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Kata Pengantar 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara telah mengamanatkan agar keuangan negara harus 

dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. APBN merupakan wujud pengelolaan negara yang 

ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 

Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) 

diberikan kewenangan untuk menyusun Rancangan APBN 

yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun 

pendapatan negara. Dalam rangka penyusunan Rancangan 

APBN, menteri/pimpinan lembaga menyusunan rencana kerja 

dan anggaran lingkup kementerian/lembaga yang 

dipimpinnya.  

Proses penyusunan Rancangan APBN dan rencana kerja dan 

anggaran kementerian/lembaga dilakukan dengan sistem 

penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil 

(outcome).  Upaya konkrit untuk menjalankan sistem 

penganggaran berbasis kinerja sudah dimulai sejak tahun 2004 

yang sampai saat ini sudah banyak kemajuan dalam 

mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, taat kepada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab. 
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Dengan semakin ketatnya kemampuan keuangan negara dan 

di sisi yang lain kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 

negara semakin meningkat serta semakin tingginya tuntutan 

masyarakat akan wujud nyata atas hasil-hasil APBN, maka 

dibutuhkan upaya yang lebih yang lebih keras dan lebih 

optimal lagi dalam mengelola keuangan negara. Proses 

penyusunan anggaran sebagai rangkaian awal dari seluruh 

siklus pengelolaan keuangan negara memegang peranan yang 

sangat krusial. 

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyusunan 

anggaran tersebut, maka akan dilakukan kegiatan penataan 

arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L yang 

melibatkan seluruh kementerian/lembaga. Sebagai langkah 

awal kegiatan dimaksud, telah disusun Pedoman Penataan 

Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L yang kiranya 

dapat menjadi panduan awal bagi kementerian/lembaga 

dalam melakukan penyempurnaan informasi kinerja dalam 

RKA-K/L.  

 

Jakarta, April 2014 
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I. Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara telah mengamanatkan agar penganggaran di 

Indonesia menggunakan cara penganggaran berbasis 

kinerja dengan orientasi pada outcome.  

Dalam prakteknya, penerapan penganggaran berbasis 

kinerja di berbagai negara cukup bervariasi, namun ada 

suatu pola yang sama yang merupakan pondasi atau 

substansi utama dari sistem penganggaran berbasis 

kinerja tersebut, yaitu: 

 

 Adanya rencana strategis (strategic plan) 

yang memuat kondisi yang ingin dicapai 

(berbasis pada outcome) dan strategi 

pencapaiannya berdasarkan kerangka 

logika yang jelas, relevan, dan terukur; 

 Sistem evaluasi yang kredibel yang mampu 

mengukur capaian atas pelaksanaan 

rencana strategis di atas sehingga 

menghasilkan informasi kinerja yang valid; 

dan 

 Rencana strategis dan informasi kinerja 

yang valid di atas menjadi bagian integral 

dalam proses penyusunan dan penetapan 

anggaran. 
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Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 

2004 agar sistem penganggaran berbasis kinerja dapat 

berjalan dengan baik di Indonesia. Berbagai upaya 

dimaksud tentu disesuaikan dengan kapabilitas para 

pelaku penganggaran di seluruh Kementerian/Lembaga,  

kesiapan proses bisnis, dan dukungan teknologi 

informasinya.  

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem 

penganggaran berbasis kinerja selama 8 tahun terakhir, 

sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari 

pengalaman penerapan sistem tersebut. Dari berbagai 

pengalaman yang sudah dijalani tersebut, Pemerintah 

bertekad bahwa mulai tahun anggaran 2016, akan 

dijalankan sistem penganggaran berbasis outcome secara 

penuh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tersebut di atas.  

Penerapan sistem penganggaran berbasis outcome ini 

akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam 

dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti 

penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi 

semakin jelas, relevan, dan terukur. 

Pedoman Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 

dalam RKA-K/L ini  memuat panduan singkat mengenai 

mekanisme penyusunan informasi kinerja sesuai kaedah 

kerangka logika (logic model) program.  
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Pedoman ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Arsitektur Kinerja Berbasis Outcome dalam 

RKA-K/L 

Bab III : Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja 

dalam RKA-K/L 

Bab IV : Sinkronisasi Data Informasi Kinerja antara 

RKA-K/L dan Renja-K/L serta RKT 

Bab V : Penutup 

Dalam pedoman ini, beberapa kata asing masih tetap 

digunakan dengan maksud agar makna dari kata tersebut 

sama dengan makna sebagaimana terdapat di berbagai 

referensi luar negeri yang menjelaskan sistem 

penganggaran berbasis kinerja. 

