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ABSTRAKSI 

 

 Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 
dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar 
kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan secara ekonomis, efisien dan 
efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai 
dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang 
digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, 
sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui 
pengukuran kinerja yang digunakan oleh dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto. Skripsi ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data 
sekunder sebagai sumber datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran 
kinerja pada dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto masih  berorientasi pada input, kendala 
yang dihadapi dalam pengukuran kinerja adalah belum optimalnya sumber daya manusia, 
kurangnya pelaksanaan diklat, belum optimalnya sistem informasi manajemen, kurangnya 
data yang akurat, pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada 
pengukuran input (masukan). 
Selain itu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan 
masalah, karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan spesifik.  
Kata Kunci: Pengukuran kinerja, Indikator Kinerja, LAKIP 
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ABSTRACT 

Throughout all this years, the success or failure indicator of a government institute in 
completing their main tasks and function is hard to define objectively. Work performance 
measurement is a  new method in the era of regional autonomy. The regional government unit 
has developed work performance measurement system based on Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) model according to the President’s Instruction Number 
7 in 1999 about LAKIP. The measurement of an institute’s work performance only 
emphasized on the institute’s ability to absorb the budget. An institute succeeded in 
completing their main tasks and function if they can absorb 100% of the government budget, 
despite the result or impact of the program execution is still below standards. To know the 
success rate of a governmental institute, then all the institute activity must be measured and 
the measurements itself not merely on the input of the program but also considering the 
output, process, benefit and impact of the program. Although there has been improvements 
on the regional government work performance management, but it still has discrepancy 
between practical what happens in real life and ideal concept that supposedly applied. 
Keyword: work performance measurement, work performance indicator, LAKIP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik 

memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi 

diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas 

kepercayaan yang diamanatkan pada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah 

kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang 

mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.  

Disisi lain, organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, 

selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas,dan berbagai kritikan lainnya. 

Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut 

kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah 

satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep manajemen publik modern 

atau lebih dikenal dengan New Public Management.  

Tujuan New Public Management adalah menjadikan sektor publik sebagai organisasi 

penyedia layanan publik yang efisien dan efektif. Kondisi ini mendorong peningkatan 

kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah 

menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja 

yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah 

direncanakan. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 

dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar 

kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan secara ekonomis, efisien dan 
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efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai 

dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (reliable) 

merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. 

Pengukuran kinerja dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan 

dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan 

strategi perusahaan atau organisasi dalam rangka menciptakan good governance. Sedangkan 

menurut Simon dalam BPKP 2000 yang dikutip oleh (Mahsun, 2006:26), menyebutkan 

bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis 

dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. 

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan 

menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga 

dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui sejauh mana 

efisiensi dan efektivitas kinerja dinas pendidikan kabupaten Mojokerto. 

Oleh karena itu, judul yang akan digunakan oleh penulis adalah : ”Analisis 

Pengukuran Kinerja Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik kesimpulan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berpangkal tolak pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya 

yaitu : 

1. Bagi penulis 

Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya dan sebagai penerapan dari mata kuliah yang pernah dipelajari sebelumnya 

serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis. 

2. Bagi instansi pemerintahan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

pemerintah kabupaten Mojokerto untuk dapat meningkatkan aktivitas pemerintahan 

agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk masyarakat. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan akan menjadi input guna 

menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya, 

khususnya dalam bidang kajian akuntansi sektor publik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Organisasi Sektor Publik 

2.1.1 Definisi Organisasi Sektor Publik 

Definisi organisasi sektor publik menurut Mahsun (2006:16) adalah organisasi non 

profit dan perusahaan swasta adalah profit oriented. 

2.1.2 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta 

Sedangkan perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta 

No. Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

1. Tujuan organisasi Non profit motive Profit motive 

2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi,labaBUMN/BUMD, 

penjualan aset negara, dan 

sebagainya. 

Pembiayaan internal: 

modal sendiri, laba 

ditahan, penjualan aktiva. 

Pembiayaan eksternal: 

utang bank, obligasi, 

penerbitan saham. 

3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada 

masyarakat (publik) dan 

parlemen (DPR / DPRD). 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegang saham 

dan kreditur. 

4. Struktur Organisasi Birokratis, kaku dan hirarkis. Fleksibel:dasar, piramid, 

lintas fungsional, dan 

sebagainya 

5. Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik. Tertutup untuk publik 
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6. Sistem akuntansi Cash accounting. Accrual accounting 

7. Kriteria keberhasilan Ekonomi,Efisiensi,Efektivitas Laba 

8. Kecenderungan sifat Organisasi politis. Organisasi bisnis 

9. Dasar operasional Diluar mekanisme pasar. Berdasar mekanisme 

pasar 

Mardiasmo, 2002, hal 8 

2.2 Pengukuran Kinerja 

2.2.1 Definisi Kinerja 

  Kinerja (performance) menurut Mahsun (2006:25) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu 

maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok 

individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria 

keberhasilan ini berupa tujuan–tujuan atau target–target tertentu yang hendak dicapai. 

2.2.2 Definisi Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007:12) merupakan alat untuk menilai 

kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu 

akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan 

menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam 

memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. 

 Sedangkan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:25) digunakan sebagai dasar 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah diterapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan indikator 
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masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses 

yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses 

penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran dan tujuan. 

  Menurut Robertson yang dikutip oleh (Mahmudi,2007:5), pengukuran kinerja 

(performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Sementara menurut Lohman yang dikutip oleh (Mahsun,2006;25) pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target – target tertentu yang diderivasi dari 

tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang 

digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran, 

tujuan dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2007:14) 

adalah: 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem 

pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana 

organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara 

memperbaikinya, menurut Atkinson et al dalam Kloot 1999 yang dikutip oleh 

(Mahmudi,2007:14). Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk memfokuskan 



 

 

7

7

perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, serta 

untuk memahami bagaimana proses kinerja mempengaruhi pembelajaran organisasi. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk 

memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi 

dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk 

memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya 

terhadap tujuan organisasi. 

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang 

bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Kinerja saat ini 

harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih 

baik daripada sekarang. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian 

penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) 

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk 

memberikan reward , misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi atau 

punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran. 

e. Memotivasi pegawai 

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya 

pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka 

pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut 

memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja 

yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. 
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f. Menciptakan akuntabilitas publik 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja 

manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya 

yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan 

kinerja tersebut sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan akuntabilitas 

manajerial dan akuntabilitas kinerja dan bagi pihak ekstrnal berguna untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi, menilai transparansi dan akuntabilitas publik. 

2.2.4 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

  Elemen pokok pengukuran kinerja  menurut Mahsun (2006:24) antara lain: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang 

ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan 

secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau 

teknik yang digunakan organisasi utnuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, 

sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi. 

Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan 

indikator dan ukuran kinerja secara tepat. 

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung yaitu hal – hal yang 

sifatnya hanya merupakan indikasi – indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada 

penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat 

dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator 

kinerja dapat berbentuk faktor – faktor keberhasilan utama (critical success factors) 

dan indikator kinerja kunci (key performance indicators). Faktor keberhasilan utama 
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adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. 

Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel – 

variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu. 

a. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan 

hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara 

hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan 

positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti 

pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran 

kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum 

berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol 

berarti mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.  

b. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas 

pengembilan keputusan dan akuntabilitas). 

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai 

nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai 

dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback 

dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

a. Feedback 

Hasil dari pengukuran tehadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau 

pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil 

ini pun bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer 

dan anggota organisasi. 
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b. Penilaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat 

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk 

menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan 

secara berkala maka kemajuan organisasi bisa dinilai. 

c. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas 

Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat utnuk 

pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Keputusan – keputusan 

yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi 

kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau 

pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian 

manajemen strategik. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu 

tahapan dalam siklus manajemen strategi, seperti terlihat pada skema  pengukuran 

kinerja di bawah ini  

   

 

 

Gambar 2.1 Skema Pengukuran Kinerja 

(BPKP,2000) 

2.2.5 Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 Pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:29) merupakan suatu aktivitas penilaian 

pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi 

pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi.  

Rencana 
strategis 

Pengukuran 
kinerja

Implementasi Evaluasi kinerja
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Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini 

merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategi organisasi sehingga lebih 

terwujud dan terukur.  

 Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. 

Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang 

digunakan. 

2.2.6 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

 Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja 

mutlak diperlukan untuk mengetahui  seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat 

dicapai penyedia jasa dan barang – barang publik.  

 Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor 

publik (BPKP, 2000) adalah sebagai berikut: 

1. memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja. 

2. memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan 

rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 

4. memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang 

telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki 

kinerja oraganisasi. 

6. mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

9. menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 
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10. mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

 

2.3 Indikator Kinerja 

2.3.1 Definisi Indikator Kinerja 

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan 

(BPKP,2000). Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah 

tercapai. Indikator kinerja menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala 

atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.  

