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ABSTRAK 
 

ANALISIS PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR 
PUBLIK BERBASIS BALANCED SCORECARD 

 

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)  

 
Oleh : Afian Fuadi 

Pembimbing : Dr. Mintarti Rahayu, SE., MS.. 
 
 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang merupakan organisasi 
sektor publik dibawah kendali Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian 
Keuangan yang memiliki fungsi utama melakukan pengumpulan pajak pada wajib 
pajak badan atau perusahaan di wilayah kerja daerah tapal kuda Provinsi Jawa 
Timur. Pada awal tahun 2012 institusi ini mulai menerapkan konsep pengelolaan 
kinerja berbasis Balanced Scorecard sesuai dengan ketetapan Dirjen Pajak. 
Sebagai organisasi sektor publik di Indonesia, hal ini terbilang baru dan 
merupakan terobosan mutakhir. 

 
Penelitian yang dilakukan pada KPP Madya Malang ini bertujuan untuk 

menjelaskan secara mendalam praktek pengelolaan kinerja berbasis Balanced 
Scorecard melalui ke-8 tahapan mekanisme yakni, pembentukan peta strategi, 
penentuan indikator kinerja utama (IKU),  penyusunan manual IKU, penetapan 
target capaian, pembobotan, penandatanganan kontrak kinerja, perumusan 
inisiatif strategis dan monitoring dan evaluasi nilai kerja organisasi (NKO)  

 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni dengan 

menjelaskan dan membandingkan secara mendalam praktek pengelolaan kinerja 
berbasis Balanced Scorecard pada KPP Madya Malang dengan pedoman 
pelaksanaan pengelolaan kinerja yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan dan 
teori – teori yang telah dikumpulkan.  

 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, 8 tahapan pengelolaan kinerja 

berbasis Balanced Scorecard secara formal telah dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman dan ketentuan yang telah diberikan oleh Kementrian Keuangan. 
Implementasi dari sistem ini mampu mengurangi secara drastis tingkat 
pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak. Namun, Pada hasil akhir 
realisasi kinerja KPP Madya Malang masih tidak bisa mencapai target yang 
dicanangkan pada awal tahun. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target pada 
perspektif Stakeholder yang menjadi perspektif utama, meskipun pada perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran telah tercapai dengan sempurna.  

 
Kata Kunci: Balanced Scorecard, Organisasi Sektor Publik, 8 Tahapan 

Pengelolaan Kinerja, Perspektif Stakeholder, Perspektif Pelanggan, 
Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pertumbuhan dan 
Pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) merupakan salah satu organisasi 

sektor publik yang sepenuhnya dibawah kendali pemerintahan. Posisis Ditjen 

Pajak dalam pemerintahan sangat vital karena sebagian besar pendapatan negara 

diperoleh melalui pungutan pajak.  Pada tahun 2012 sendiri, Ditjen Pajak 

menyumbang 73 % dari total penerimaan negara dengan nilai mencapai 835,35 

Triliun. Akan tetapi dalam perjalanannya sampai saat ini terbukti persepsi 

masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif, Termasuk di 

dalamya mengenai pelayanannya kepada para Wajib Pajak, dimana pajak juga 

masih menjadi momok bagi banyak orang. Banyaknya pemberian pelayanan 

perpajakan oleh aparatur pajak yang  sangat kurang bagus dan tidak memiliki 

standar pelayanan yang baku  antar wilayah kerja masih saja terlihat dan terdengar 

oleh kita, baik dan majalah, koran, televisi, ataupun media elektronik lanmya. Atas 

hal tersebut, akibatuya masyarakat masih memberikan penilaian negatif mengenai 

Direktorat Jenderal Pajak, baik dan sisi pelayanannya yang buruk maupun adanya 

praktek-praktek korupsi dan kolusi yang ada. Hal tersebut cukup beralasan 

mengingat media masa pernah menyebutkan bahwa hasil survey Transparancy 

International Indonesia terhadap 900 pengusaha pada 15 kota di luar jabodetabek, 

menyimpulkan bahwa kebocoran pajak sebesar 40% sampai dengan 60% dengan 

masih buruknya pelayanan yang diberikan. Angka kebocoran ini tentu besar, 

tetapi kebocoran ini tidak hanya monopoli aparat Direktorat Jenderal Pajak yang 
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tidak terpuji.  Kebocoran  ini juga  disebabkan  oleh  adanya  faktor  

ketidakjujuran  dan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak.  