II. Arsitektur Kinerja Berbasis Outcome dalam 

RKA-K/L  

A. Perubahan Arsitektur Kinerja dalam RKA-K/L 

Sebagaimana diketahui bahwa arsitektur kinerja 

yang diterapkan pada RKA-K/L sejak awal reformasi 

sistem keuangan pada tahun 2005 terdiri atas 

komponen dan struktur sebagai berikut: 

 Program 

 Kegiatan 

 Output 

 Komponen.  
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Pada tahun 2009 dan 2010 dilakukan restrukturisasi 

program dan kegiatan dimana struktur program dan 

kegiatan didasarkan pada struktur organisasi. 

Struktur program dan kegiatan berdasarkan struktur 

organisasi ini dapat digambarkan dalam Bagan 1 di 

bawah dan diterapkan pada RKA-K/L 2010 – 2015. 

 

Bagan 1 

Arsitektur RKA-K/L 

Berdasarkan Struktur Organisasi 

 

 

Arsitektur kinerja di atas sangat berhasil 

mengantarkan transformasi sistem penganggaran 

yang sebelum reformasi keuangan negara dijalankan 

murni berdasarkan jenis belanja (input-based) 

menjadi lebih ke arah performance-based budgeting 

dengan basis pada output. 
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Seiring dengan semangat untuk menerapkan secara 

penuh performance-based budgeting, diperlukan 

penguatan rencana strategi sebgaimana disebutkan 

pada Bab Pendahuluan yang diawali dengan 

penataan arsitektur kinerja dalam RKA-K/L.  

Arsitektur kinerja yang baru tersebut menggunakan 

pendekatan kerangka logika (logic model) program 

dengan basis pada outcome yang komponennya 

terdiri atas: 

 Outcome 

 Output 

 Aktivitas 

 Input 

 Indikator dan target untuk masing-masing 

outcome dan output. 

Masing-masing komponen membentuk suatu 

rangkaian yang dapat memperlihatkan hubungan 

dan keterkaitan logis antara kondisi yang diinginkan 

oleh suatu program dan strategi dalam mencapai 

kondisi yang diinginkan tersebut. Secara garis besar, 

hubungan dan keterkaitan masing-masing 

komponen tersebut dapat digambarkan 

sebagaimana terdapat pada Bagan 2 berikut ini: 
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Bagan 2 

Arsitektur RKA-K/L 

Berbasis pada Outcome 

 

 

Hubungan logis antar komponen di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

“Suatu outcome akan dicapai apabila telah tersedia 

atau diproduksi output yang diperlukan. Untuk 

menghasilkan suatu output diperlukan serangkaian 

aktivitas dimana dalam melaksanakan berbagai 

aktivitas dimaksud diperlukan berbagai sumberdaya 

(input)”. 

Penerapan arsitektur kinerja yang baru tersebut 

dalam RKA-K/L dijadwalkan mulai diterapkan dalam 

RKA-K/L 2016.  



14 
 

Penerapan arsitektur kinerja ini selanjutnya akan 

diikuti dengan penguatan dan penajaman informasi 

kinerja, baik rumusan outcome-output-aktivitas-

input maupun indikator dan target kinerjanya, 

sehingga keseluruhannya menjadi lebih jelas, 

relevan, dan terukur. 

 

B. Pertimbangan Utama Perlunya Perubahan 

Arsitektur Kinerja dalam RKA-K/L 

Langkah awal yang menentukan keberhasilan 

performance-based budgeting adalah adanya 

rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur 

yang didalamnya terdapat titik krusial berupa 

penentuan outcome dan output pada level strategis.  

Berdasarkan hasil penelitian atas materi RKA-K/L 

yang ada saat ini ditemukan bahwa penyajian 

informasi kinerjanya masih memiliki beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Output yang disajikan sebenarnya masih 

tergolong sebagai input, sehingga jumlah output 

masih terlalu banyak dan terlalu rinci; 

b. Tidak tersajinya rangkaian hubungan antara 

kegiatan dengan tujuan program, antar kegiatan, 

antar output, sub output, dan komponen-

komponennya; 

c. Indikator kinerja masih mencerminkan informasi 

yang bersifat teknis dan terlalu rinci.  
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Kondisi tersebut tidak ditemukan di program 

tertentu namun terjadi di seluruh program. 

Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, diketahui 

bahwa faktor utama yang mempengaruhi kondisi di 

atas adalah penggunaan arsitektur kinerja yang 

didasarkan pada struktur organisasi.  

Hasil penelitian atas RKA-K/L di atas sangat sejalan 

dengan pendapat para pakar dibidang performance-

based budgeting di berbagai negara. Dalam bukunya 

“Program Classification for Performance-Based 

Budgeting: How to Structure Budgets to Enable the 

Use of Evidence”, Marc Robinson (2013) secara garis 

besar menyatakan bahwa struktur program yang 

berbasis pada hasil (result) tidak sama dengan 

struktur organisasi. 

