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KATA PENGANTAR 
 

 

Penerapan manajemen pemerintah yang berorientasi hasil mengharuskan SKPD 

harus mampu mendefinisikan ukuran kinerjanya secara spesifik. Ukuran kinerja ini tidak 

sekedar dari penggunaan anggaran semata tetapi ukuran kinerja yang menggambarkan 

hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang juga terkait dengan tugas dan fungsi 

yang diemban. 

Salah satu alat ukur kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja ini 

akan memberikan gambaran mengenai apakah SKPD berhasil atau gagal memenuhi 

janjinya. Lebih jauh lagi Indikator Kinerja Utama akan memberikan informasi mengenai 

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang apakah berhasil atau gagal, 

baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak dan sebagainya. Dengan adanya 

informasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dapat 

membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan 

keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. 

Dengan disusunnya IKU Tahun 2018-2022 diharapkan dapat memandu 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Kupang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun 

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap 

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, 

perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengamanatkan seluruh 

instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai wujud 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tubuh pemerintahan.  

Untuk maksud tersebut maka, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja 

serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Good Governance 

merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh Pemerintah, untuk Instansi Pemerintah 

dituntut untuk mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan 

mempertanggungjawabkan amanah yang telah dibebankan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah melalui Laporan Akuntabilitas atau Laporan Pertanggungjawaban 

secara periodik, dengan berpatokan pada Kebijakan Umum pemerintah yang adalah ingin 

menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). 

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Kupang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja 

Utama untuk mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil yang telah dilaksanakan. Secara 

konseptual, Indikator Kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran 

kinerja organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan penganggaran. Dengan 

demikian pada saat penyusunan RKA SKPD maka indikator utama setiap instansi 

pemerintah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD 

Maksud penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Kupang ini adalah sebagai arah dan pedoman kinerja yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang baik untuk 

pengukuran kinerja maupun untuk pengalokasian anggaran. 

C. TUJUAN 

Tujuan yang ingin dicapai  dalam penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama 

BPBD Kota Kupang ini adalah sebagai acuan untuk perencanaan,  pengukuran kinerja 

dan pengalokasian anggaran. 
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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 digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika Penulisan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang yaitu : 

1. Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja 

Utama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang serta maksud 

dan tujuan pelaksanaan IKU. 

2. Bab II. Pengertian Indikator Kinerja 

Berisikan uraian tentang definisi indikator kinerja utama, syarat dan kriteria 

indikator kinerja yang baik serta bagaimana menggunakan indikator kinerja 

tersebut. 

3. Bab III. Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Berisikan uraian tentang pengertian tentang indikator kinerja utama, tujuan 

penggunaan indikator kinerja utama, langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

penetapan indikator kinerja utama serta penerapan dan pengkomunikasiannya. 

4. Bab V. Penutup 

Dalam bab ini disimpulkan tentang hal-hal penting yang telah diuraikan dalam 

bab-bab sebelumnya. 

 

 

BAB II.   

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 

 

A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 

Indikator Kinerja mengandung dua pengertian, Indikator dan Kinerja. Dari 

beberapa definisi/literatur yang membahas terkait kata ‘Indikator’ sebagai berikut :  

1. Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contoh: 

berat badan bayi dan umurnya adalah indikator status nutrisi dari bayi tersebut 

(Wilson & Sapanuchart, 1993). 

2. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu 

kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 

1992). 
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3. Indikator adalah variable untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun 

tidak langsung (WHO, 1981) 

Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut diatas adalah pengukuran 

dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" 

sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Indikator 

yang berfokus pada hasil asuhan kepada proses-proses kunci serta spesifik. Indikator 

pelayanan  adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi 

kualitas yang berdampak terhadap pelayanan. Indikator tidak dipergunakan secara 

langsung untuk mengukur kualitas pelayanan, tetapi dapat dianalogikan sebagai 

"bendera" yang menunjuk adanya suatu masalah spesifik dan memerlukan monitoring 

dan evaluasi. 

Dalam beberapa kegiatan, mungkin tidak relevan mengukurnya dengan ukuran 

kuantitatif untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh dalam komunikasi: 

bagaimana kualitas komunikasi interpersonal antara aparatur – masyarakat, maka 

pengukurannya adalah melalui observasi langsung untuk mengetahui bagaimana kualitas 

interaksinya. Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui 

penyimpangan atau prestasi yang dicapai. Dengan demikian setiap individu akan dapat 

menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment). 

Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para 

pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini 

disajikan beberapa diantaranya: 

1. Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi 

pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 

1993). 

2. Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As'ad, 1991 

3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan 

pengorganisasian seseorang (Kurb, 1986) 

4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(Gilbert, 1977) 

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: 

1. Kompetensi: berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. 

2. Produktifitas: kompetensi tersebut di atas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau 

kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome). 

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, pada dasarnya kinerja menekankan apa 

yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila 

disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu 

proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja).  
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Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi diatas, maka pengertian 

“ Indikator Kinerja” dapat dipahami sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator 

Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 

mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 

2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan 

organisasi. 

Oleh karena itu, Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung 

dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik 

dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi. Hal yang perlu dibedakan juga antara Kinerja yang akan diukur dengan kinerja 

yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila “Kinerja” menyatakan mengenai suatu 

kondisi, maka “INDIKATOR Kinerja” merupakan alat yang dapat memberikan gambaran 

atau penilaian mengenai kondisi tersebut sehingga indikator yang seharusnya digunakan 

adalah indikator yang dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, 

misalnya “Jumlah Komplain” atau “presentasi komplain yang dapat diselesaikan”. 

B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA 

Dalam menentukan Indikator Kinerja diperlukan syarat-syarat yang berlaku 

untuk semua indikator kinerja, sebagai berikut : 

1. Relevan, Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara 

obyektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kesimpulan tentang 

pencapaian apa yang diukur. 

2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan, 

kemajuan, atau pencapaian. 

3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang layak. 

Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya memenuhi kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

1. Spesifik 

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah 

dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian 

kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. 

2. Dapat dicapai 

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun, bukan hal yang 

mustahil untuk dicapai dalam kendali instansi pemerintah.  
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Dengan artian dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga 

bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya. 

3. Relevan 

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang 

akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih 

tinggi atau lebih rendah debandingkan dengan hasil yang diukur. 

4. Menggambarkan sesuatu yang diukur 

Indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat 

kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai 

ukuran. Indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi dan tepat secara 

operasional. Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur 

satu fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak 

fenomena dalam satu indikator. 

5. Dapat dikuantifikasi dan diukur 

Indikator dalam angka (jumlah atau presentasi nilai dollar, tonase, dsb) atau dapat 

diukur untuk dapat ditentukan kapan akan dicapai. Sedangkan indikator kualitatif 

adalah indikator yang bersifat pengamanan deskriptif (pendapat ahli atas suatu 

kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). 

C. TIPE DAN JENIS INDIKATOR KINERJA 

Indikator Kinerja dapat dibedakan : 

1. Kualitatif:  

menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) 

2. Kuantitatif absolut: 

 menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) 

3. Persentase:  

menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya 

(misal: 50%, 100%) 

4. Rasio:  

membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: 

rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid) 

5. Rata-rata:  

angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya 

pelatihan per peserta dalam suatu diklat) 

6. Indeks:  

angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu 

(misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia) 

Untuk tujuan analisis dan perencanaan indikator kinerja juga dapat diklasifikasi dalam 

beberapa jenis seperti : 
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 Gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output 

dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan) 

 Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan 

barang atau jasa frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap 

ketentuan/standar). 

 Gambaran mengenai Output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan (Kuantitas, kualitas dan efisiensi). 

 Gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang 

dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, 

peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan 

peningkatan pendapatan). 

D. PENGGUNAAN  INDIKATOR KINERJA 

Kepemimpinan yang baik (good Governance) merupakan tujuan instansi 

pemerintah yang diwajibkan untuk memenuhi kinerja yang telah diperjanjikan dan 

memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus 

diukur apakah instansi pemerintah berhasil atau gagal memenuhi janjinya. 

Lebih jauh lagi, indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang apakah berhasil atau gagal, baik 

atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak dan sebagainya. Dengan adanya informasi 

tersebut maka SKPD ini dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki 

kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan 

datang. 

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut : 

1. Memperjelas tentang apa, beberapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan 

program/kegiatan dan kebijakan organisasi. 

2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan 

dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang 

melaksanakannya. 