Sementara menurut Lohman yang dikutip oleh (Mahsun, 2005:71) indikator kinerja 

(performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan 

secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada 

target-target dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan 

tujuan organisasi. Jadi indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan dalam ukuran-ukuran tertentu. 

2.3.2 Karakteristik Indikator Kinerja yang Baik 

 Beberapa syarat indikator kinerja yang baik menurut Mahmudi (2007:149) antara lain: 

1. Konsistensi (Consistency) 

Konsistensi yaitu indikator kinerja harus tidak berubah karena waktu yang berbeda 

atau untuk unit yang berbeda.  

2. Dapat diperbandingkan (Comparibility) 

Indikator kinerja harus memenuhi syarat dapat diperbandingkan. Syarat 

keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja tidak bersifat mutlak 

akan tetapi relaif terhadap waktu atau terhadap unit kerja lain. 
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3. Jelas (Clarity) 

Indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Kejelasan indikator 

kinerja menyangkut kejelasan ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur. 

4. Dapat dikontrol (Controllability) 

Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat dikembangkan harus dapat 

digunakan oleh manajemen untuk alat pengendalian. 

5. Kontinjensi (Contingency) 

Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai perubahan 

lingkungan yang mungkin terjadi. 

6. Komprehensif (Comprehensiveness) 

Indikator kinerja harus komprehensif dan dapat merefleksikan semua aspek yang akan 

diukur, termasuk aspek perilaku. 

7. Fokus (Boundedness) 

Indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur. Untuk menghasilkan 

indikator kinerja yang fokus, perlu dibuat indikator kinerja kunci (Key Performance 

Indicator). Indikator kinerja kunci adalah indikator level tinggi yang memberikan 

gambaran komprehensif mengenai kinerja suatu program, aktivitas atau organisasi. 

Tujuan dibuatnya indikator kinerja kunci adalah untuk memberikan informasi kepada 

pihak eksternal dalam rangka menilai kinerja, yaitu efektivitas dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. 

8. Relevan (Relevance) 

Indikator kinerja harus relevan dengan sesuatu yang diukur. Indikator kinerja harus 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. 
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9. Realistis (Feasibility) 

Indikator kinerja harus besifat realistis. Target yang ditetapkan harus didasarkan pada 

harapan yang realistis sehingga memungkinkan untuk dicapai.  

2.3.3 Karakteristik Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik berikut: 

1. Langsung 

Langsung, 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 dibandingkan dengan hasil yang diukur. 

2. Objektif 

Objektif. Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan 

diukur. Jadi, terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, 

yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. 

Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena 

setiap saat. 

3.   Cukup 

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya 

seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. Pertanyaan yang sering dilontarkan 

adalah: “Berapa indikator kinerja yang harus digunakan untuk mengukur suatu hasil?” 

Jawabannya tergantung pada: a) kompleksitas hasil yang akan diukur, b) sumberdaya 

yang tersedia untuk memonitor kinerja, dan c) jumlah informasi yang diperlukan 

untuk membuat keputusan yang memadai. Untuk hasil-hasil yang langsung dan 

mempunyai pengukuran yang benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup 
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4. Kuantitatif 

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, 

dsb). Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif 

(pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). 

Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya 

memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. 

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif 

dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi 

yang menghidupkan hasil program. Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan 

lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. 

5. Terinci  

Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau 

tidak, dan kemanfaatan melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan. Oleh karena 

itu, adalah baik bahwa indikator kinerja harus sensitif terhadap perbedaan tersebut. 

6. Praktis 

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat 

dengan biaya yang wajar. 

7. Dapat diyakini 

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas atau 

yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. 

2.3.4 Langkah - Langkah Penyusunan Indikator Kinerja 

 Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam membuat indikator kinerja menurut 

Mahmudi (2007:157) antara lain adalah: 

1. Menuliskan tujuan atau outcome yang diharapkan dengan jelas untuk 

mengembangkan indikator kinerja yang baik. 
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2. Mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara outcome yang diharapkan 

dengan output yang dihasilkan unit kerja. 

3. Memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat persetujuan 

manajemen. 

4. Menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya berprestasi untuk 

mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi pegawai serta 

keterbukaan dalam berkomunikasi. 

5. Memperkerjakan orang yang memiliki keahlian memadai untuk mengembangkan 

indikator yang memuaskan. 

6. Memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan outcome yang 

diharapkan. 

7. Menggunakan indiaktor kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen kinerja 

pada level strategik dan operasional. 

Sedangkan menurut BPKP (2000) terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan 

dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Susun dan tetapkan rencana strategis lebih dahulu (visi, misi, falsafah, kebijakan, 

tujuan, sasaran, strategi, program dan anggaran). 

2. Identifikasi data atau informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi 

indikator kinerja.  

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan atau program atau kegiatan. 
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2.4 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

2.4.1 Tujuan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas 

pemerintah kecuali kewenagan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 

ayat 1). Dalam menjalankan kewenagan tersebut biasanya akan menata kewenangan tersebut 

pemerintah biasanya menata akan menata kewengan tersebut ke dalam dinas-dinas, misalnya 

Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

dan sebagainya. Jadi secara umum tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Memberikan pelayanan masyarakat. 

2. Mengumpulkan dan mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya. 

2.4.2 Fokus Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja 

(Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap 

satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. 

Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada 

semua satuan kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja 

ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, 

sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.  

Pengukuran kinerja Pemda berarti pengukuran kinerja terhadap Satuan kerja atau 

entitas di lingkungan Pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap Satuan Kerja atau 

entitas mencakup: 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran. 

2. Tugas pokok dan fungsi. 
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3. Struktur organisasi dan personalia. 

4. Program kerja. 

5. Anggaran. 

2.4.3 Satuan Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Mahsun (2006:198) Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggung jawab 

atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain Badan Pengawasan 

Daerah dan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Pekerjaan Umum, 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM, 

Pendapatan Daerah, Tenaga Kerja kependudukan dan Transmigrasi dan entitas lainnya. 

• Pengertian komponen input, proses, output, dan outcome 

1. Input 

Input adalah semua jenis sumber daya masuka yang digunakan dalam suatu proses 

tertentu untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah sumber daya yang 

dikonsumsi dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk 

program atau aktivitas untuk mengetahui harga per unit input. Pengukuran input 

dilakukan dengan cara membandingkan input sekunder dengan input primer.  

2. Output 

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran 

keluaran langsung proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program 

atau aktivitas. 

3. Outcome 

Outcome mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain outcome adalah hasil 

yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang 

diharapkan. 
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Pengukuran outcome adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau program.  

Dengan demikian pengukuran outcome adalah pengukuran dampak sosial suatu 

aktivitas. 

4. Pengertian Manfaat dan Dampak (benefit-impact) 

Manfaat dan dampak (benefit impact) merupakan efek langsung dan tidak langsung 

atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program. 

Pengukuran impact dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program 

dengan prakiraan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada.  

• Pengukuran efisiensi, efektivitas, dan outcome menurut Mahsun (2006:183) 

a. Pengukuran  Efisiensi 

Efisiensi diukur dengan rasio antara ouput dan input. Rasio efisiensi tidak 

dinyatakan dalam bentuk absolute, tetapi dalam bentuk relatif. Karena 

efisiensi diukur dengan output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan output pada input yang sama. 

2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada 

proporsi peningkatan input. 

3. Menurunkan input pada tingkatan ouput yang sama. 

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

penurunan output. 

b. Pengukuran Efektivitas 

Pengukuran efektivitas adalah mengukur kesuksesan organisasi, program, atau 

aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  
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c. Pengukuran Outcome 

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. 

Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif, yang terkait 

dengan kinerja masa lalu dan peran prospektif, terkait dengan perencanaan 

kinerja dimasa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif.  Menurut Singarimbun (1984 : 4) menjelaskan penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, selanjutnya 

dikemukakan lebih lanjut bahwa penelitian deskriptif menghimpun data, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa. Menurut Kurt dan Miller seperti yang dikutip Moleong (2000 

: 3) adalah sebagai berikut: “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang dalam bahasannya dan dalam 

peristilahannya.” 

3.2       Obyek Penelitian 

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka obyek penelitian difokuskan pada 

pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto pada Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk 

mengetahui pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.  

3.3  Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

menurut Indriantoro (2002:147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  

3.4       Metode Pengumpulan Data  

  Adapun metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah: 
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1. Wawancara 

Merupakan salah satu pengumpulan data dengan meminta keterangan secara lisan 

kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih 

lengkap dan mengetahui kinerja pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Dokumentasi 

Menurut Efferin (2004:101) dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki 

oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari inividu sebagai 

objek penelitian. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dinas pendidikan 

kabupaten Mojokerto untuk tahun 2006. 

3.5       Metode Analisis Data 

Pada tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya 

menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

analisis deskriptif yang bersifat melukiskan atau menggambarkan secara tepat sesuatu 

keadaan dan fenomena. 