 

Marc Robinson (Pakar Performance-

Based Budgeting): 

The previous sections have argued for 

the appropriateness of limited 

exceptions to the principle of results-

based programs in the interests of 

avoiding splitting certain 

organizational units between 

programs or subprograms. This is very 

different from the “alignment” 

proposition that program structure 

should always be made to follow 

organizational structure. 
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Proponents of the alignment 

proposition put forward three claims 

in defense of their stance: 

Organizational structure and product 

lines are very different, so that basing 

program structure wholly or primarily 

on results would lead to programs 

that diverge greatly from the 

organizational structure. 

It is not possible to budget both by 

organization structure and by 

program if these are significantly 

different. 

The alignment of programs with 

organizational structures is essential 

in the interest of clear managerial 

accountability for performance. 

In this spirit, Schick (2007) asserts that 

programs and organizational 

structures are “fundamentally 

antagonistic bases for structuring 

budget allocations” and that 

budgeting by results-based programs 

“fails because it cannot dislodge 

organizations as the basic decision 

units in budgeting. 
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Dari seluruh referensi yang ada terkait sistem 

penganggaran berbasis kinerja dan juga referensi 

terkait program di seluruh dunia menyebutkan 

bahwa struktur program yang berbasis pada hasil 

(result/outcome) adalah sebagaimana yang terdapat 

pada Bagan 2 di atas. Oleh karena itu, perubahan 

arsitektur kinerja dalam RKA-K/L yang akan 

diterapkan mulai RKA-K/L 2016 sudah sesuai dengan 

best-practices yang ada. 

III. Pengertian, Kriteria, dan Mekanisme 

Penyusunan Informasi Kinerja dalam     

RKA-K/L 

Penyusunan informasi kinerja dimulai dari penentuan 

outcome, yaitu keadaan yang ingin dicapai. Selanjutnya, 

perlu dirumuskan output apa yang harus diproduksi, 

bagaimana proses memproduksinya, dan terakhir sumber 

daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan 

serangkaian proses yang telah ditetapkan. Berikut akan 

dijelaskan lebih detail mekanisme penyusunan informasi 

kinerja dimaksud, mulai dari penyusunan outcome 

sampai dengan penyusunan input. 

A. Outcome 

A.1 Pengertian Outcome 

Outcome merupakan keadaan yang ingin 

dicapai atau dipertahankan pada penerima 

manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka 

panjang, menengah, dan pendek). 
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A.2 Kriteria Outcome 

Rumusan outcome yang baik memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

 Rumusan outcome harus dalam 

perspektif eksternal (customer atau 

target group); 

 Rumusan outcome harus spesifik 

terhadap intervensi yang dilakukan dan 

tidak terlalu luas/umum.  

 Outcome harus terukur dan keterukuran 

tersebut ditunjukkan oleh indikatornya. 

 Rumusan outcome sebaiknya dibuat 

dalam kalimat positif, misalnya kalimat 

yang diawali kata seperti “menurunnya” 

sebaiknya diubah menjadi kata 

“meningkatnya” dengan tetap 

mempertahankan substansi. 

A.3 Mekanisme Penyusunan Outcome 

Tahapan yang dapat dilakukan dalam 

perumusan outcome adalah sebagai berikut: 

1. Pahami urusan yang menjadi tanggung 

jawab organisasi bersangkutan. 

a. Untuk membantu memahami urusan 

tersebut, dapat dilakukan dengan 

bantuan identifikasi tugas dan fungsi 

organisasi berkenaan. 
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b. Pahami substansinya; apa yang 

menjadi concern atau urusan utama 

organisasi berkenaan dalam 

memenuhi tujuan pembangunan. 

Semakin spesifik urusan yang bisa 

diidentifikasi, akan semakin 

membantu proses penyusunan 

informasi di tahapan berikutnya. 

c. Beberapa pertanyaan untuk 

membantu identifikasi urusan spesifik 

atara lain: 

 Bidang tugas apa yang menjadi 

urusan organisasi tersebut 

(misalnya: ekonomi) 

 Apakah bisa lebih spesifik lagi 

(coba pertanyaan ini diulang-ulang 

sampai teridentifikasi yang benar-

benar paling spesifik). Misalnya, 

apabila urusan pertanian, apakah 

urusan itu menyangkut produksi, 

penanggulangan penyakit/hama, 

atau yang lain. Apabila 

menyangkut produksi, apakah di 

aspek persiapannya, pelaksanaan-

nya, pasca panen, atau semua 

tahapan produksi. Demikian 

seterusnya. 
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2. Seberapa besar/luas skala atau segmentasi 

urusan tersebut. 