3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja/ unit kerja. 
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BAB III.   

PENETAPAN  

 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

Yang perlu dilakukan oleh BPBD Kota Kupang adalah menentukan apa yang 

menjadi Kinerja Utama dari SKPD ini. Kinerja Utama dari dinas ini adalah hal utama apa 

uyang diwujudkan oleh BPBD Kota Kupang, Untuk mewujudkan apa BPBD Kota 

Kupang ini dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama 

BPBD Kota Kupang. 

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis 

BPBD Kota Kupang, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran  strategis BPBD Kota Kupang. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari BPBD Kota Kupang. 

B. TUJUAN PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana 

Kota Kupang adalah : 

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 digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, maka BPBD Kota Kupang 

menggunakannya untuk beberapa dokumen : 

 Perencanaan Jangka Menengah  (RPJMD, RENSTRA). 

 Perencanaan Tahunan (RENJA) 

 Perencanaan Anggaran (RKA) 

 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 

 Pengukuran Kinerja 

 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 

 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah 

 Pemantauan dan Pengendalian Program dan Kegiatan-kegiatan 
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Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) K/L maupun 

SKPD, maka IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dokumen 

perencanaan tersebut. Evaluasi keberhasilan hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen 

perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang mengukur 

capaian pelaksanaan perencanaan. 

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu 

dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun 

tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus 

merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus 

diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA SKPD. Dengan 

pendekatan ini maka akan di peroleh beberapa manfaat yaitu : 

 Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait 

langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran 

dari tugas dan fungsi instansi; 

 Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dan IKU instansi yang 

bersangkutan; 

 Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan 

mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran 

berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya 

dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar 

pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja untuk mewujudkan 

perbaikan kinerja secara berkesinambungan. 

C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam menentukan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang 

memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerja 

sama dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang berhati-hati. Penetapan wajib 

menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi 

guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Kupang dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 

1. Klasifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan/sasaran 

yang ingin dicapai (pernyataan hasil yang dapat dimengerti dan dipahami oleh 

banyak orang). 

2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan. 
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3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja 

(mengevaluasi setiap indikator dengan membandingkan setiap indikator kinerja 

dalam daftar dengan kriterianya). 

4. Memilih dan menetapkan Indikator Utama. 

D. SUMBER DATA KINERJA 

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari 

responden, data kinerja Sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak 

langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain. 

Data primer dikumpulkan sendiri pada setiap unit kerja terendah atau pelaksana 

pelayanan. Data Primer ini lazimnya diperoleh dari pencatatan pelaksanaan kegiatan 

beserta hasilnya yang sering disebut sebagai registrasi. Jika data tidak dapat dipenuhi dari 

sistem informasi yang ada pada instansi, maka perlu dilakukan survei untuk mendapatkan 

data dari luar instansi. 

E. PELIBATAN STAKEHOLDER 

Dalam menilai kinerja suatu Instansi Pemerintah seringkali terdapat perbedaan 

persepsi keberhasilan antara pihak yang ada di dalam instansi tersebut dengan pihak yang 

ada di luar instansi. Perbedaaan tersebut biasanya terkait dengan adanya kesenjangan 

antara realitas capaian instansi sangat berbeda dengan, kriteria yang diharapkan akan 

diwujudkan oleh instansi tersebut. 

Untuk mempersempit kesenjangan yang ada tersebut maka pelibatan berbagai 

pihak yang terkait dengan instansi pemerintah tersebut perlu dilakukan. Pelibatan 

stakeholder ini tentunya dimaksudkan untuk sekedar melakukan sosialisasi terhadap tugas 

dan fungsi instansi tersebut ataupun sekedar memenuhi harapan stakeholder semata, 

namun yang lebih penting adalah menyatukan persepsi tentang apa yang patut menjadi 

ukuran kinerja instansi tersebut. Dengan pelibatan ini, maka diharapkan dapat 

terwujudnya suatu kesepakatan tentang apa yang diharapkan oleh para stakeholder 

terhadap instansi tersebut serta ukuran kinerja yang mungkin dapat direalisasikan oleh 

instansi. 

