

REVISI RENSTRA
ESELON I

Renstra Eselon I akan direviu setiap
tahun terkait hal-hal dalam Renstra
apakah masih relevan digunakan
untuk tahun depan dalam satu
periode Renstra.
Setelah melakukan reviu, maka
dituangkan dalam form reviu yang
ditandatangani oleh pimpinan
tertinggi Satuan Organisasi/Satuan
Kerja. .
Proses reviu Renstra dilakukan setiap
awal tahun sebelum menyusun
Perjanjian Kinerja pada tahun yang
berkaitan.

Revisi Renstra dilakukan jika
terdapat perubahan Indikator Kinerja
Utama Tingkat Eselon I (yang
sebelumnya sudah melalui
pembahasan dengan Biro Organisasi,
Tata Laksana, dan Akuntabilitas
Kinerja, Deputi Bidang Administrasi
Aparatur).
Langkah berikutnya yakni penetapan
target untuk IKU baru dalam sisa
periode Renstra tahun berjalan.
Pada Revisi Renstra dikemukakan
alasan/hal-hal yang menyebabkan
perubahan IKU seperti berubahnya
atau ditariknya suatu peraturan
perundang-undangan.

CONTOH FORM REVIU RENSTRA ESELON I
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PERJANJIAN
KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

PENGERTIAN
PERJANJIAN
KINERJA

Merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam waktu satu tahun antara
pemberi amanah dengan penerima amanah
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PERJANJIAN KINERJA

DASAR HUKUM PERJANJIAN KINERJA

TUJUAN PERJANJIAN KINERJA
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PERJANJIAN KINERJA

PIHAK YANG MENYUSUN PK
Berdasarkan PermenPAN-RB
53/2014

Catatan:
Selain yang diatur di samping
menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota
dapat memperluas praktik penyusunan perjanjian
kinerja sesuai kebijakan internal

Disusun setelah suatu instansi
pemerintah menerima
dokumen pelaksanaan
anggaran, paling lambat satu bulan setelah
dokumen anggaran
disahkan

PENGGUNAAN SASARAN & INDIKATOR

Diagram di atas menggambarkan tingkatan indikator yang digunakan pada
tingkat Kementerian, Eselon I, sampai dengan Eselon II. Kebijakan di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yakni Perjanjian Kinerja disusun
dari tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II sampai dengan pelaksana.
Perjanjian Kinerja yang telah dibuat merupakan dasar penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
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MEKANISME PENYUSUNAN PK
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan rumusan Rencana Strategis
yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan ke dalam rencana
kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tersebut yakni berupa Rencana
Kinerja Anggaran (Renja), maka diajukan dan disetujui anggaran yang
dibutuhkan yakni berupa POK DIPA. Dokumen Perjanjian Kinerja secara rinci
terletak pada lampirannya, Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian
Kinerja ini meliputi:
01

02

03

SASARAN STRATEGIS
Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai secara nyata oleh organisasi
dalam rumusan spesifik, terukur,
dan dalam kurun waktu satu tahun.
Sasaran ini harus sesuai dengan
yang ada didokumen Renstra K/L
2020-2024 dan dokumen Renja
PROGRAM
Perumusan program memperhatikan
dokumen Renstra K/L dan Renja.
Dengan demikian akan terjalin suatu
keselarasan program mulai dari
Renstra, Renja, dan Perjanjian
Kinerja.
INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja adalah ukuran
kuantitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Penggunaan
indikator
kinerja
disesuaikan dengan tingkatannya
(sesuai pada diagram Penggunaan
Sasaran dan Indikator yang telah
diuraikan sebelumnya).

04

05

TARGET KINERJA
Merupakan ukuran
kuantitatif dari setiap
indikator kinerja yang
akan dicapai dalam satu
tahun.

JUMLAH ANGGARAN
YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran ini
termasuk biaya-biaya
yang dapat
diidentifikasikan kepada
suatu sasaran tertentu.
Jika hal tersebut tidak
memungkinkan, maka
disajikan jumlah
anggaran untuk biaya
langsung saja. Data
anggaran ini didasarkan
pada dokumen anggaran
yang telah disetujui
dalam DIPA.