Skala atau segmentasi bisa berdasarkan 

lokasi (nasional atau wilayah tertentu), 

usia (balita, dasar, lansia, dsb), pendidikan, 

dan/atau skala lain yang dapat 

merepresentasikan suatu spesifikasi 

tertentu. Skala yang dipilih bisa 

merupakan kombinasi, misalnya lokasi dan 

usia. 

3. Identifikasi apakah urusan tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

organisasi berkenaan. 

Apabila ada organisasi lain yang 

berkontribusi terhadap urusan dimaksud, 

sebutkan organisasi tersebut dan apa porsi 

masing-masing terhadap urusan 

dimaksud.  

4. Identifikasi dan analisis masalah dan/atau 

kebutuhan. 

a. Apa masalah dan/atau kebutuhan 

spesifik yang ditemui dan ingin 

diselesaikan. Lingkup masalah disini 

bukan termasuk masalah yang ditemui 

dalam internal organisasi. 
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b. Identifikasi akar masalahnya, bukan 

gejalanya. Kurang tepatnya 

mengidentifikasi penyebab masalah 

berpotensi menyulitkan langkah 

berikutnya.  

c. Apakah ada data yang mendukung 

analisis permasalahan dan/atau 

kebutuhan tersebut. Sedapat mungkin 

dihindari analisis permasalahan 

berdasarkan rumor, perasaan, 

praduga, atau informasi lain yang tidak 

didukung dengan data atau bukti yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Identifikasi masalah dan/atau 

kebutuhan ini seyogyanya dihasilkan 

melalui suatu riset. Alternatif lain 

untuk mengetahui masalah dan/atau 

kebutuhan adalah melalui studi 

literatur atau pendalaman hasil riset 

dan/atau hasil penelitian yang 

dilakukan pakar atau lembaga yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  

5. Identifikasi customer atau target group. 

a. Customer atau target group 

merupakan pihak eksternal yang akan 

dilayani oleh organisasi atau pihak 

yang akan diintervensi atas perubahan 

yang telah ditetapkan. Customer atau 

target group bisa orang atau lembaga. 
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b. Semakin spesifik customer atau target 

group yang teridentifikasi, akan 

semakin mempermudah tahapan dan 

langkah berikutnya. Contoh 

identifikasi customer yang spesifik 

misalnya: petani pesisir, investor luar 

negeri. Sedangkan contoh yang terlalu 

luas misalnya: masyarakat. 

c. Agar menjadi perhatian bahwa tidak 

semua pihak eksternal yang 

berhubungan dengan organisasi dapat 

dikategorikan sebagai customer atau 

target group. 

6. Identifikasi tujuan; apa yang ingin dicapai 

dalam beberapa tahun kedepan. 

a. Identifikasi tujuan dapat dilakukan 

dengan:  

 bantuan pemahaman atas visi 

organisasi;  

 berangkat dari masalah dan/atau 

kebutuhan yang telah dirumuskan 

pada tahap sebelumnya; 

 mengidentifikasi tujuan yang 

terkandung dalam dokumen 

formal yang memuat berbagai 

informasi terkait tujuan organisasi 

berkenaan. 
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b. Tujuan yang dirumuskan harus dalam 

perspektif customer atau target group, 

bukan tujuan berdasarkan perspektif 

internal organisasi. 

7. Identifikasi perubahan atau kondisi seperti 

apa yang harus terwujud agar tujuan 

tersebut tercapai yang rumusannya nanti 

akan dijadikan sebagai outcome. 

a. Rumuskan dengan jelas perubahan 

apa yang diinginkan. Perhatikan 

kriteria rumusan outcome yang telah 

dijelaskan pada bagian di atas. 

b. Berikan argumen mengapa kondisi 

atau perubahan tersebut penting; apa 

relevansinya terhadap situasi yang 

telah dirumuskan pada tahap 

sebelumnya. 

8. Susun indikator outcome. Mekanisme 

penyusunan indikator dijelaskan lebih 

lanjut di bagian E. 

B. Output 

B.1 Pengertian Output 

Output adalah suatu produk akhir yang 

dihasilkan dari serangkaian proses yang 

diperuntukkan bagi customer atau target group 

agar outcome dapat terwujud.  
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B.2 Kriteria Output 

Output yang baik memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

 Output merupakan produk akhir dari suatu 

rangkaian proses;  

 Digunakan untuk eksternal program 

berkenaan (customer atau target group); 

 Output mencerminkan kepentingan dan 

prioritas customer atau target group; 

 Output bukanlah input, proses, maupun 

outcome program berkenaan; 

 Output harus terukur dan keterukuran 

tersebut ditunjukkan oleh indikatornya. 