Tahapan penganalisaan data adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa efisiensi dan efektifitas kinerja menggunakan perbandingan antara 

data Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. 

Penganalisaan data dimulai dengan evaluasi penetapan pengukuran kinerja dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a.  Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi dinas 

pendidikan kabupaten Mojokerto. 
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b.  Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

Langkah – langkah dalam merumuskan indikator dan ukuran kinerja adalah sebagai 

berikut: 

• Menuliskan tujuan atau outcome yang diharapkan dengan jelas untuk 

mengembangkan indikator kinerja yang baik. 

• Mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara outcome yang 

diharapkan dengan output yang dihasilkan unit kerja. 

• Memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat 

persetujuan manajemen. 

• Menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya berprestasi 

untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi 

pegawai serta keterbukaan dalam berkomunikasi. 

• Memperkerjakan orang yang memiliki keahlian memadai untuk 

mengembangkan indikator yang memuaskan. 

• Memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan outcome 

yang diharapkan. 

• Menggunakan indiaktor kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen 

kinerja pada level strategik dan operasional. 

c.  Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 

d.  Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas 

pengembilan keputusan dan akuntabilitas). 

2. Mengevaluasi pelaporan kinerja 

Evaluasi pelaporan kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan 

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. 
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Selain itu, dalam evaluasi pelaporan kinerja, dilakukan analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto 

4.1.1 Letak Geografis 

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak diantara 111 19’ sampai dengan 112 39’ bujur timur 

dan antara 7 17’ sampai dengan 7 45’ lintang selatan. 

Secara administratif wilayah kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 304 desa. Luas 

wilayah secara keseluruhan kabupaten Mojokerto adalah 969,360 km2. 

Secara geografis kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah kabupaten lain sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Lamongan dan kabupaten Gresik. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Pasuruan. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Malang. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jombang. 

4.1.2 Iklim 

Kabupaten Mojokerto hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Apabila diamati dari aspek curah hujan, jumlah curah hujan pada bulan 

November sampai dengan bulan Mei di beberapa stasiun pengamatan memiliki jumlah curah 

yang lebih tinggi dibandingkan pada bulan – bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, karena 

pada bulan – bulan tersebut wilayah kabupaten Mojokerto mengalami musim penghujan. 

4.1.3 Fisiografi 

Berdasarkan kemiringan, wilayah kabupaten Mojokerto didominasi oleh wilayah dataran 

seluas: 

a. 46.219 hektar atau 47,68% dengan kemiringan 0 – 2%. 
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b. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 – 15% seluas 21.423 hektar 

(22,10%). 

c. Untuk kemiringan 15 – 40% seluas 8.957 hektar (9,24%); 

d. Serta wilayah dataran tinggi dengan kemiringan diatas 40% seluas 20.337 

hektar (20,98%). 

4.1.4 Wilayah Administratif 

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 4 kecamatan masing – masing kecamatan 

Gedeg, Jetis, Kemlagi dan Dawarblandong berada dibelahan utara sungai Brantas dan 14 

kecamatan berada dibelahan selatan sungai Brantas. Sejumlah 18 kecamatan tersebut terdiri 

dari : 299 desa dan 5 kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Mojosari. 

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto 

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja dinas pendidikan kabupaten Mojokerto merupakan angka 

awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan dengan tetap berada dalam 

pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis dengan menjelaskan visi dan 

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapinya dalam upaya peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Terwujudnya individu dan masyarakat kabupaten Mojokerto yang mandiri, cerdas dan sehat 

yang mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional dan social menjadi masyarakat 

ilmiah, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Untuk mewujudkan visi dinas pendidikan kabupaten Mojokerto, maka ditetapkan misi 

sebagai berikut: 
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1. menghasilkan peserta didik dan masyarakat yang berakhlak mulia, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa 

2. menyiapkan generasi muda yang inovatif, kreatif, tanggap tangguh dan sehat 

serta mampu bersaing. 

3. mewujudkan masyarakat gemar belajar dan olah raga. 

4. memelihara dan mengembangkan nilai – nilai seni budaya, muskala jahrani-tra 

Jawa Timur khususnya kabupaten Mojokerto. 

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Dalam melaksanakan kegiatan dinas pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan 

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di 

bidang pendidikan. 

b. Fungsi Dinas Pendidikan 

1. Pelaksanaan penyusunan program. 

2. Pendirian, penggabungan dan penghapusan sekolah dasar dan menengah. 

3. Pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan sekolah dasar dan menengah. 

4. Pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan sekolah dasar dan 

menengah. 

5. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni budaya dan menilai mutu seni 

budaya masyarakat. 

6. Pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan olah raga dan kesenian di 

sekolah – sekolah serta kerjasama dengan organisasi seni budaya. 

7. Pelaksanaan tugas – tugas ketatausahaan. 

8. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala daerah. 
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4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Susunan dinas pendidikan kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: 

a. Kepala dinas pendidikan 

b. Kepala bagian tata usaha 

c. Kepala sub dinas ketenagaan  

d. Kepala sub dinas perencanaan  

e. Kepala sub dinas TK, SD/MI dan SDLB 

f. Kepala sub dinas Dikmenum 

g. Kepala sub dinas Dikmenjur 

h. Kepala sub dinas PLS, Pemuda, dan Olah raga 

i. Kepala sub dinas seni dan budaya. 

4.2.4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

a. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

1. mewujudkan kesempatan belajar di sekolah tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan 

menengah. 

2. meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. 

3. meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik. 

4. meningkatkan prestasi olahraga pelajar dan masyarakat. 

5. melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah. 

b. Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

1. peningkatan mutu pendidikan 

2. peningkatan mutu pendidikan diluar sekolah 

3. peningkatan prestasi olah raga 

4. peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik  

5. peningkatan saran dan prasarana pendidikan 
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6. peningkatan inventarisasi budaya 

7. pelestarian nilai – nilai budaya 

8. peningkatan kesehatan masyarakat 

9. peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 

10. peningkatan prestasi olahraga 

4.3 Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

 Untuk mengetahui kinerja instansi, diperlukan pengukuran kinerja dimulai dengan 

menentukan indikator kinerja dan variabel indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome 

(hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak). 

 Indikator input (masukan) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dapat menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, 

informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. 

Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu 

kegiatan, yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah 

segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 

Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan 

kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif 

pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. 

 Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti formulir 

pengukuran kinerja kegiatan (PKK), pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 

tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 
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 Dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran didapatkan 

nilai – nilai yang meliputi nilai capaian kelompok indikator kinerja , nilai rencana tingkat 

capaian, nilai capaian realisasi, nilai presentase pencapaian rencana tingkat capaian 

kebijaksanaan. Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan 

pembangunan pendidikan, seni budayaan nasional, pemuda dan olahraga sebagai berikut: 

1. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar dengan mengupayakan 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana. Diperoleh nilai capaian 100%. Nilai 

tersebut diperoleh dari nilai kinerja program pembinaan pendidikan dasar yang 

mencapai sebesar 100% yang terdiri dari kegiatan – kegiatan: 

a. penyelenggaraan manajemen berbasis kompetensi SD/MI 

b. penunjang lingkungan sekolah sehat 

c. pengadaan meubel SD/MI 

d. pengadaan komputer SD/MI 

e. pengadaan modal pendamping TK Pembina Kecamatan  

f. pengadaan modal alat – alat peraga / praktek sekolah 

g. pengadaan modal buku pengayaan / referensi 

h. pengadaan modal mesin ketik 

i. peningkatan UKS 

j. bantuan peningkatan kesegaran jasmani 

k. biaya umum pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan 

l. bantuan pengembangan SD/SDLB 

m. revitalisasi SD/MI 

n. rehabilitasi SD/MI 

o. bantuan UAS SD 

p. bantuan penyelenggaraan sekolah negeri 



 

 

31

31

q. bantuan subsidi pembebasan SPP SD/MI, SMP/MTs (bantuan operasional 

sekolah). 

2. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan menengah dengan mengupayakan 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Diperoleh nilai capaian 100%. Nilai 

tersebut diperoleh dari nilai kinerja program pembinaan pendidikan menengah 

yang mencapaian sebesar 100% yang terdiri dari kegiatan – kegiatan: 

a. akreditasi sekolah 

b. pembinaan kesiswaan 

c. bantuan modal penunjang lingkungan sekolah sehat 

d. pengadaan meubel SMP/MTS, SMA/MA/SMK 

e. bantuan dana pendamping Program School Grand SMK 

f. bantuan peningkatan UKS 

g. bantuan UAN SMP/MTS/SMP Terbuka/SMPLB, SMA/MA/SMK. 

h. bantuan modal pendamping program Sekolah Berstandar Internasional  SMKN 1 

Pungging. 

i. uji kompetensi SMK 

j. pembangunan 4 lokal SMKN 1 Jetis 

k. monitoring pelaksanaan MOS 

l. bantuan School Grand SMK 

m. bantuan khusus murid (BKM) 

3. Kebijaksanaan peningkatan pendidikan luar sekolah dan prestasi pembinaan olah 

raga dengan capaian kebijaksanaan 100 %. Program pendidikan luar sekolah 

dengan nilai capaian program 100 %. 

a. pelaksanaan kegiatan pekan olah raga pelajar daerah. 

b. pembangunan 4 lokal SKB 
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c. bantuan pemberantasan buta aksara dan kesetaraan 

d. pengembangan pendidikan anak usia dini 

e. bantuan operasional lembaga pendidikan anak usia dini. 

f. Wajib belajar non formal. 