Setelah Perjanjian Kinerja selesai disusun dan ditandatangani oleh kedua pihak
yakni atasan dan bawahan, perlu dilakukan pemantauan atas kemajuan
pencapaian target-target yang telah disepakati agar tetap selaras dengan visi,
misi, tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja akan diturunkan menjadi
Rencana Aksi dan dipantau melalui Evaluasi Rencana Aksi. Penyusunan Rencana
Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi hanya dilakukan pada tingkat Kementerian
sampai dengan Eselon II.
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POHON KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Pohon Kinerja dapat mengidentifikasi adanya sasaran yang tidak berorientasi
hasil (outcome) dan ketidakselarasan seperti Sasaran Kinerja antara Renstra
Kementerian dengan Renstra Eselon I, Indikator Kinerja atasan tidak selaras
dengan bawahan.

KELEMAHAN DALAM PERENCANAAN KINERJA
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Dokumen Perencanaan
Kinerja (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja)
Rumusan kinerja tidak berorientasi hasil (Outcome)
Rumusan kinerja tidak konsisten antara dokumen-dokumen perencanaan
Tidak ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara tujuan/sasaran
organisasi dengan sasaran program dan sasaran kegiatan
Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif
Indikator kinerja tidak relevan dengan kinerja yang akan diukur
Target tidak relevan dengan indikator kinerja
Target tidak ditetapkan dengan baseline data yang akurat

REVISI PERJANJIAN KINERJA

Terdapat suatu kondisi tertentu yang memperbolehkan Perjanjian Kinerja
direvisi.
01

02

Terjadi pergantian atau
mutasi pejabat.

03

Perubahan dalam strategi yang
mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program,
kegiatan dan alokasi anggaran).
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Perubahan prioritas atau
asumsi yang berakibat
secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan
dan sasaran.

PERJANJIAN KINERJA

Lembar Komitmen Perjanjian Kinerja

03

Catatan:
Lembar Komitmen dicetak pada kertas dengan
Kop Kementerian Sekretariat Negara tanpa
alamat dan ukuran kertas A4.
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Format Perjanjian Kinerja

Petunjuk Pengisian:
1)Header (a) diisi dengan nama Satuan Organisasi/Unit Eselon I pada
Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden/Istana–istana
Kepresidenan di Daerah/Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden/Sekretariat Kantor Staf Presiden;
2) Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan
3) Kolom (1) diisi dengan sasaran sesuai dengan perencanaan kinerja jangka
menengah
4) Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama dan
indikator kinerja lain apabila ada) atas sasaran
5) Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari
setiap indikator kinerja
6) Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai anggaran yang direncanakan
akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut
7) Footer (d) diisi dengan jabatan dari atasan dari pihak yang akan
menjanjikan kinerja
8) Footer (e) diisi dengan jabatan dari pihak yang akan menjanjikan kinerja

Catatan:
Perjanjian Kinerja Eselon II memuat outcome dan output.
Lembar Perjanjian Kinerja dicetak pada kertas HVS 80 gram dengan
ukuran A4.
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PERJANJIAN KINERJA

Contoh Lembar Komitmen Perjanjian Kinerja
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PERJANJIAN KINERJA

Contoh Lembar Perjanjian Kinerja
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PENGUKURAN
KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan pengumpulan data dan pemantauan
atas kemajuan (progress) dari indikator kinerja yang telah dicapai dibandingkan
dengan perencanaan tujuan dan sasaran Kementerian Sekretariat Negara, serta
Visi dan Misi Pemerintah Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya.

Membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (jika ada);
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Kelemahan dalam pengukuran kinerja
Database indikator kinerja kurang baik.
Sistem pengumpulan data yang kurang baik.