Perbedaan utama antara outcome dan 

output adalah outcome biasanya tidak dapat 

secara langsung “dibeli” atau diproduksi, 

sebaliknya output biasanya dapat secara 

langsung diproduksi. 

Periksa output yang disajikan dengan 

pendekatan “penjual” dan “pembeli”; apa 

yang dijual suatu program dan apa yang 

dibeli oleh customer atau target group dari 

program berkenaan. 

B.3 Mekanisme Penyusunan Output 

Tahapan yang dapat dilakukan dalam 

perumusan output adalah sebagai berikut: 
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1. Perhatikan kembali rumusan outcome 

yang telah dihasilkan. 

2. Tentukan produk akhir yang diperlukan 

oleh customer atau target group dan 

secara langsung dapat mempengaruhi 

outcome. 

Pahami seluruh proses atau siklus dalam 

organisasi berkenaan; karena suatu 

produk untuk kebutuhan eksternal tetapi 

digunakan kembali dalam proses 

selanjutnya di organisasi berkenaan, bisa 

jadi hal tersebut bukanlah produk akhir 

(final output) sehingga tidak bisa 

dikategorikan sebagai output. 

Hati-hati, jangan terjebak pada paradigma 

bahwa suatu output harus berwujud fisik, 

misalnya dokumen berupa laporan yang 

dalam perspektif ini tidak dapat 

dikategorikan sebagai output karena 

laporan tersebut hanya bersifat media saja. 

3. Perhatikan kembali output yang telah 

disusun dan lihat kembali kesesuaiannya 

dengan kriteria yang telah disebutkan di 

atas. 

Penyusunan spesifikasi output merupakan 
proses yang berlangsung terus-menerus, 
yang seharusnya di-review paling tidak 
setahun sekali, dan dapat disempurnakan/ 
diperbaiki apabila diperlukan.  
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Review yang dilakukan harus 
mempertimbangan berbagai sisi dan 
kepentingan, baik pengelola program, 
maupun pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 

Potensi kesulitan yang ditemui pada saat 
penyusunan output: 

 Kesulitan menentukan output 
dikaitkan dengan otonomi daerah 
(sebenarnya wewenang pusat atau 
daerah). 

 Output yang merupakan 
penugasan/kebijakan pemerintah. 

 Hasil dari suatu pekerjaan besar 
dengan dana besar tetapi tidak masuk 
dalam klasifikasi input atau output. 

Apabila menemui kesulitan sebagaimana 
di atas, identifikasi output berkenaan dan 
dapat diakomodasi sebagai informasi 
kinerja yang dalam perjalanannya perlu 
dievaluasi kembali, baik terkait dengan 
penentuan kewenangan (pusat/daerah) 
dan urgensinya. 

Potensi kesulitan lainnya adalah 
membedakan antara input dan output 
serta antara output dan outcome. Output 
adalah “apa” yang dihasilkan sedangkan 
outcome adalah “mengapa” output 
tersebut perlu dihasilkan. 
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4. Susun indikator output. Mekanisme 

penyusunan indikator dijelaskan lebih 

lanjut di bagian E. 

C. Aktivitas 

Aktivitas merupakan berbagai proses yang 

diperlukan untuk menghasilkan output. Dalam 

banyak referensi dinyatakan pula bahwa aktivitas 

merupakan mekanisme mengkonversi input menjadi 

output.  

Tahapan perumusan aktivitas merupakan 

penyusunan proses bisnis mulai dari awal sampai 

dengan dihasilkannya suatu output atau sampai 

dengan output tersebut tersampaikan pada 

customer. 

D. Input 

Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang 

dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna 

menghasilkan dan men-deliver output. 

Umumnya input antara lain meliputi: 

 sumberdaya manusia; 

 peralatan dan mesin; 

 tanah dan bangunan; 

 data dan informasi; dan 

 norma/sistem/prosedur/ketentuan. 
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E. Peyusunan Indikator Kinerja 

E.1 Pengertian Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan tanda yang 

berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, 

baik outcome maupun output. Dimensi ukuran 

kinerja umumnya meliputi: 

 Kuantitas 

 Kualitas 

 Waktu (timeframe/jangka waktu) 

 Lokasi 

 Biaya 

Dimensi lain dapat juga digunakan sepanjang 

sangat diperlukan sesuai kebutuhan dan 

kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan tetap mempertimbangkan aspek 

kejelasan dalam proses pengukurannya. 

Dimensi lain misalnya: “kehandalan”. 

E.2 Kriteria Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

 Relevant:  merefleksikan nilai-nilai 
atas kinerja berkenaan; 

 Well-defined:  definisi indikator jelas 
dan tidak bermakna 
ganda sehingga mudah 
untuk dimengerti dan 
digunakan; 
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 Measurable:  indikator yang 
digunakan bisa diukur 
dengan skala penilaian 
tertentu yang 
disepakati; 

 Appropriate:  pemilihan indikator yang 
sesuai dengan upaya 
peningkatan kinerja; 

 Reliable:  indikator yang 
digunakan akurat dan 
dapat mengikuti 
perubahan tingkatan 
kinerja. 