Pada tahun 2010 terungkap sebuah kasus yang menghebohkan segenap 

tanah air. Pegawai Direktorat Jendral Pajak bernama Gayus Tambunan 

melakukan korupsi pajak dengan nilai fantastis. Bahkan dalam pemeriksaan 

PPATK total kekayaan PNS golongan IIIA ini mencapai nilai 100 milyar rupiah. 

Kejadian ini bisa diibaratkan sebagai puncak gunung es dari budaya koruptif pada 

lembaga pemerintahan ini. Jika ditilik lebih lanjut terungkapnya kasus besar ini 

merupakan hasil kolaborasi dari Ditjen Pajak dengan KPK. Ditjen pajak sendiri 

mulai tahun 2002 telah memulai melakukan reformasi birokrasi dengan turning 

point pada tahun 2008 dimana Ditjen Pajak mengikuti Kementrian Keuangan 

mengimplementasikan Balanced Scorecard sebagai metode utama dalam 

manajemen kinerja. Terungkapnya kasus ini secara tidak langsung juga 

merupakan konstribusi dari penerapan Balanced Scorecard ini. 

Direktorat Jenderal Pajak, sebagai salah satu institusi pemerintah yang 

memberikan pelayanan publik di bidang perpajakan, tentunya sangat 

mengedepankan pelayanan sebagai salah satu ujung tombak dalam menghimpun  

penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal tersebut tentunya masuk akal 

dengan harapan bahwa dengan  memberikan  pelayanan   sebaik-baiknya   dan   

semudah-mudahnya   kepada masyarakat dan Wajib Pajak khususnya, maka akan 

dapat meningkatkan kepercayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat 

Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi 

Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, 

dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat 
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kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas 

pegawai perpajakan yang tinggi.  

 Organisasi sektor publik berada pada domain publik yang meliputi badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta untuk kerja pemerintah), 

perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), universitas dan organisasi nirlaba 

lainnya (Mahmudi, 2010:223). Organisasi sektor publik mendapatkan dan 

memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari pemerintah yang biasanya 

dianggarkan oleh pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, serta memiliki 

fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara mendasar, 

organisasi sektor publik sangat berbeda dengan organisasi swasta. Tujuan utama 

perusahaan swasta/bisnis adalah pencapaian maksimum profit dan 

mengeksplotasi sumber daya secara maksimal. Sedangkan organisasi sektor 

publik berfungsi untuk memberikan pelayanan publik dan mendistirbusikan 

kesejahteraan dalam berbagai konteks target sosial dan ekonomi.  

 Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih 

efisien, dengan memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial, serta dampak negatif 

atau aktivitas yang berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada 

organisasi publik dapat meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki 

proses pengambilan keputusan (Mahmudi, 2010:12).  

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilaksanakan untuk dapat 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah serta membantu pemerintah berfokus 

pada tujuan dan sasaran unit program kerja, sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan publik. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan 



4 
 

untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dengan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu 

standar pengukuran kinerja yang memberikan informasi mengenai keberhasilan 

program yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja yang dibutuhkan, 

diharapkan dapat menghapus paradigma lama mengenai anggapan bahwa 

kesuksesan instansi hanya dinilai dari keberhasilan tujuan anggaran yang 

diterapkan tetapi mengabaikan kepuasan pelanggan atau masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan. Pengukuran kinerja diharapkan dapat membantu 

pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan dan sasaran unit program kerja 

sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi sektor publik. 

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini, dapat menggunakan 

informasi finansial dan informasi non finansial. 

 Banyak organisasi yang telah menerapkan berbagai konsep manajemen 

perbaikan proses operasional. Salah satu konsep yang banyak diterapkan di 

berbagai perusahaan adalah konsep sistem pengukuran kinerja kartu skor 

berimbang atau Balanced Scorecard. Balanced Scorecard sendiri dalam 

perkembangannya, saat ini tidak hanya dapat diterapkan pada organisasi swasta 

namun juga pada organisasi publik atau nirlaba 

 Balanced Scorecard (BSC)merupakan suatu tolok ukur yang memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya seperti 

analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, And Threat), analisis ETOP 

(Environmental, Threat, Opportunity and Profile), dan analisis SAP (Strategic 

Advantages Profile) yang menitik beratkan analisisnya pada ukuran finansial saja. 