4. Kebijaksanaan memperbaiki keadaan dan meningkatkan kemampuan dalam 

pendidikan seni dan  budaya dengan nilai capaian program 100 %. 

a. pekan seni pelajar SD, SMP, dan SLTA 

5. Kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai pendidik dan non pendidik, 

dengan nilai capaian kebijaksanaan 100% dengan program – program sebagai 

berikut: 

a. belanja pegawai / personalia guru 

b. belanja pegawai tenaga administrasi 

c. belanja perjalanan dinas 

d. honor petugas pengelola keuangan  

e. belanja pemeliharaan 

f. belanja barang dan jasa. 

6. Kebijaksanaan memperbaiki keadaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga 

pendidik dengan nilai capaian 100% 

a. subsidi guru 

b. penyusunan nomor induk dan sertifikasi guru swasta 

4.4 Analisa Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dengan Menggunakan Efisiensi 

dan Efektifitas 

1. Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Menggunakan Efisiensi 

• Pengukuran  Efisiensi 
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Efisiensi diukur dengan rasio antara ouput dan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam 

bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur dengan output dan input, 

maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: 

5. Meningkatkan output pada input yang sama. 

6. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

peningkatan input. 

7. Menurunkan input pada tingkatan ouput yang sama. 

8. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

penurunan output. 

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan barang dan jasa yang 

dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan 

membandingkan ouput dengan input. 

                                            Efisiensi =    

                                         

Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran 

keluaran langsung proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau 

aktivitas. Sedangkan input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam 

suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Pengukuran input adalah sumber daya yang 

dikonsumsi dalam rangka menghasilkan output. Dalam dinas pendidikan, output dapat berupa 

terlaksananya rehabilitasi gedung, tersalurkannya bantuan penyelenggaraan sekolah negeri, 

tersalurnya bantuan operasional sekolah, tersedianya ruang belajar.  
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Tabel 4.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Formula Indikator Dinas Pendidikan Kabupaten                   

Mojokerto 

Sasaran Indikator Kinerja Formula Indikator Formula Realisasi Tahun 2006 

1 Meningkatnya Angka 
Partisipasi APK/APM, SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/ 
MA/SMK 

 

1.1 Prosentase 
meningkatnya 
SD/MI (7-12 

Tahun) 
 
 

SMP/MTs (13-15 
Tahun) 

 
 

 
 
 

SMA/SMK/MA 
 

Jumlah siswa SD/MI 
Jumlah Penduduk umur 7-12 Th. 

 
 
 
 

Jumlah siswa SMP/MTs 
Jumlah Penduduk umur 13-15 Th. 

 
 
 

 
 

Jumlah siswa SMA/SMK/MA 
Jumlah Penduduk umur 16-18 Th. 

-APK SD/MI = 
 102.785 
               X 100%=103,84 
98.983 
 
 

-APK SMP/MTs 
 

47.020 
             X100%= 88,34% 
53.224  

 
 

-APK SMA/SMK/MA 
 

28.883     X100%=52,28% 
54.926 

− APK 
SD/MI  =  100% 

 
 
 
 

− APK 
SMP/MTs=88% 

 
 
 

 
 

− APK 
SMA/SMK/MA = 50% 

2. Meningkatnya lulusan 
dan Nilai Capaian 

UAS/UAN 

2.1 Prosentase 
meningkatnya 
Angka lulusan 

UAS/UAN 

Jumlah siswa peserta ujian 
Jumlah siswa yang lulus ujian 

− Angka lulusan 
SD/MI   
16.570      x100%= 100% 
16.570 

 
− Angka lulusan 

SMP/MTs   
14.444 
         X100%= 99,03% 
14.586 

-Angka lulusan 
SMA/MA/SMK   

8.075      x100% = 99,38% 
8.126 

− Angka lulusan 
SD/MI  =  100% 

 
 
 

− Angka lulusan 
SMP/MTs  =  99,03% 

 
− Angka lulusan 
SMA/MA/SMK  =  

99,38% 

3. Menurunnya Angka Putus 

Sekolah 

3.1 Menurunnya 
Angka Putus 

Sekolah SD/MI, 
SMP/ MTs, 

SMA/MA/SMK 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SD/MI dalam 1 

Th. 
 
 
 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMP/MTs dalam 

1 Th. 
 
 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMA/MA/SMK 

dalam 1 Th. 
 

− Angka putus sekolah 
SD/MI   

4.111 
         x100% = 0,04% 

102.785 
 

− Angka putus sekolah 
SMP/MTs   

23.740 
                x100% = 0,50% 

47.480 
 

 
− Angka putus sekolah 

SMA/MA/SMK 
19.181 
         X 100%= 0,66 
29.063 
 
 

− Angka putus 
sekolah 

SD/MI  =  0,04% 
 
 
 

− Angka putus 
sekolah 

SMP/MTs  =  0,58% 
 
 
 
 

− Angka putus 
sekolah 

SMA/MA/SMK= 
0,60% 

 

4.   Meningkatnya Fasilitas 
sarana dan prasarana 

pendidikan 
 

4.1 Meningkatnya 
fasilitas sarana 
dan prasarana 

pendidikan 
 

Jumlah rombongan belajar 
Jumlah ruang belajar 

− Meningkatnya 
kapasitas ruang kelas 

SD/MI   
4178 
            x100% = 99,92% 
4182 

SMP/MTs   
1192 
              x 100% = 98,53% 
1210 

 
SMA/MA/SMK 

 
766 
         x 100% = 99,70% 
769 

− Meningkatnya 
kapasitas ruang 

kelas 
SD/MI  =  99,92% 

 
SMP/MTs  =  98,53% 

 
 

 
SMA/MA/SMK= 

99,70% 
 

5.Meningkatnya seni dan 
budaya Kabupaten Mojokerto 

 

Meningkatnya prestasi 
pelajar dan masyarakat 

seni dan budaya 
 

Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah 
dan Lingkungan 

− Meningkatkan Usaha 
Kesehatan Sekolah 

dan Lingkungan 70% 
 
 
 
 

− Meningkatkan 
Usaha Kesehatan 

Sekolah dan 
Lingkungan 70% 
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6.  Peningkatan pendidikan 
luar sekolah dan olah raga 

 

Meningkatkan prestasi, 
pelajar dan masyarakat 

di bidang olah raga 

Jumlah Pendidikan anak usia dini 3-5 Th 
Jumlah umur anak umur 3-5 Th 

− Meningkatkan 
pendidikan non formal 

27% 
 

− Meningkatkan anak 
usia dini mengikuti 
belajar lebih lanjut 

15% 

− Meningkatkan 
pendidikan non 

formal 27% 
 

− Meningkatkan 
anak usia dini 

mengikuti 
belajar lebih 
lanjut 15% 

 
 

7.Meningkatkan SDM Tenaga 
Kependidikan 

 

7.1. Presentase 
meningkatnya kinerja 

pegawai 

Jumlah pegawai yang hadir 
Jumlah pegawai keseluruhan 

− Meningkatkan 
kehadiran pegawai 

97% 
 
 

− Meningkatkan 
kehadiran 

pegawai 97% 
 
 

8. Meningkatkan 
Kesejahteraan tenaga pendidik 

 

8.1. Presentase Guru 
berkualifi-kasi SD/MI 

Jumlah guru SD/MI yang berijazah 
minimalD 2 

Jumlah Guru SD 

− Meningkatnya Guru 
SD/MI yang berijazah 

Minimal D.II = 
 
 

− Meningkatnya 
Guru SD/MI 

yang berijazah 
Minimal D.II = 

 
 

 8.2. Presentase Guru 
berkualifi-kasi 

SMP/MTs 

Jumlah guru SMP/MTs yang berijazah 
minimal D 3 

Jumlah Guru SMP/MTs 

− Meningkatnya Guru 
SMP/MTs yang 

berijazah Minimal 
D.III = 84% 

 

− Meningkatnya 
Guru SMP/MTs 
yang berijazah 

Minimal D.III = 
84% 

 

Sumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 
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a.      Pembahasan 

• Evaluasi Penetapan Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, 

manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan 

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan 

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap sasaran dan 

tujuan.  

• Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 

 Dinas pendidikan kabupaten Mojokerto telah mempunyai tujuan, sasaran dan strategi 

yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai 

berikut: 

a.  Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Terwujudnya individu dan masyarakat kabupaten Mojokerto yang mandiri, cerdas dan sehat 

yang mampu mengembangkan potensi intelektual, emosional dan sosial menjadi masyarakat 

ilmiah, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Untuk mewujudkan visi dinas pendidikan kabupaten Mojokerto, maka       ditetapkan misi 

sebagai berikut: 

a. Menghasilkan peserta didik dan masyarakat yang berakhlak mulia, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa 
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b. Menyiapkan generasi muda yang inovatif, kreatif, tanggap tangguh dan sehat 

serta mampu bersaing. 

c. Mewujudkan masyarakat gemar belajar dan olah raga. 

d. Memelihara dan mengembangkan nilai–nilai seni budaya, muskala jahrani-tra 

Jawa Timur khususnya kabupaten Mojokerto. 

c.  Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

1. mewujudkan kesempatan belajar di sekolah tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan 

menengah. 

2. meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. 

3. meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik. 

4. meningkatkan prestasi olahraga pelajar dan masyarakat. 

5. melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah 

d. Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

1.  peningkatan mutu pendidikan 

2.  peningkatan mutu pendidikan diluar sekolah 

 3.   peningkatan prestasi olah raga 

        4.  peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik  

        5.   peningkatan saran dan prasarana pendidikan 

6.  peningkatan inventarisasi budaya 

7.  pelestarian nilai – nilai budaya 

8.  peningkatan kesehatan masyarakat 

9.  peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 

10.  peningkatan prestasi olahraga 
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e.  Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

Indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan seleksi dan 

konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan 

kegiatan dan program – program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan oleh 

dinas pendidikan kabupaten Mojokerto harus didasarkan pada perkiraan yang 

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data 

pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik 

dan jelas, dapat diukur dan obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai dan tidak bias. Seperti yang ditampilkan dalam lampiran. 

f.  Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, dapat dihitung dengan rumus: 

 Persentase  
Pencapaian rencana  tingkat capaian =  

 
Keterangan:  

(*) adalah kolom 5 rencana tingkat capaian 

(**) adalah kolom 6 realisasi 

Seperti yang telah ditunjukkan pada lampiran 

g. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas 

pengembilan keputusan dan akuntabilitas). 

Pada LAKIP dinas pendidikan kabupaten Mojokerto telah diuraikan evaluasi 

kinerja dalam analisa pencapaian kinerja yang berupa Nilai Capaian Kinerja (NCK) 

Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Luar 

Sekolah Tahun 2006 100%. Keberhasilan tersebut dicapai karena didukung 

kebijaksanaan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasarannya antara lain: 

1. Peningkatan mutu pendidikan 
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2. Peningkatan pendidikan luar sekolah 

3. Peningkatan prestasi olahraga 

4. Peningkatan SDM Tenaga Pendidik dan Non Pendidik 

5. Peningkatan saarana dan prasarana pendidikan 

• Langkah - Langkah Penyusunan Indikator Kinerja 

Dinas pendidikan kabupaten Mojokerto telah menerapkan langkah-langkah sesuai 

dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai 

dengan menetapkan rencana strategis (visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, 

program dan anggaran) dilanjutkan dengan mengidentifikasi data atau informasi yang dapat 

dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja dan tahap akhir adalah dengan 

memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pelaksanaan atau program atau kegiatan. 

4.5.2  Evaluasi Pelaporan Kinerja 

 Evaluasi pelaporan kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan 

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari 

guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam 

evaluasi pelaporan kinerja, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara 

output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan 

tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit 

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. 

 Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang 

menggambarkan tingkat kesesuaian antar tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain 

itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, 

baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan 

akan dilaksanakan. 
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Tabel 4.2 Sasaran, Realisasi tahun 2006 dan realisasi tahun 2007 

Sasaran Indikator Kinerja Formula Indikator Realisasi Tahun 

2006 

Realisasi Tahun 

2007 

Selisih Persenta

se 

pencapa

ian 

rencana 

tingkat 

capaian(

target) 

1 Meningkatnya Angka 
Partisipasi APK/APM, SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/ 
MA/SMK 

 

1.2 Prosentase 
meningkatnya 
SD/MI (7-12 

Tahun) 
 
 

SMP/MTs (13-15 
Tahun) 

 
 
 

SMA/SMK/MA 
 

Jumlah siswa SD/MI 
Jumlah Penduduk umur 7-12 Th. 

 
 

Jumlah siswa SMP/MTs 
Jumlah Penduduk umur 13-15 Th. 

 
 
 

Jumlah siswa SMA/SMK/MA 
Jumlah Penduduk umur 16-18 Th. 

− APK 
SD/MI  =  100% 

 
 

− APK 
SMP/MTs=88% 

 
 
 

− APK 
SMA/SMK/MA = 

50% 

103,96% 

 

 

92,17% 

 

57,39% 

3,96% 

 

 

4,17% 

 

7,39% 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 1.3 Prosentase 
meningkatnya 

Angka Partisipasi 
murni (APM) 

SD/MI, 
SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA 

Jumlah siswa SD/MI 7-12 Th. 
Jumlah Penduduk umur 7-12 Th. 

 
 

Jumlah siswa SMP/MTs 13-15 Th. 
Jumlah Penduduk umur 13-15 Th. 

 
Jumlah siswa SMA/SMK/MA 16-18 Th. 

Jumlah Penduduk umur 16-18 Th. 

− APK 
SD/MI  =  99,90% 

 
− APK 

SMP/MTs = 71,78% 
 

− APK 
SMA/SMK/MA = 

45,51% 

 
 

99,61% 
 
 
 

71,08% 
 
 
 

41,04% 

 
 

0,29% 
 
 
 

0,7% 
 
 
 

4,47% 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

 1.3  Prosentase 

meningkatnya Angka 

Melanjutkan 

Jumlah siswa yang tamat/lulus 
Jumlah Siswa yang melanjutkan 

− Angka 
Melanjutkan 

SD/MI  =  100% 
 

− Angka 
Melanjutkan 

SMP/MTs  =  
92,46% 

 
− Angka 

Melanjutkan 
SMA/MA/SMK  =  

37% 

 
 

99,90% 
 
 
 
 

96,99% 
 
 
 

60,75% 

 

 
 

0,1% 
 
 
 
 

4,53% 
 
 
 

23,75% 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

2. Meningkatnya lulusan 
dan Nilai Capaian 

UAS/UAN 

2.2 Prosentase 
meningkatnya 
Angka lulusan 

UAS/UAN 

Jumlah siswa peserta ujian 
Jumlah siswa yang lulus ujian 

− Angka lulusan 
SD/MI  =  100% 

 
− Angka lulusan 

SMP/MTs  =  
99,03% 

 
− Angka lulusan 
SMA/MA/SMK  =  

99,38% 

99,90% 
 
 
 

99,03% 
 
 
 

99,38% 

0,1% 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 2.3 Meningkatnya 
rata-rata capaian 
UAS dan UAN 

Jumlah Nilai Rata-rata UAS SD/MI 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Nilai Rata-rata UAN SMP/MTs 
 
 
 
 

Jumlah Nilai Rata-rata UAN 
SMA/MA/SMK 

 
− Nilai rata-rata 

UAS 
SD/MI  =  38,09% 

 
 
− Nilai rata-rata 

UAN 
SMP/MTs  =  

21,04% 
 

− Nilai rata-rata 
UAN 

SMA/MA/SMK = 
23,63% 

 
 

34,66% 
 
 
 
 

22,96% 
 
 

 

25,31% 

 
 

3,43% 
 
 
 
 

1,92% 
 
 
 
 
 

1,68% 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

3. Menurunnya Angka Putus 
Sekolah 

3.2 Menurunnya 
Angka 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SD/MI dalam 1 

− Angka 
Mengulang 
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Mengulang 
SD/MI, SMP/ 

MTs, 
SMA/MA/SMK 

Th. 
 
 
 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMP/MTs dalam 

1 Th. 
 
 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMA/MA/SMK 

dalam 1 Th. 
 