Rencana Aksi
Pengukuran kinerja dilakukan dengan instrumen
Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi.
"Strategi yang lebih detail dan terinci atau berisi
langkah-langkah yang akan dilakukan untuk
memastikan sasaran yang telah diperjanjikan dalam
perjanjian kinerja terwujud."
Tujuan Rencana Aksi:
Mengidentifikasi keselarasan antara
langkah yang akan dilakukan.

sasaran dengan

langkah-

Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
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PENGUKURAN KINERJA

Format Formulir Rencana Aksi Tingkat Satuan
Organisasi/Unit Eselon I
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PENGUKURAN KINERJA

Format Formulir Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Satuan
Organisasi/Unit Eselon I

45

PENGUKURAN KINERJA

Contoh Format Formulir Rencana Aksi Tingkat Satuan Organisasi/Unit Eselon I
(tahunan)
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PENGUKURAN KINERJA

Contoh Format Formulir Rencana Aksi Tingkat Satuan Organisasi/Unit Eselon I
(bulanan)
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PENGELOLAAN
DATA KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

PENGERTIAN PENGELOLAAN DATA KINERJA
Pengelolaan data kinerja merupakan salah satu
rangkaian dari implementasi SAKIP di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara yang dilakukan
dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan
data kinerja kementerian dan masing- masing unit
organisasi.
Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan
kebutuhan informasi pada setiap tingkatan
organisasi, kebutuhan manajerial, data atau
laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem
akuntansi, dan statistik pemerintah.

Pengelolaan data kinerja mencakup:
Penetapan data dasar (baseline
data);
Penyediaan instrumen perolehan
data berupa pencatatan dan
registrasi;
Penatausahaan dan
penyimpanan data; dan
Pengkompilasian dan
perangkuman.

PENGELOLAAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
dilakukan melalui instrumen aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
(SMKO). SMKO adalah istem pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan
program dan anggaran di Kementerian Sekretariat Negara secara elektronik
(online), yang dapat diakses pada alamat situs http://smko.setneg.go.id. SMKO
dapat diisi oleh manager kinerja yang terdapat pada masing-masing Satuan
Organisasi /Satuan Kerja/Unit Kerja. SMKO memuat dokumen dari Rencana
Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, dan Laporan
Kinerja.
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PENGELOLAAN DATA KINERJA

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PENGELOLAAN DATA KINERJA
Indikator kinerja yang digunakan
Frekuensi pengumpulan data
Penanggung jawab pengumpulan data
Mekanisme perhitungan
Media yang digunakan

PENGELOLAAN DATA KINERJA PADA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SISTEM MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI
(SMKO)
proses yang terintegrasi yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan
kinerja, penilaian kinerja organisasi. SMKO berfungsi sebagai:
alat untuk menilai kinerja organisasi;
alat pengendali strategis bagi pimpinan secara berjenjang; dan
standar metode penilaian kinerja organisasi.
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PENGELOLAAN DATA KINERJA

TAMPILAN DAN MANFAAT SMKO

Manfaat dari penyempurnaan SMKO Kementerian Sekretariat Negara adalah
mengintegrasikan

antara

sistem

perencanaan

kinerja,

penganggaran,

pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta
evaluasi kinerja;
memantau capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian
Sekretariat Negara/satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara secara periodik (triwulanan/semesteran/
tahunan);
memudahkan

Kementerian

Sekretariat

Negara/satuan

organisasi/unit

kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam
mengelola data dan informasi kinerja secara cepat dan akurat;
memudahkan penyusunan dokumen akuntablitas kinerja secara elektronik
secara berjenjang (Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK),
Rencana Aksi, dan Evaluasi Rencana Aksi); dan memudahkan evaluator dan
stakeholder dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi
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LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

PENGERTIAN PELAPORAN KINERJA:
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.

TUJUAN PELAPORAN KINERJA:
Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dicapai.
Upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan
kinerja.

DASAR HUKUM:
01

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan
menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang
dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang
telah dialokasikan.
Laporan Kinerja terdiri dari laporan kinerja interim
dan laporan kinerja tahunan.