 

Indikator bukanlah segala sesuatu yang 
sekedar bisa diukur.  Secara redaksional, kata-
kata seperti “meningkatkan”, “menambah”, 
“mencapai” bukan termasuk kriteria indikator. 

Ukuran kinerja yang ditetapkan harus fokus 
pada prioritas dan kepentingan serta dimensi 
customer atau target group. 

E.3 Mekanisme Penyusunan Indikator Kinerja 

Panduan mekanisme penyusunan indikator 

kinerja dalam bagian ini bersifat umum, yang 

dapat diterapkan pada saat penyusunan 

indikator outcome maupun indikator output. 

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam menyusun 

indikator kinerja, yaitu: 
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1. Rumuskan dan susun ukuran kinerja di 

setiap tingkatan. 

Ukuran kinerja harus sesuai dengan tujuan 

dari suatu program/kegiatan berkenaan 

dan bisa menggambarkan progress dari 

suatu program berkenaan. Penyusunan 

ukuran kinerja dilakukan di setiap 

tingkatan, yaitu tingkat program dan 

tingkat kegiatan, yang meliputi ukuran 

kinerja untuk outcome dan output. 

Pemilihan dan penyusunan ukuran kinerja 

harus meperhatikan kriteria sebagaimana 

telah dijelaskan di atas. 

2. Identifikasi dan rumuskan metode 

perbandingannya. 

Ukuran kinerja sangat bermanfaat dan 

jelas terlihat ketika kita dapat melakukan 

suatu perbandingan secara baik dan 

bermakna. Perbandingan yang umumnya 

dapat dilakukan antara lain: 

 Perbandingan antarperiode waktu 

(tahun per tahun) 

 Perbandingan antarwilayah (antar-

negara, antarprovinsi, antardaerah) 

 Perbandingan antargroup tertentu 

(usia, pendidikan, dan sebagainya). 
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3. Rumuskan proses pengumpulan data. 

Data sangat dibutuhkan sebagai alat bukti 

utama yang dapat menunjukkan progress 

dari suatu capaian kinerja. Data yang 

dihimpun harus valid, bisa berupa data 

kuantitatif maupun data kualitatif. Data 

yang dihimpun dapat berupa data primer 

maupun data sekunder. Banyak referensi 

yang menjelaskan secara lebih lengkap 

mekanisme pengumpulan data yang bisa 

diperoleh di berbagai literatur. 

4. Lakukan uji coba pengumpulan data 

Uji coba pengumpulan data perlu 

dilakukan untuk memastikan ketersediaan 

data berkenaan pada saat dibutuhkan 

sekaligus untuk menemukan dan 

mengantisipasi berbagai kendala yang 

mungkin dihadapi pada saat pengumpulan 

data yang sebenarnya nanti. 

5. Lakukan penyempurnaan atas ukuran 

kinerja apabila diperlukan 

Penyusunan ukuran kinerja merupakan 

kegiatan yang bersifat learning process 

yang bisa dilakukan penyempurnaan 

dalam perjalannya. Namun, perlu diingat 

bahwa terlalu banyak melakukan 

perubahan-perubahan ukuran kinerja juga 

semakin menyulitkan dalam melihat 

progress dari suatu outcome atau output. 
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Oleh karena itu, tahapan 1 sampai dengan 

4 di atas harus dilakukan secara benar 

sehingga tidak terlalu banyak dilakukan 

perubahan substantif setiap tahun. 

6. Lakukan penyempurnaan atas framework 

program dan kegiatan apabila diperlukan. 

Sekiranya pada suatu periode berjalan 

ditemui kendala dalam penyediaan data 

yang valid dan handal sehingga tidak bisa 

dilakukan pengukuran kinerja dengan 

baik, kita perlu melihat kembali 

framework program dan kegiatan yang 

telah disusun dan lakukan 

penyempurnaan sehingga apa yang 

tertuang dalam framework program dan 

kegiatan berikut ukuran kinerjanya tidak 

hanya sebatas kumpulan kalimat-kalimat 

bagus namun sulit dibuktikan. 

F. Penyusunan Target Kinerja 

F.1 Pengertian Target Kinerja 

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja 
spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu 
yang telah ditentukan. Target kinerja biasanya 
diwujudkan dalam bentuk: 

 Angka 

 Persentase 

 Rasio 

 Point estimates 

 Range 
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F.2 Mekanisme Penyusunan Target Kinerja 

Penentuan target kinerja dapat dilakukan 
berdasarkan data series (historis) atau 
informasi bechmarking yang banyak tersebar di 
berbagai dokumen/internet/media lainnya.  