SD/MI  =  2,02% 
 
 
 

− Angka 
Mengulang 

SMP/MTs  =  0,1% 
 
 

− Angka 
Mengulang 

SMA/MA/SMK = 
0,1% 

2,10% 
 
 
 
 
 
 

0,10% 
 
 
 
 
 

0,10% 

0,08% 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 

 3.3 Menurunnya 
Angka Putus 

Sekolah SD/MI, 
SMP/ MTs, 

SMA/MA/SMK 

Jumlah siswa yang tidak lulus/tidak naik 
kelas 

Jumlah siswa yang lulus/naik kelas 1 
Tahun 

− Angka putus 
sekolah 

SD/MI  =  0,04% 
 
 

− Angka putus 
sekolah 

SMP/MTs  =  0,58% 
 

− Angka putus 
sekolah 

SMA/MA/SMK= 
0,60% 

 

 
 

0,05% 
 
 
 

0.60% 
 
 
 
 

0,90% 

 
 

0,01% 
 
 
 

0.02% 
 
 
 
 

0,30% 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

4.   Meningkatnya Fasilitas 
sarana dan prasarana 

pendidikan 
 

4.2 Meningkatnya 
fasilitas sarana 
dan prasarana 

pendidikan 
 

Jumlah buku teks 
Jumlah Siswa 

− Rasio buku 
teks dengan 

siswa 
SD/MI  =  71,42% 

 
SMP/MTs  =  

56,68% 
 

SMA/MA/SMK= 
31,91% 

 

 
 

71,42% 
 
 

56,68% 
 
 

31,91% 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

  Jumlah rombongan belajar 
Jumlah ruang belajar 

− Meningkatnya 
kapasitas 

ruang kelas 
SD/MI  =  99,92% 

 
SMP/MTs  =  

98,53% 
 

SMA/MA/SMK= 
99,70% 

 

 
 
 

16,15% 
 
 

13,20% 
 
 

18,11% 
 

 
 
 

83,77% 
 
 

85,33% 
 
 

81,59% 

 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

  Jumlah gedung yang 
dipelihara/direhabilitasi 

Jumlah Gedung yang rusak 
 

− Meningkatnya 
gedung 

sekolah yang 
dipelihara 

SD/MI  =  9,71% 
 

SMP/MTs  =  5,55% 
 

SMA/MA/SMK= 
8,50% 

 

 
 
 
 

8,20% 
 
 

0,90% 
 

1,50% 

 
 
 
 

1,51% 
 
 

4,65% 
 

7% 

 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

5.Meningkatnya seni dan 
budaya Kabupaten Mojokerto 

 

Meningkatnya prestasi 
pelajar dan masyarakat 

seni dan budaya 
 

Meningkatkan prestasi siswa di bidang 
seni dan budaya 

− Meningkatkan 
pelestarian dan 
pengembangan 

seni budaya 
lokal 70% 

 

 

72% 

 

 

2% 

 
 
 

100% 
 
 
 

  Meningkatkan Prestasi siswa dibidang 
olahraga 

− Prestasi juara 
bidang olah 
raga 70% 

 

 
 

65% 

 
 

5% 

 
 

100% 
 

  Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah 
dan Lingkungan 

− Meningkatkan 
Usaha 

Kesehatan 
Sekolah dan 
Lingkungan 

70% 
 
 

 
 

99% 

 
 

29% 

 
 

100% 
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6.  Peningkatan pendidikan 
luar sekolah dan olah raga 

 

Meningkatkan prestasi, 
pelajar dan masyarakat 

di bidang olah raga 

Jumlah Pendidikan anak usia dini 3-5 Th 
Jumlah umur anak umur 3-5 Th 

− Meningkatkan 
pendidikan 
non formal 

27% 
 

− Meningkatkan 
anak usia dini 

mengikuti 
belajar lebih 
lanjut 15% 

 
 

 
 

87% 
 
 
 
 
 

37% 

 
 

60% 
 
 
 
 

22% 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 

7.Meningkatkan SDM Tenaga 
Kependidikan 

 

7.1. Presentase 
meningkatnya kinerja 

pegawai 

Jumlah pegawai yang hadir 
Jumlah pegawai keseluruhan 

− Meningkatkan 
kehadiran 

pegawai 97% 
 
 

 
92% 

 
5% 

 

100% 
 

 7.2. Presentase 
Meningkatnya 

Dukungan Sarana dan 
prasarana kerja 

Jumlah sarana dan prasarana rusak 
Jumlah sarana dan prasarana yang baru 

− Meningkatkan 
sarana 

prasarana 
kantor 97% 

 
75% 

 
22% 

100% 
 

  Jumlah pegawai yang melanggar disiplin 
Jumlah pegawai keseluruhan 

− Menurunnya 
pelanggaran 

Disiplin 0,16% 
 
 

10% 9,84% 100% 
 

8. Meningkatkan 
Kesejahteraan tenaga pendidik 

 

8.1. Presentase Guru 
berkualifi-kasi SD/MI 

Jumlah guru SD/MI yang berijazah 
minimalD 2 

Jumlah Guru SD 

− Meningkatnya 
Guru SD/MI 

yang berijazah 
Minimal D.II = 

 
 

45,20% - 100% 
 

 8.2. Presentase Guru 
berkualifi-kasi 

SMP/MTs 

Jumlah guru SMP/MTs yang berijazah 
minimal D 3 

Jumlah Guru SMP/MTs 

− Meningkatnya 
Guru 

SMP/MTs 
yang berijazah 
Minimal D.III 

= 84% 
 

53,50% 30,5% 100% 
 

Sumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa pentingnya pengukuran kinerja bagi dinas pendidikan kabupaten 

Mojokerto untuk mengetahui kualitas kinerja pada dinas. Pengukuran kinerja juga digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. 

 Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas pendidikan yang menyebabkan kinerja belum 

dapat berjalan dengan optimal adalah sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya sumber daya manusia 

2. Kurangnya pelaksanaan diklat  

3. Belum optimalnya sistem informasi manajemen 

4. Kurangnya data yang akurat 

5. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran 

input (masukan) bukan outcome (hasil).  

6. Selain itu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga 

menimbulkan masalah, karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan 

spesifik.  

7. Informasi tentang indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka dan rutin 

kepada masyarakat.  

8. Tidak adanya kompensasi dalam pengukuran kinerja  
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9. Tidak adanya peraturan daerah yang mengikat konsistensi laporan kinerja dinas 

5.2 Saran 

 Saran – saran penulis yang dapat berikan yang bersifat membantu Dinas Pendidikan 

Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dinas pendidikan melengkapi data data yang akurat pada laporan kinerja 

instansi pemerintah (LAKIP) agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisa data. 

2. Diharapkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten 

Mojokerto dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu. Adanya suatu 

pengukuran kinerja diharapkan setiap kegiatan/ program/kebijaksanaan suatu 

instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi. 
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Lampiran 

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2006 

 

Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

 
Kegiatan  

Program Uraian Indikator Kerja Satuan 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Realisasi 

Persentase Pencapaian 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pembinaan 
Pendidikan Dasar 

1.1. Bantuan Pengembangan 
SDLB/SLB 

• Inputs 
• Dana  

 
Rp 

 
50.000.000 50.000.000

 
100 

 
 

  
 

 
• Outputs Tersalurnya Bantuan 

Pengembangan SDLB/SLB 

 
 

Lembaga 3 3

 
 

100 

 

      
  • Outcames 

Meningkatnya Mutu 
Pendidikan 

 
% 80 80

 
100 

 

      
 1.2. Revitalisasi SD/MI 

SMP/MTs/SMA/MA/ 
SMK 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 1.500.000.000 1.500.000.000

100  

  • Outputs Terlaksananya 
Rehabilitasi SD/MI 

Unit 11 11 100  

      
  • Outcames Berfungsinya 

ruang untuk KBM 
Ruang Kelas 66 66 100  
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 1.3. Bantuan 

Penyelengga-raan 
Sekolah Negeri 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
3.394.000.000 3.394.000.000

 
100 

 

       
  • Outputs Tersalurnya 

bantuan penyelenggaraan 
Sekolah Negeri 

Lembaga 551 551 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

hasil KBM 
% 80 80 100  

       
 1.4.  Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS): 
SD/MI, SMP/MTs 

• Inputs 
• Dana 

Rp  
Rp 

24.371.380.000 
15.587.357.500 

24.371.380.000
15.587.357.500

100 
100 

 
APBN 

  • Outputs Tersalurnya DOP 
Pendidikan 

Siswa SD/ 
MI, SMP/ 

MTs 

103.708 
48.035 

103.708
48.035

100 
100 

 

       
  • Outcames Meningkatnya 

Pelayanan Pendidikan 
% 80 80 100  

       
 1.5. Bantuan Biaya UAS, 

UAN SD, SMP/MTs/ 
SMK 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
850.000.000 850.000.000

 
100 

 

       
  Outputs Tersalurnya dana 

UAS dan UAN 
Siswa 

SD/MI, 
SMP/MTs, 

SLTA 

100 100 100  
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 2.1. Rehabilitasi 

SD/SMP/SMK  
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
3.658.000.000 

3.658.000.000 100 DAK 

       
  • Outputs  

Tersedianya Aula Sekolah 
Unit 31 31 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

Sarana Sekolah 
Unit 31 31 100  

       
 2.2. Bantuan Khusus 

Murid (BKM) 
• Inputs 
• Dana  

 
Rp 

 
1.053.780.000 1.053.780.000

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs Tersalurnya 

BKM SMA/SMK/MAQ 
Siswa 948 

1.006 
748 

948
1.006

748

100  

       
  • Outcames Menurunya 

Angka DO 
% 80 80 100  

       
 2.3. Pembangunan 4 

Lokal SMKN 1 
Dlanggu 

• Inputs 
• Dana 

Rp 450.000.000 450.000.000 100  

       
  • Outputs Tersedianya USB Lembaga 1 1 100  
       
  • Outcames Tersedianya 

Daya tampung siswa 
Siswa 240 240 100  
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 2.4. Tambah 4 Lokal 