02

Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
LKj menyajikan informasi tentang:
uraian singkat organisasi;
rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
pengukuran kinerja; dan
evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran
strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga
mencakup atas efisiensi atas penggunaan sumber
daya.
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LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja (PermenPAN-RB 53/2014)

PENGGUNAAN IKU PADA DOKUMEN SAKIP

Penggunaan IKU
pada Renstra,
RKT/Renja, PK
hendaknya selaras,
sinkron sehingga
Laporan Kinerja
yang dihasilkan
lebih valid.
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LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA (LKJ) YANG HARUS DISUSUN:
Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun
Perjanjian Kinerja

FUNGSI LAPORAN KINERJA
Adapun fungsi disusunnya Laporan Kinerja yakni sebagai
media hubungan organisasi
media akuntabilitas
media informasi umpan balik perbaikan kinerja
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LAPORAN KINERJA

LKj ESELON I
Sistematika Penyusunan:
1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi (cukup jelas)
3. BAB I Pendahuluan
Penjelasan umum satuan organisasi/Eselon I/Istana-istana Kepresidenan
di daerah.
BAB II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
B. Perjanjian Kinerja
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahunan
B. Capaian Kinerja Sasaran
i. Formulasi Perhitungan
ii. Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Strategis
C. Analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja
i. Analisis capaian kinerja output
ii. Analisis capaian kinerja outcome
iii.Faktor pendukung keberhasilan
iv. Permasalahan/kendala/solusi
D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan tahun sebelumnya
E. Akuntabilitas Keuangan
F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
G. Pemanfaatan Informasi Kinerja
H. Kinerja Lainnya (apabila ada)
I. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun Sebelumnya (apabila ada)
BAB IV Penutup
4. Lampiran
i. Perjanjian Kinerja
ii. Dokumen lain yang dianggap perlu
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan LKj Eselon I:
01

latar belakang
tugas dan fungsi
struktur organisasi
sumber daya manusia, data terbaru
mengenai komposisi pegawai
terkait jabatan, unit kerja maupun
latar belakang pendidikan
aspek strategis dan permasalahan,
Pelaksanaan tugas lain yang
bersifat strategis oleh Sator di luar
tugas fungsi, permasalahan yang
dihadapi dalam melaksanakan
tugas fungsisistematika penulisan

02

Rencana Strategis
Visi, Misi, tujuan, sasaran, Indikator
Kinerja Utama, kebijakan dan
program Sator/Satker periode
2020-2024.
Perjanjian Kinerja tahun berkaitan,
penjelasan jika terdapat perubahan
rumusan sasaran, IKU maupun
target.

03

03

Capaian Tujuan
Data capaian kinerja dari tahun 2020
s.d. 2024 (sumber data LKj sebelumnya).
Jika capaian baru tahun pertama
Renstra, maka capaian tujuan belum
dicantumkan.
Capaian sasaran
Formulasi penghitungan analisis
capaian kinerja (output & outcome);
faktor pendukung keberhasilan;
permasalahan/kendala dan solusi.
Perbandingan Capaian Kinerja
Perbandingan tahun realisasi dan
target tahun ini; realisasi tahun ini
dengan tahun lalu; realisasi tahun
ini dengan target jangka menengah.
Realisasi Anggaran
Realisasi dan capaian anggaran per
IKU, per unit kerja, penjelasan
mengenai kurang optimalnya
penyerapan.
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04

Efisiensi Sumber Daya
Terkait efisiensi anggaran, sumber
daya manusia,sarana prasarana
maupun sumber daya lain.
Pemanfaatan Informasi Kinerja
Tindak lanjut atas hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja tahun
sebelumnya & tindaklanjut atas LKj
tahun sebelumnya (sumber data
LKj tahun sebelumnya dan hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja tahun
sebelumnya)
Informasi Kinerja Lainnya
Informasi kinerja lainnya yang
dianggap penting seperti
penghargaan nasional dll.
Kesimpulan
Kesimpulan atas capaian kinerja
Sator/Satker, penyerapan realisasi
anggaran secara garis besar.
Upaya ke depan
Langkah-langkah ke depan
Sator/Satker pada tahun berikutnya
untuk meningkatkan kinerja
dengan memperhatikan kendala
yang dihadapi pada tahun berkaitan