Keunggulan dari BSC di dalam melakukan analisanya bertitik tolak pada 
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keseimbangan antara ukuran finansial dan non finansial (ukuran pendukung untuk 

tercapainya tujuan finansial). Hal ini jelas dibutuhkan organisasi publik karena 

output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat intangible 

output, dimana ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor 

publik. Balanced Scorecard  bekerja dengan menggunakan empat perspektif yang 

harus seimbang, yaitu perspektif finasial, perspektif kepuasan pelanggan, 

perspektif efisiensi proses internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Dalam penerapannya dalam organisasi sektor publik, Balanced 

Scorecard dapat membantu organisasi publik dalam mengontrol keuangan dan 

mengukur kinerja organisasi. 

  Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan 

dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri 

khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan 

bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan 

compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem 

administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di 

antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan 

pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) 

yang dikendalikan oleh case management sistem dalam workflow sistem dengan 

berbagai modul otomasi kantor serta  berbagai pelayanan dengan basis e-sistem 

seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, Taxpayers’ Account, e-Registration, dan e-

Counceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif 

ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang 

mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. 
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 Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang (KPP Madya Malang) 

merupakan salah satu wakil Ditjen Pajak di wilayah Jawa Timur yang memiliki 

tugas menangani wajib pajak badan atau organisasi. Sebagai organisasi 

pemerintah yang melaksanakan tugasnya dalam hal penarikan pajak, dituntut 

untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas agar mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat pembayar pajak di wilayah Malang 

 KPP Madya Malang sendiri berdiri pada tahun 2007 dan memiliki 

wewenang untuk mengumpulkan pajak badan pada 11 kota di wilayah tapal kuda 

provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 KPP Madya Malang mulai menerapkan 

Balanced Scorecard sebagai metode pengelolaan kinerjanya. Balanced Scorecard 

ini tidak hanya diterapkan sebagai alat pengukuran kinerja saja namun lebih luas 

sebagai metode manajemen kinerja. Diharapkan dengan sistem pengelolaan 

kinerja baru ini, kinerja dari KPP Madya Malang dapat meningkat terlebih lagi 

sejak tahun berdirinya KPP Madya Malang tidak pernah berhasil mencapai target 

yang telah ditentukan. 

 Oleh karena itu, Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa pengelolaan 

kinerja KPP Madya Kota Malang sebagai organisasi sektor publik yang telah 

menerapkan Balanced Scorecard. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“Analisis Pengelolaan Kinerja Organisasi Sektor Publik Berbasis Balanced 

Scorecard (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah utama adalah “Bagaimana  pengelolaan kinerja berbasis Balanced 

Scorecard pada KPP Madya Malang”.  Analisis  pengelolaan kinerja ini dapat 

ditelaah melalui 8 tahapan mekanismenya, yakni: 

1. Pembentukan Peta Strategi 

2. Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

3. Penyusunan Manual IKU 

4. Penetapan Target Capaian 

5. Pembobotan 

6. Penandatanganan Kontrak Kinerja 

7. Perumusan Inisitatif Strategis 

8. Monitoring dan Evaluasi Nilai Kerja Organisasi (NKO)   

1.3. Tujuan Penelitian 

 Beberapa hal yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

1. Menjelaskan  pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard pada KPP 

Madya Malang melalui 8 tahap mekanisme. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota 

Malang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara 

lain: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya  Malang 

Sebagai sumber informasi dan masukan dalam upaya perbaikan dan 

pengembangan kinerja organisasi yang dikelola. Disisi lain juga sebagai 

wujud kepedulian terhadap pengembangan dunia pendidikan 

2. Bagi Pemerintah 

 Sebagai tambahan data dan referensi untuk pengambilan kebijakan yang 

sifatnya strategis terkait dengan pengembangan Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Kota Malang. 

3. Bagi Masyarakat 

 Sebagai tambahan informasi mengenai organisasi sektor publik khususnya 

Kantor Pelayanan Pajak Madya  Malang. Sehingga masyarakat dapat menjadi 

wajib pajak yang patuh. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan 

berkembang dengan cepat. Bidang ini memandang  sosok korporasi sebagai suatu 

rangkaian serta mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan berkembang dan 

sukses, stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Untuk memahami 

manajemen strategi maka akan disajikan beberapa pendapat dari pakar 

manajemen dan bisnis tentang definisi dari manajemen strategi.  

Menurut Pearce dan Robinson (1997:20) manajemen strategi 

adalahsekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan 

(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang 

untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sedangkan menurut Jauch dan 

Glueck (1999:6) manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan 

yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif 

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.  