SMKN 1 Jetis 
• Inputs 
• Dana 

Rp 450.000.000 450.000.000 100  

       
  • Outputs Tersedianya 

Ruang Kelas Sekolah 
Lembaga 1 1 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

daya tampung siswa 
Siswa 120 120 100  

       
 2.5. Uji Kompetensi 

SMK 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
200.000.000 200.000.000

 
100 

 

       
  • Outputs  

Tersalurkannya bantuan program 
BBE 

 
Lembaga 

 
22 22

 
100 

 

       
  • Outcomes Meningkatnya 

ketrampilan hasil lulusan 
% 70 70 100  

       
 2.6. Pendamping Pemba-

ngunan SMKN 1 Jetis 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
800.000 800.000

 
100 

 

       
  • Outputs 

Tersedianya Unit Sekolah Baru 
Unit 1 1 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

Daya Tampung Siswa 
Siswa 120 120 100  
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 2.7. Pengadaan Peralatan 

SMKN 1 Jetis 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
300.000.000 300.000.000

 
100 

 

       
  • Outputs 

Tersedianya alat praktek siswa 
Unit 1 1 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

Sarana Prasarana 
Siswa 240 240 100  

 2.8. MOS • Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
10.000.000 10.000.000

 
100 

 

       
  • Outputs  

Tersalurnya Kegiatan MOS 
Kegiatan  1 1 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Pelayanan Pendidikan 
% 80 80 100  

       
 2.9 Block Grant BIS 

SMP 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 

 
900.000.000 900.000.000

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs  

     Tersalurnya Dana BIS 
Lembaga  18 18 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan  
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 2.10 Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu 
(BOMM) SMA 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp Siswa

 
900.000.000 

 
900.000.000 

 
100 

       
  • Outputs 

Tersalurnya Dana BOMM 
Lembaga 5 5 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan 
 

Siswa 80 80 100  

 2.11. Block Grant Bantuan 
Imbal Swadaya RKB 
(BIS RKB) 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 275.000.000

 
275.000.000 

 
100 

 

       
  • Outputs Terlaksananya 

Program Widia Krama  
Lembaga 5 5 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

daya Tampung Siswa 
Siswa 200 200 100  

 2.12 Block Grant bantuan 
imbal swadaya Mutu 
(BIS Mutu) 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 330.000.000

 
330.000.000 

 
100 

 

       
  • Outputs 

Tersalurnya dana BOMM 
 

Lembaga 6
 

6 
 

100 
 

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan 
Siswa 80 80 100  
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 2.13. Block Grant Kabupaten 

SMA (Tim Teknis)  
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 30.000.000

 
30.000.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs  

Tersalurnya Dana BOMM 
Kegiatan 1 1 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan 
Siswa 80 80 100  

 2.14 Block Grant Kabupaten 
(Tim Teknis) SMP 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 25.000.000

 
25.000.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs  

Tersalurnya dana BOMM 
Kegiatan 1 1 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan 
Siswa  80 80 100  

       
 2.15. Block Grant 

Olimpiade SMA 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 18.710.000

 
18.710.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs 

Tersalurnya Dana BOMM 
Kegiatan 1 1 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Mutu Pendidikan 
Siswa 80 80 100  
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 2.16.Bantuan School Grant 

SMK 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 770.000.000

 
770.000.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs 

Tersalurnya dana School Grant 
Lembaga 22 22 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Prestasi Siswa 
% 80 80 100  

       
 2.17. Bantuan Kewirausahaan 

SMK 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 25.000.000

 
25.000.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs 

Tersalurnya dana School Grant 
Lembaga 5 5 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Prestasi Siswa 
% 80 80 100  

       
 2.18. Pembangunan Unit Se-

kolah Baru SMPN III Pacet 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 998.000.000

 
998.000.000 

 
100 

 
APBN 

       
  • Outputs 

Tersedianya Unit Sekolah Baru 
Unit 1 1 100  

       
  • Outcames Tersedianya 

Daya Tampung Siswa 
Siswa  120 120 100  
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Pembinaan, Pen-
didikan Luar Se-
kolah, Pemuda 
dan Olah Raga 

3.1. Pekan Pelajar Daerah 
(POPDA) 

• Inputs 
• Dana 

 
Rp 149.741.150

 
149.741.150 

 
100 

 

       
  • Outputs  

Tersalurnya Bantuan Pelaksa-naan 
POR SD 

Cabang 
Olah Raga 

8 8 100  

       
  • Outcames Terlaksananya 

POR SD 
Kegiatan 1 1 100  

       
 3.2. Pengadaan Susu UKS • Inputs 

• Dana 
 

Rp 729.192.100
 

729.192.100 
 

100 
 

       
  • Outputs 

Tersalurnya Susu UKS 
Siswa 5460 5460 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

Kualitas anak hidup sehat 
 80 80 100  

       
 3.3. Penunjang UKS • Inputs 

• Dana 
 

Rp 425.000
 

425.000 
 

100 
 

       
  •  Outputs 

Tersalurkannya biaya operasio-nal 
penunjang UKS 

Kegiatan  10 10 100  

       
  • Outcames Meningkatnya 

kegiatan UKS 
% 90 90 100  
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 3.4 Wajib Belajar Non 

Formal 
• Inputs 
• Dana 

Rp 
Rp 

343.080.000
98.500.000

343.080.000 
98.500.000

100 
100 

APBN 
APBD 

       
  • Outputs 

Tersalurkannya dana wajib belajar 
non formal 

Kelompok 3 3 100  

       
  • Outcames 

Tertampungnya Buta 
Aksara 

Siswa 1.460 1.460 100  

       
 3.5.Bagian Pendidikan Pe-

ngembangan Pendidikan, 
Pendidikan Anak Dini Usia 
Kabupaten Mojokerto 

• Inputs 
• Dana 

Rp 
Rp 

191.000.000
155.000.000

191.000.000
155.000.000

 APBN 
APBD 

      
  • Outputs 

Tersalurkannya biaya Padu 
Play 

Group 
Kegiatan 

32 32 100  

      
  • Outcames Meningkatnya 

sarana bermain usia dini 
% 70 70 100  
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Seni Budaya 4.1. Pekan Seni Belajar SD, 

SMP DAN SLTA 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 72.000.000 72.000.000

 
100 

 

      
  • Outputs 

Terlaksananya Pekan Seni SD 
Kegiatan 1 1 100  

      
  • Outcames Meningkatnya 

Prestasi Seni 
% 70 70 100  

      
Bagian TU 5.1. Belanja Pegawai/ Perso-

nalia (Guru) 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 187.632.918.000 187.632.918.000

100  

      
  • Outputs 

Jumlah pegawai/guru dan 
keluarganya menerima gaji dan 
biaya check up 

Orang 17.034 17.034 100  

      
  • Outcames Terpenuhinya 

hak Pegawai 
% 100 100 100  

      
 5.2. Belanja Perjalanan Dinas • Inputs 

• Dana 
 

Rp 23.977.500 23.977.500
 

100 
 

      
  • Outputs Terlaksananya 

perjalanan Dinas 
Kali 

Kegiatan 
29 29 100  

      
  • Outcames Terlaksananya 

tugas luar untuk 
mendukung kegiatan 
instansi 

% 100 100 100  
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 5.3. Honor Petugas Pengelola 

Keuangan 
• Inputs 
• Dana 

 
Rp 184.030.000 184.030.000

 
100 

 

      
  • Outputs Tersalurnya Honor 

Petugas Pengelola Keuangan 
 

Orang 213 213 100  

      
  • Outcames Meningkatnya 

Pelayanan Gaji 
% 100 100 100  

      
 5.4. Belanja Pemeliharaan • Inputs 

• Dana 
 

Rp 68.037.000 68.037.000
 

100 
 

      
  • Outputs Tersalurnya Dana 

Pemeliharaan Aset Instansi 
Unit 20 20 100  

      
  • Outcames Meningkatnya 

Kualitas Aset Instansi 
% 80 80 100  

      
 5.5. Belanja Barang dan Jasa • Inputs 

• Dana 
 

Rp 183.037.750 183.037.750
 

100 
 

      
  • Outputs Terlaksananya Pembe-

lian barang dan pembayaran 
jasa 

Kali 
Kegiatan 

20 20 100  

      
  • Outcames Tersedianya 

barang dan jasa kebutuhan 
kantor 

% 80 80 100  
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Sub Din 
Ketenagaan 

6.1. Subsidi Guru • Inputs 
• Dana 

 
Rp 3.185.606.400 3.185.606.400

 
100 

 
APBN 

      
  • Outputs Tersalurnya dana sub-

sidi Guru 
Orang 

Jam 
2.756 2.756 100  

      
  • Outcames Meningkatnya 

Kesejahteraan Guru 
% 100  
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Pengukuran Pencapaian Sasaran 
Tahun 2006 

 
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 
 

Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Rencana Tingkat Capaian 
(Target) 

Realisasi Persentase 
Pencapaian Rencana 

Tingkat Capaian 
(Target) 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Meningkatnya 

Angka Partisipasi 
APK/APM, SD/MI, 
SMP/MTs dan 
SMA/ MA/SMK 

 

1.1. Prosentase meningkatnya 
SD/MI (7-12 Tahun) 

 
 
SMP/MTs (13-15 Tahun) 
 
 
SMA/SMK/MA 
 

Jumlah siswa SD/MI 
Jumlah Penduduk umur 7-12 Th. 