Agar diperoleh hasil yang optimal dalam pelibatan stakeholeder ini, maka harus 

dilakukan pemilihan terhadap pihak-pihak yang selama ini dianggap mempengaruhi 

instansi tersebut. Pihak yang mempengaruhi instansi biasanya adalah instansi atasan atau 

yang lebih tinggi, instansi yang terkait dengan produk yang dihasilkan serta instansi yang 

mengeluarkan regulasi terkait dengan instansi tersebut. 

Pada instansi pemerintah daerah, pihak yang mempengaruhi antara lain 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, DPRD, Departemen Dalam Negeri terkait dengan 

regulasi di bidang pemerintahan, kementerian PAN terkait dengan regulasi di bidang 
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pendayagunaan aparatur, kementerian Negara PPN/ Bappenas terkait dengan sistem 

perencanaan nasional, serta Departemen/kementerian/ Lembaga Teknis lainnya yang 

memiliki keterkaitan kebijakan. 

F. PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Penerapan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan 

oleh Instansi Pemerintah dilakukan pada: 

1. PELAKSANAAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DITINGKAT PEMERINTAH DERAH 

Penetapan IKU yang digunakan di tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh tim yang 

dibentuk yang terdiri dari berbagai SKPD seperti dari Bappeda, Inspektorat, Setda, 

dan dari Unit lainnyanyang dapat bertanggung jawab dalam proses ini. 

Pada dasarnya proses pelaksanaan penetapan IKU di tingkat pemerintah daerah 

hampir sama dengan pada tingkat unit kerja organisasi.  

Di tingkat pemerintah daerah, indikator-indikator yang di pilih merupakan: 

 Indikator gabungan (komposit) 

 Indikator-indikator yang merupakan outcome; 

 Hasil program dan kegiatan utama, pelayanan masyarakat; 

 Indikator Makro; atau 

 Sebagian indikator fasilitas (infrastruktur, fasilitas pelayanan) 

Penyusunan indikator kinerja di tingkat pemerintah daerah ini cukup memakan 

waktu, karena harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan akan informasi kinerja yan 

diminta oleh berbagai sistem pelaporan. Paling tidak harus diidentifikasi beberapa 

kebutuhan untuk tujuan pelaporan : 

1) Keuangan pemerintah daerah 

2) Kinerja pemerintah daerah 

3) Penyelenggaraan pemerintah daerah 

4) Program-program prioritas secara regional dan nasional 

Pertimbangan penyusunan seperangkat indikator utama yang digunakan oleh 

pemerintah daerah juga harus mengacu pada kebutuhan-kebutuhan informasi untuk 

hal-hal tesebut di atas, sehingga dengan demikian satu sistem dapat memproduksi 

berbagai informasi yang digunakan di dalam pelaporan-pelaporan tersebut. 

2. PRAKTIK PENYUSUNAN PERENCANAAN 

Di dalam perencanaan, sebagian instansi pemerintah sudah menggunakan pendekatan 

yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang 

nomor 17 tahun 2003 dan Undang-undang 1 tahun 2004, yaitu penyusunan program 

dan kegiatan yang disusun dengan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka 

menengah dan penggangaran terpadu. Akan tetapi dalam perjalanannya, sesuai 
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dengan tata cara perencanaan, prinsip-prinsip perencanaan dan pengaangaran yang 

berbasis kinerja belumlah diterapkan secara konsisten. Hal ini memang terkait dengan 

berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain penggunaan pendekatan 

perencanaan, tata cara penyusunan rencana (Renstra KL, Renja KL, dan RKA KL), 

negosiasi dalam penyusunan rencana dan anggaran, dan metode penentuan anggaran 

kebijakan/program di tingkat nasional. 

3. PENENTUAN INDIKATOR UTAMA PADA PENYUSUNAN RENSTRA 

Pada saat penyusunan Renstra K/L banyak instansi / departemen belum menentukan 

indikator-indikator yang terkait dengan sasaran pembangunan di daerah (RPJM) dan 

penjabarannya dalam Renstra. Target-target (kuantitatif) lima tahun ke depan belum 

banyak yang mencantumkan secara resmi di dalam dokumen Renstra.  

Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan yang secara tegas mengharuskan departemen 

/Instansi mencantumkan secara eksplisit. 

4.  PENENTUAN INDIKATOR KINERJA PADA PENYUSUNAN RKA KL  

Pada saat proses penyusunan RKA K/L penentuan indikator kinerja untuk setiap 

kegiatan sudah mulai ditentukan secara rinci. Kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan rincian (sub-kegiatan) terdapat indikator kinerja berupa keluaran 

dan dicantumkan pula target capaiannya. 