LAPORAN KINERJA

LKj ESELON II
Sistematika Penyusunan:
BAB I Pendahuluan
Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia, data terbaru mengenai komposisi pegawai
terkait jabatan, unit kerja maupun latar belakang pendidikan.
BAB II Perencanaan Kinerja
Perjanjian Kinerja tahun berkaitan, penjelasan jika terdapat perubahan
rumusan sasaran, Indikator Kinerja maupun target.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Sasaran
Formulasi perhitungan; analisis capaian kinerja (output dan outcome);
faktor pendukung keberhasilan; permasalahan/kendala dan solusi.
Perbandingan Capaian Kinerja
Perbandingan realisasi dan target tahun ini; realisasi tahun ini
dengan tahun lalu; realisasi tahun ini dengan target jangka
menengah.
Realisasi Anggaran
Realisasi dan capaian anggaran per IKU, per unit kerja, penjelasan
mengenai kurang optimalnya penyerapan.
Efisiensi Sumber Daya
Terkait efisiensi anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana
maupun sumber daya lain.
Pemanfaatan Informasi Kinerja
Tindaklanjut atas kendala Laporan Kinerja tahun sebelumnya.
Informasi Kinerja Lainnya
Informasi kinerja lainnya yang dianggap penting seperti penghargaan
nasional, internasional, dll.
BAB IV Penutup
Kesimpulan
Kesimpulan atas capaian kinerja satuan organisasi/satuan kerja,
penyerapan realisasi anggaran secara garis besar
Upaya Ke Depan
Langkah-langkah ke depan satuan organisasi/satuan kerja pada
tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja dengan
memperhatikan kendala yang dihadapi pada tahun berkaitan.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan LKj Eselon II
01

02

Penyajian Informasi Kinerja
LKj telah disusun sesuai dengan
sistematika yang telah ditentukan.
LKj menyajikan informasi mengenai
pencapaian indikator kinerja yang
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
LKj menyajikan analisis mengenai
pencapaian sasaran serta indikator
kinerja.
LKj menyajikan analisis mengenai faktor
penunjang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian kinerja.
Pemanfaatan Informasi Kinerja
Informasi yang disajikan telah digunakan
dalam perbaikan perencanaan.

LKj menyajikan perbandingan
data kinerja yang memadai
antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun
sebelumnya dan perbandingan
lain yang diperlukan.
LKj menyajikan informasi
keuangan yang terkait dengan
pencapaian sasaran kinerja
unit kerja.

Informasi yang disajikan telah
mencantumkan
atas
upaya
penyelesaian permasalahan pada
tahun sebelumnya.

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA
Terdapat 3 Laporan Kinerja (LKj) yang dibuat di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
yakni
LKj Tingkat Kementerian
LKj Tingkat Satuan Organisasi/ Satuan Kerja
LKj Tingkat Unit Kerja diserahkan

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tepat tidaknya waktu penyerahan LKj masuk
pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja baik
internal maupun evaluasi oleh KemenPAN-RB
Adapun hal yang sering menjadi temuan
evaluator atau menjadi kelemahan Laporan
Kinerja yakni sebagai berikut
Laporan kegiatan, bukan merupakan
Laporan Kinerja
Informasi atas evaluasi dan analisis
capaian kinerja minim

Adapun
hal yang
menjadi
temuan
evaluator atau menjadi kelemahan
Kinerja
yangsering
dilaporkan
tidak
selaras
Laporan
Kinerja
yakni
sebagai berikut
dengan
yang
direncanakan
Laporan kegiatan, bukan merupakan Laporan Kinerja
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Informasi atas evaluasi dan analisis capaian
kinerja minim