 
 

Jumlah siswa SMP/MTs 
Jumlah Penduduk umur 13-15 Th. 

 
Jumlah siswa SMA/SMK/MA 

Jumlah Penduduk umur 16-18 Th. 

− APK 
SD/MI  =  100% 
 
− APK 
SMP/MTs = 80% 
 
− APK 
SMA/SMK/MA = 50% 

 100% 
 
 

100% 
 
 

100% 

 

 1.2. Prosentase meningkatnya 
Angka Partisipasi murni 
(APM) SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA 

Jumlah siswa SD/MI 7-12 Th. 
Jumlah Penduduk umur 7-12 Th. 

 
 

Jumlah siswa SMP/MTs 13-15 Th. 
Jumlah Penduduk umur 13-15 Th. 

 
Jumlah siswa SMA/SMK/MA 16-18 Th. 

Jumlah Penduduk umur 16-18 Th. 

− APK 
SD/MI  =  99,50% 
 
− APK 
SMP/MTs = 71% 
 
− APK 
      SMA/SMK/MA = 41% 

99,90% 
 
 

71,78% 
 
 

45,51% 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 

 

 1.3. Prosentase meningkatnya 
Angka Melanjutkan 

Jumlah siswa yang tamat/lulus 
Jumlah Siswa yang melanjutkan  

− Angka Melanjutkan 
SD/MI  =  100% 
− Angka Melanjutkan 
SMP/MTs  =  92% 
− Angka Melanjutkan 
SMA/MA/SMK  =  37% 

100% 
 

92,46% 
 

37% 

100% 
 

100% 
 

100% 
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2. gMeningkatnya 
lulusan dan Nilai 
Capaian UAS/UAN 

2.1. Prosentase meningkatnya 
Angka lulusan UAS/UAN 

Jumlah siswa peserta ujian 
Jumlah siswa yang lulus ujian 

− Angka lulusan  
SD/MI  =  100% 
− Angka lulusan 
SMP/MTs  =  99% 
− Angka lulusan 
SMA/MA/SMK  =  99% 

100% 
 

99,03% 
 

99,38% 

100% 
 

100% 
 

100% 

 

 2.2 Meningkatnya rata-rata ca-
paian UAS dan UAN 

Jumlah Nilai Rata-rata UAS SD/MI 
 

Jumlah Nilai Rata-rata UAN SMP/MTs 
 

Jumlah Nilai Rata-rata UAN 
SMA/MA/SMK 

− Nilai rata-rata UAS 
SD/MI  =  32,78 
− Nilai rata-rata UAN 
SMP/MTs  =  20 
− Nilai rata-rata UAN 
SMA/MA/SMK = 20 

38,09% 
 

21,04% 
 

23,63% 

100% 
 

100% 
 

100% 

 

3. Menurunnya Angka 
Putus Sekolah 

3.1. Menurunnya Angka 
Mengulang SD/MI, SMP/ 
MTs, SMA/MA/SMK 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SD/MI dalam 1 

Th. 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMP/MTs dalam 

1 Th. 
 

Jumlah Siswa Putus Sekolah  SD/MI 
Jumlah Siswa sekolah SMA/MA/SMK 

dalam 1 Th. 
 

− Angka Mengulang 
SD/MI  =  2,5% 
 
− Angka Mengulang 
SMP/MTs  =  0,15% 
 
− Angka Mengulang 
SMA/MA/SMK = 0,1% 

2,02% 
 
 

0,1% 
 
 

0,1% 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 

 

 3.2. Menurunnya Angka Putus 
Sekolah SD/MI, SMP/ MTs, 
SMA/MA/SMK 

Jumlah siswa yang tidak lulus/tidak naik 
kelas 

Jumlah siswa yang lulus/naik kelas 1 
Tahun 

− Angka putus sekolah 
      SD/MI  =  0,10% 
− Angka putus sekolah 
      SMP/MTs  =  0,50% 
− Angka putus sekolah 
      SMA/MA/SMK= 0,65% 
 

0,04% 
 

0.58% 
 

0,60% 

100% 
 

100% 
 

100% 
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4. Meningkatnya 

Fasilitas sarana dan 
prasarana 
pendidikan 

 

4.1 Meningkatnya fasilitas 
sarana dan prasarana 
pendidikan 

 

Jumlah buku teks 
Jumlah Siswa 

− Rasio buku teks dengan 
siswa 

SD/MI  =  70% 
SMP/MTs  =  55% 
SMA/MA/SMK= 31% 
 

 
 

71,42% 
56,68% 
31,91% 

 
 

100% 
100% 
100% 

 

  Jumlah rombongan belajar 
Jumlah ruang belajar 

− Meningkatnya kapasitas 
ruang kelas 

SD/MI  =  99% 
SMP/MTs  =  98% 
SMA/MA/SMK= 99% 
 

 
 

99,92% 
98,53% 
99,70% 

 
 

100% 
100% 
100% 

 

  Jumlah gedung yang 
dipelihara/direhabilitasi 

Jumlah Gedung yang rusak 
 

− Meningkatnya gedung 
sekolah yang dipelihara 

SD/MI  =  8% 
SMP/MTs  =  5% 
SMA/MA/SMK= 8% 
 

 
 

9,71% 
5,55% 
8,50% 

 
 

100% 
100% 
100% 

 

5. Meningkatnya seni 
dan budaya 
Kabupaten 
Mojokerto 

 

5.1 Meningkatnya prestasi 
pelajar dan masyarakat seni 
dan budaya 

 

Meningkatkan prestasi siswa di bidang 
seni dan budaya 

− Meningkatkan 
pelestarian dan 
pengembangan seni 
budaya lokal 70% 

70% 100%  

  Meningkatkan Prestasi siswa dibidang 
olahraga 

− Prestasi juara bidang 
olah raga 70% 

 

70% 100%  

  Meningkatkan Usaha Kesehatan 
Sekolah dan Lingkungan 

− Meningkatkan Usaha 
Kesehatan Sekolah dan 
Lingkungan 70% 

70% 100%  
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6. Peningkatan 

pendidikan luar 
sekolah dan olah 
raga 

 

6.1 Meningkatkan prestasi 
Pelajar dan masyarakat di 
bidang olah raga 

Jumlah Pendidikan anak usia dini 3-5 Th 
Jumlah umur anak umur 3-5 Th 

− Meningkatkan 
pendidikan non formal 
25% 

 
− Meningkatkan anak usia 

dini mengikuti belajar 
lebih lanjut 15% 

27% 
 
 
 
 
 

15% 

100  

       
7. Meningkatkan 

SDM Tenaga 
Kependidikan 

 

7.1. Presentase meningkatnya 
kinerja pegawai 

Jumlah pegawai yang hadir 
Jumlah pegawai keseluruhan 

− Meningkatkan kehadiran 
pegawai 97% 

97% 100  

 7.2. Presentase Meningkatnya Du-
kungan Sarana dan prasarana 
kerja 

Jumlah sarana dan prasarana rusak  
Jumlah sarana dan prasarana yang baru 

− Meningkatkan sarana 
prasarana kantor 98% 

97% 100  

       
  Jumlah pegawai yang melanggar disiplin 

Jumlah pegawai keseluruhan 
− Menurunnya pelangga-

ran Disiplin 0,16% 
0,16% 100  

       
8. Meningkatkan Ke-

sejahteraan tenaga 
pendidik 

 

8.1. Presentase Guru berkualifi-
kasi SD/MI  

Jumlah guru SD/MI yang berijazah 
minimal D 2 

Jumlah Guru SD 

− Meningkatnya Guru 
SD/MI yang berijazah 
Minimal D.II = 

 100  

 8.2. Presentase Guru berkualifi-
kasi SMP/MTs 

Jumlah guru SMP/MTs yang berijazah 
minimal D 3 

Jumlah Guru SMP/MTs 

− Meningkatnya Guru 
SMP/MTs yang berijazah 
Minimal D.III = 84% 

 100  

       
 8.3. Presentase Guru berkualifi-

kasi SMA/MA/SMK 
Jumlah guru SMA/MA/SMK yang berija-

zah minimal S 1 
Jumlah Guru SMA/MA/SMK 

− Meningkatnya Guru 
SMA/MA/SMK yang 
berijazah Minimal S 1  = 
88% 

 100  

 