5. PENENTUAN INDIKATOR KINERJA PADA DOKUMEN PENETAPAN 

KINERJA  

Indikator kinerja yang disajikan di dalam dokumen penetapan kinerja hendaknya 

adalah IKU yang menggambarkan keberhasilan instansi yang menyusunnya. 

G. HUBUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN INDIKATOR 

KINERJA KUNCI 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentag evaluasi pelaksanaan 

pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemerintah di daerah dengan menilai capaian seperangkat indikator kinerja 

kunci (IKK) untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing-masing daerah. 

Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan tersebut akan menunjukan 

seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan pemerintah 

ke setiap daerah. 

Antara Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Kunci bukan 

merupakan suatu pertentangan. Nmun lebih kepada fokus penilaian manajemen. IKK 

ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Dalam Negeri untuk setiap 

urusan yang dilaksanakan oleh setiap daerah. IKK ini disusun dan ditetapkan Pemerintah 

berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian/Departemen teknis terkait.  
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Disisi lain IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka 

mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi. IKU disusun dan ditetapkan tidak didasarkan atas pelaksanaan 

standar pelayanan minimal semata, namun dalam rangka mengukur kinerja organisasi 

dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder. 

H. PENGEMBANGAN IKU ORGANISASI DALAM PENILAIAN KINERJA 

INDIVIDU 

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang yang 

merupakan Implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang 

Tahun 2013 -2017 sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan. Rencana 

Strategis ini dirumuskan untuk mengatur arah program kegiatan operasional dan kegiatan 

untuk meraih keberhasilan di masa kini dan akan datang, akan berhasil dengan asumsi 

adanya dukungan alokasi dana APBD maupun APBN serta komitmen penuh yang 

didukung sepenuhnya oleh semua unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Kupang. 

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Kupang yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 

tahun 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

Kota Kupang Tahun 2018-2022 yang dapat di lihat pada tabel berikut : 

 

Tabel. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG  

TAHUN 2022 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR Formula Indikator Sumber Data 

I Tersedianya kapasitas 

kelembagaan, sarana 

prasarana, sumber daya 

aparatur dan Regulasi 

Penanggulangan 

Bencana 

 Jumlah kerja sama 

dan kesiapsiagaan 

Penanggulangan 

Bencana 

Jumlah koordinasi 

lintas sektor 

Laporan dan 

Dokumentasi 

II Meningkatnya 

pengelolaan manajemen 

kedaruratan dan logistik 

 Jumlah korban 

bencana yang 

tertangani 

Jumlah korban yang 

tertangani saat 

bencana 

Berita Acara, 

Laporan, 

Dokumentasi 

 Jumlah waktu siaga 

aparatur 

Jumlah pelaksanaan 

Posko Siaga 

Dokumen, 

Dokumentasi 
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III Meningkatnya 

pengelolaan manajemen 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca 

bencana 

 Jumlah rumah korban 

bencana yang 

memperoleh bantuan 

stimulan BBR pasca 

bencana 

Jumlah rumah 

korban bencana yang 

memperoleh bantuan 

stimulan BBR pasca 

bencana 

Berita Acara, 

Laporan, 

Dokumentasi 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Kupang merupakan pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Indikator Kinerja Utama ini 

dirumuskan untuk mengukur keberhasilan yang ingin dicapai oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. 

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, maka 

diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dapat mengukur 

tingkat keberhasilan SKPD ini secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi BPBD Kota Kupang. IKU ini disusun tidak berdasarkan standar pelayanan 

minimal semata, namun disusun dalam rangka mengukur kinerja yang sudah, sedang dan 

akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Kupang dalam rangka tingkat pelayanan kepada 

masyarakat yang diberikan. 

Di harapkan dengan penetapan IKU ini dapat memberikan kemudahan dalam 

mengukur keberhasilan BPBD Kota Kupang serta terintegrasi dalam suatu sistem yang 

mampu mengoptimalkan upaya-upaya pencapaian tujuan yang sangat mulia yakni 

pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu “Terwujudnya Kota 

Kupang Yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Dengan Tata Kelola 

Bebas KKN”. 

  

 

Kupang, 17 Januari 2022 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Kupang 
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