Kinerja yang dilaporkan tidak selaras dengan yang direncanakan

REVIU DAN EVALUASI
SAKIP

REVIU LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara harus di-reviu terlebih dahulu
oleh tim auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini
Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara secara paralel dengan penyusunan
Laporan Kinerja sebelum ditandatangani dan disampaikan untuk proses
penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi,

PENGERTIAN REVIU KINERJA
Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan
kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

TUJUAN REVIU KINERJA
01

02

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
PENGUMPULAN DATA
Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat
menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Reviu atas Laporan
Kinerja hanya dilakukan pada tingkat Kementerian.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
DALAM REVIU KINERJA
Keseluruhan indikator kinerja yang telah
dimasukan dalam pengukuran kinerja
Data indikator kinerja program/kegiatan
Lampiran
(Pengukuran
Pencapaian
Sasaran/PPS dan Perjanjian Kinerja)
Laporan anggaran/keuangan
Sistematika laporan, komposisi narasi,
tabel dan grafik
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REVIU LAPORAN KINERJA

Setelah melakukan reviu, hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu
dan ditandatangani oleh Inspektur Kementerian Sekretariat Negara dan surat
tersebut merupakan bagian dari Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat
Negara.

TATA CARA REVIU
01

PIHAK YANG
MELAKSANAKAN REVIU

03

Laporan kinerja harus direviu
oleh Tim Reviu yang terdiri
dari atas auditor dan Pejabat
Struktural Inspektorat
Kementerian Sekretariat
Negara

02

RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN REVIU
Penelaahan penyelenggaraan
SAKIP secara ringkas serta
menguji keandalan dan akurasi
data/informasi kinerja yang
disajikan dalam Laporan
Kinerja. Reviu dilakukan hanya
atas laporan kinerja tingkat
Kementerian saja.

WAKTU PELAKSANAAN
REVIU
Reviu dilaksanakan secara
paralel dengan pelaksanaan
manajemen kinerja dan
menyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Reviu
harus sudah selesai sebelum
Laporan Kinerja ditandatangani
Menteri Sekretariat Negara
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04

PELAPORAN REVIU
mengungkapkan prosedur reviu
yang dilakukan, kesalahan atau
kelemahan yang ditemui,
langkah perbaikan yang
disepakati, langkah perbaikan
yang telah dilakukan dan saran
perbaikan yang tidak atau
belum dilaksanakan

REVIU LAPORAN KINERJA

CONTOH PERNYATAAN REVIU
LAPORAN KINERJA
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REVIU LAPORAN KINERJA

08

SISTEMATIKA LAPORAN REVIU
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EVALUASI KINERJA

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Peraturan KemenPAN-RB

TUJUAN EVALUASI
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Evaluasi kinerja
merupakan salah satu
perwujudan dari
akuntabilitas instansi
pemerintah agar dapat
diketahui dengan pasti
apakah pencapaian hasil,
kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam
pelaksanaan program
dan kegiatan dapat
dinilai dan dipelajari
(lesson learned) untuk
perbaikan di masa
mendatang.
Di sisi lain, evaluasi
akuntabilitas kinerja
adalah aktivitas analisis
sistemik pemberian nilai,
apresiasi dan pengenalan
permasalahan, serta
pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan
untuk tujuan
peningkatan kinerja dan
akuntabilitas unit kerja.
Dalam berbagai hal,
evaluasi dilakukan
melalui monitoring
terhadap sistem yang
ada. Namun, adakalanya
evaluasi tidak dapat
dilakukan hanya dengan
menggunakan informasi
yang dihasilkan oleh
sistem informasi yang
ada pada unit kerja. Data
dari luar unit kerja juga
sangat penting sebagai
bahan analisis.