Khusus untuk perumusan target outcome, 

selain memenuhi kriteria seperti disebutkan di 

atas, perlu diperhatikan pula agar: 

 realistis (tidak terlalu tinggi/ambisius atau 

terlalu rendah); 

 Penentuan ukuran kinerja dan target lebih 

disesuaikan pada kepentingan eksternal 

dari pada kemudahan dalam mengukurnya. 

Oleh karena itu, judgement sangat 

diperlukan dalam proses ini meskipun 

prinsip-prinsip di atas harus tetap dijaga. 

IV. Sinkronisasi Data Informasi Kinerja antara 

RKA-K/L, Renja-K/L dan RKT 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peencanaan 

dan penganggaran, terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang 

harus disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga, yaitu 

dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L. Mengingat dalam 

kedua jenis dokumen tersebut terdapat kesamaan jenis 

data, maka data-data yang sama dimaksud dapat 

dilakukan integrasi antar keduanya yang dalam 

pelaksanaannya dapat dibantuan oleh dukungan sistem 

informasi dan teknologi (IT).  
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Demikian juga pada saat Kementerian Negara/Lembaga 

menyusunan RKT yang akan digunakan sebagai dasar 

penyusunan LAKIP, data kinerja yang terdapat dalam  

RKA-K/L dapat pula digunakan untuk menyusunan RKT 

berkenaan. 

Konsep integrasi sebagaimana tersebut di atas akan 

disampaikan dalam pedoman tersendiri  yang terpisah 

dari Pedoman Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 

dalam RKA-K/L ini. 

V. Penutup 

Demikian pedoman singkat penataan arsitektur dan 

informasi kinerja ini disusun sebagai acuan dalam 

menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran di 

lingkup Kementerian/Lembaga. Dalam prakteknya, suatu 

panduan hanya menyumbang sekitar 20% - 25% atas 

keberhasilan menyusun suatu informasi kinerja yang baik 

dan kredibel, selebihnya yang sekitar 75% - 80% sangat 

ditentukan oleh kualitas diskusi dari tim penyusunnya. 

Oleh karena itu, untuk menyusun suatu informasi kinerja 

yang baik, perlu dibentuk tim atau group yang berisikan 

orang-orang yang berpikiran terbuka dan luas serta 

menguasai visi dan misi organisasi berkenaan. 
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PANDUAN SINGKAT BAGI K/L DALAM MELAKSANAKAN 

TRANSFORMASI PENYUSUNAN RKA-K/L 

DARI ARSITEKTUR EXISTING KE ARSITEKTUR BARU 

 

PERSIAPAN: 

1. Bentuk tim transformasi di tingkat Eselon I (atau 

penanggung jawab program) 

Tim harus berisi orang-orang yang sangat paham akan 

program berkenaan, berwawasan luas, dan open-minded. 

2. Susun agenda kerja 

Susun agenda kerja tim sampai dengan akhir Desember 

2014. Agenda kerja tim diharapkan sinkron dengan agenda 

yang telah disusun oleh DJA sebagai berikut: 

 

3. Pahami Pedoman Penyusunan RKA-K/L Berbasis Kerangka 

Logika (Logic Model) 

Mengingat transformasi penyusunan RKA-K/L  ini bersifat 

sangat substansial, maka langkah awal yang harus 

dilakukan adalah perubahan mindset para anggota tim 

yang nanti terlibat dalam penyusunan informasi kinerja. 

Tim DJA telah mengagendakan pertemuan dalam rangka 

perubahan mindset ini. 
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Langkah berikutnya adalah pahami Pedoman Penyusunan 

RKA-K/L Berbasis Kerangka Logika, yang materinya secara 

garis besar meliputi: perubahan arsitektur kinerja, definisi 

dan kriteria, dan mekanisme penyusunan informasi 

kinerja. Anggota tim dapat memperluas wawasan 

referensi atas materi yang terdapat dalam pedoman 

tersebut dengan melihat berbagai literatur yang banyak 

tersebar di berbagai media (buku, internet, dan lain-lain). 

 

PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA: 

Langkah penting awal dalam menyusun informasi kinerja 

adalah POSISIKAN ANDA (ATAU TIM) SEBAGAI PENANGGUNG 

JAWAB PROGRAM, bukan sebagai pejabat di bawahnya. 

Penentuan posisi ini sangat krusial karena nanti akan sangat 

mempengaruhi format  informasi kinerja yang akan dihasilkan. 

Selanjutnya lakukan tahapan penyusunan informasi kinerja 

secara berurutan sebagaimana di bawah ini. Penyusunan yang 

dilakukan tidak berurutan akan menimbulkan kesulitan di 

langkah-langkah berikutnya. 