2018 | MARCH

MEMPHIS SOLUTIONS

EVALUASI KINERJA

RUANG
LINGKUP
EVALUASI

Terdapat 2 jenis evaluasi akuntabilitas kinerja (AK)
yang dilakukan yakni
1. Evaluasi AK tingkat Kementerian oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
2. Evaluasi internal Kementerian yang saat ini
dilakukan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan
Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi
Aparatur
Entitas yang dievaluasi adalah:
1. Seluruh satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja
di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Sekretariat Kantor Staf Presiden; dan
4. PPK GBK dan PPK Kemayoran.

PRINSIP
EVALUASI

KOMPONEN
PENILAIAN

Partisipatif
Mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang
telah dicapai sampai dengan hasil pembahasan
evaluasi
Pemberian nilai tingkat akuntabilitas kinerja
Memberikan saran perbaikan pelaksanaan SAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah terdapat 5 komponen penilaian dalam
evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian
yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan
Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.
Evaluasi internal di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara mengacu pada Peraturan tersebut
dengan bobot, komponen, serta subkomponen
disesuaikan
dengan
kebutuhan
Kementerian
Sekretariat Negara.
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NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

NI LAI AKUNTABI LI TAS KI NERJA
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan
anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis..

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah
tersebut untuk:
1. 1.Merencanakan target kinerja,
2. 1.Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan
direncanakan sebelumnya
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METODE PELAKSANAAN EVALUASI
Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak evaluator dalam pelaksanaan
proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara

01

02

EVALUASI MANDIRI

03

Evaluasi mandiri oleh pihak
evaluator dengan mengakses
data-data yang telah diupload
Satuan Organisasi/Satuan
Kerja/Unit Kerja pada S-Box
Evaluasi Kinerja
KONFIRMASI HASIL
EVALUASI

04

Tim evaluasi melakukan
konfirmasi dan verifikasi
lapangan

PLENO EVALUATOR
Tim evaluator melakukan pleno
hasil evaluasi mandiri dengan
mempertimbangkan bukti hasil
konfirmasi dan verifikasi
lapangan

FINALISASI HASIL EVALUASI
Tim evaluator menyusun
Laporan Hasil Evaluasi

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
OLEH EVALUATAN
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KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK
Budaya kinerja telah menjadi budya organisasi.
Seluruh unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya.
Cascading kinerja telah dilakukan sampai level unit terendah.
Pengintegrasiann antara perencanaan kinerja dengan sistem
penganggaran.
Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan
merupakan usaha mencapai kinerja organisasi.
Setiap monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi resiko
ketidaktercapaian target.
Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal.
Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.
Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment.
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BAHAN EVALUASI KINERJA
Dokumen yang harus disiapkan oleh evaluatan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja
adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

KOMITMEN
PIMPINAN

Salah satu hal yang dapat turut menunjang
meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja yakni
komitmen pimpinan.
Memberikan presentasi langsung mengenai perkembangan
implementasi SAKIP yang dipimpinnya
Menggerakkan seluruh unit organisasi dalam proses
perbaikan implementasi SAKIP
Melakukan "teguran" (apanbila diperlukan) terhadap
pimpinan unit organisasi atau pihak lain yang tidak
mendukung proses perbaikan implementasi SAKIP

67

EVALUASI KINERJA

KETENTUAN MINIMUM REQUIREMENT
KEMENTERIAN/LEMBAGA
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BAB
III
PENUTUP

PENUTUP
Panduan Sistem Akuntabilitas Kinerja (PASAK) ini dibuat
dalam rangka mendukung penerapan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian
Sekretariat Negara agar penerapan dan pengimplementasian
SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal-hal yang tertuang di dalam Panduan Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara ini agar dapat dijadikan acuan/petunjuk oleh seluruh
pejabat dan pegawai serta PIC SAKIP khususnya dalam
memahami, melaksanakan serta menyusun dokumen SAKIP
mulai dari Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta
Evaluasi dan Reviu Kinerja. Selanjutnya SAKIP sebagai
instrumen pertanggungjawaban kepada publik memerlukan
dukungan peran aktif, komitmen, serta konsistensi dari
tingkat pimpinan hingga staf di seluruh unit kerja
Kementerian Sekretariat Negara.
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