1. Lakukan analisis situasi atas fungsi yang menjadi 

kewenangan program berkenaan 

Langkah ini kemungkinan membutuhkan porsi alokasi 

waktu paling banyak dari seluruh tahapan yang ada 

(sekitar 50-60% waktu penyusunan informasi kinerja akan 

dihabiskan dalam tahap ini). 

Tahap ini secara prinsip akan menghasilkan need/problem 

yang harus ditangani suatu program. Apabila 

need/problem tidak terumuskan (atau lemah 
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perumusannya), maka akan sulit menentukan strategi 

(output, aktivitas, dan input), dan apabila strategi sulit 

dirumuskan, implikasinya anggaran yang ada menjadi 

tidak relevan. 

Salah satu syarat untuk merumuskan need/problem, 

penanggung jawab program harus paham siapa customer 

program tersebut. Apabila customer tidak jelas 

identifikasinya, bagaimana kita dapat menemukan 

need/problem-nya. 

2. Selanjutnya lakukan penyusunan informasi kinerja secara 

berurutan sebagai berikut: 

a. perumusan outcome, 

b. perumusan indikator outcome, 

c. perumusan output, 

d. perumusan indikator output, 

e. perumusan aktivitas, 

f. perumusan input. 

VALIDASI ATAS INFORMASI KINERJA YANG TELAH DISUSUN: 

Maksud dilakukannya validasi disini adalah untuk memastikan 

bahwa informasi kinerja yang telah disusun sudah baik dan 

kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis 

dan profesional. Yang dimaksud “dapat 

dipertanggungjawabkan” disini jangan langsung dikait-kaitkan 

dengan persoalan hukum, namun lebih kepada 

pertanggungjawaban secara profesional dimana prosesnya 

sudah dilakukan sesuai best practices. 
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1. Libatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan 

program berkenaan untuk melihat bersama-sama 

informasi kinerja yang telah disusun. 

2. DJA akan memberikan format validasi yang akan 

disampaikan menyusul. Validasi dilakukan baik kepada 

proses penyusunannya maupun isinya. Contoh validasi 

proses antara lain: apakah penyusunan informasi kinerja 

tersebut telah melibatkan stakeholders, siapa saja yang 

dilibatkan, apakah anggota tim penyusunnya sudah 

mengikuti training terkait penataan arsitektur kinerja, dsb. 

Contoh validasi terhadap isi (content) adalah: apakah 

rumusan outcome sudah dalam perspektif eksternal, 

mengapa outcome ini penting, unit mana saja yang terlibat 

dalam pencapaian outcome tersebut, apakah indikatornya 

sudah didukung data yang kredibel, kapan data tersebut 

harus tersedia, siapa peyedia datanya, dsb. 

PEMANFAATAN/KONVERSI DATA RKA-K/L EXISTING (2015) 

KE FORMAT RKA-K/L BERDASARKAN ARSITEKTUR BARU: 

Dalam hal penanggung jawab program ingin memanfaatkan 

data RKA-K/L existing (2015), maka perlu dilakukan pemetaan 

atas seluruh isi RKA-K/L existing (baik di level output, sub 

output, komponen, maupun sub komponen) yang selanjutnya 

hasil pemetaan tersebut didistribusikan atau dikonversikan 

kedalam informasi kinerja berdasarkan arsitektur yang baru. 

DJA dapat membantu menyediakan data RKA-K/L existing dan 

selanjutnya K/L dapat memanfaatkan data tersebut sebagai 

tools pemetaan. Langkah-langkah pemetaan yang bisa 

dilakukan akan disampaikan lebih detail pada saat training 

nanti. 



39 
 

PENYUSUNAN RKA-K/L 2016: 

Seluruh tahapan di atas diharapkan dapat diselesaikan paling 

lambat akhir Desember 2014. Terlampir disampaikan contoh 

RKA-K/L berdasarkan arsitektur existing dan RKA-K/L 

berdasarkan arsitektur kinerja yang baru.  

Rumusan informasi kinerja berdasarkan arsitektur yang baru 

tersebut akan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L 2016 dan 

seterusnya sesuai siklus dan mekanisme yang berlaku. 

1. Lakukan penyesuaian prioritas berdasarkan arah kebijakan 

kabinet baru dengan menggunakan informasi kinerja 

sesuai arsitektur baru. 

2. Lakukan penyesuaian target kinerja berdasarkan alokasi 

anggaran yang tersedia mengikuti siklus dan mekanisme 

penyusunan anggaran yang berlaku. 

3. Ikuti pedoman penyusunan RKA-K/L 2016 untuk 

mekanisme yang lebih detail. 
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