Hunger dan Wheelen (2002:4) mendefinisikan manajemen strategi sebagai 

berikut: 

“Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka 
panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, 
perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka  
panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian. 
Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi 
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peluang dan ancaman  lingkungan  dengan melihat kekuatan dan 
kelemahan perusahaan.” 

Ciri khusus manajemen strategi adalah penekanan pada pengambilan 

keputusan strategis. Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan 

datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan.  

Menurut Hunger dan Wheelen (2002:3) keputusan strategis mempunyai 

tiga karakteristik yaitu: 

1. Rare: keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang 

tidak dapat ditiru. 

2. Consequential: keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber 

daya penting dan menuntut banyak komitmen. 

3. Directive: keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan 

yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di 

masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. 

Dari beberapa definisi manajemen strategi diatas, dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya manajemen strategi adalah keterkaitan fungsi-fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

dalam proses manajemen strategi, menunjukkan bahwa dalam pengambilan dan 

pelaksanaan keputusan maupun tindakan strategi membutuhkan penekanan dari 

peran serta seluruh organisasi dan memerlukan pengamatan terhadap lingkungan 

untuk mengantisipasi berbagai perubahan baik intern maupun ekstern dalam 

rangka menentukan posisi perusahaan dalam industri di masa yang akan 

datang.Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan 
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keputusan strategi yang meliputi kerangka perumusan (formulating), 

implementasi (implementing) serta evaluasi (evaluating).  

2.2 Model Manajemen Strategi 

Proses pada model manajemen strategi digunakan untuk merumuskan dan 

mengerahkan suatu kerangka langkah-langkah atau tahap-tahap kegiatan dalam 

penyusunan manajemen strategi. Langkah-langkah pada model manajemen 

strategi menurut Jauch dan Glueck (1999: 7) antara lain: 

1. Menentukan misi dan tujuan 

2. Menganalisa dan mendiagnosa lingkungan eksternal umum perusahaan yang 

meliputi sektor ekonomi, teknologi, dan pemerintah. 

3. Menganalisa dan mendiagnosa lingkungan industri dan lingkungan 

internasional. 

4. Menganalisa dan mendiagnosa lingkungan internal tentang kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. 

5. Menentukan alternatif strategi utama. 

6. Menentukan alternatif strategi variasi. 

7. Memilih strategi yang digunakan. 

8. Mengalokasikan sumber daya dan mengorganisasikan sesuai dengan strategi. 

9. Menyesuaikan kebijaksanaan fungsional dan gaya pelaksanaan dengan 

strategi. 

10. Evaluasi dan pengawasan untuk memastikan strategi dan pelaksanaan akan 

dapat mencapai tujuan  

Sedangkan langkah-langkah dalam manajemen strategi menurut Hunger 

dan Wheelen (2002: 1) yaitu sebagai berikut: 
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1. Penetapan misi dan tujuan perusahaan 

2. Analisa lingkungan eksternal perusahaan yang meliputi lingkungan umum dan 

lingkungan industri, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang 

ditimbulkan. 

3. Analisa dan diagnosa lingkungan internal tentang kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. 

4. Memilih dan menetapkan strategi melalui penggabungan analisa lingkungan 

industri, analisa eksternal faktor, internal faktor, analisa matriks SWOT, dan 

matriks BCG. 

5. Implementasi strategi. 

6. Evaluasi strategi 

Gambar 2.1. 

Model Manajemen Strategi Hunger-Wheelen 
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2.3 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (1997: 419) mendefinisikan pengukuran 

kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh 

sumber daya manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 

organisasi. 

Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu 

aktivitas penilaian pencapaian target-target terterntu yang diderivasi dari tujuan 

strategis organisasi. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran kinerja 

diperlukan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat 

menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja. 

Hansen dan Mowen (2004: 493) melihat bahwa pengukuran kinerja atas 

aktivitas adalah menaksir seberapa baik aktivitas dan proses yang dilakukan 

sebagai landasan bagi usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran 

kinerja aktivitas muncul dalam bentuk keuangan dan nonkeuangan. Ukuran ini 

dirancang untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dikerjakan dan hasil yang 

dicapai. Ukuran juga dirancang untuk menyatakan apakah terjadi perbaikan yang 

konstan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga dimensi utama yaitu efisiensi, 

kualitas, dan waktu. 

Efisiensi terfokus pada hubungan input aktivitas dengan output aktivitas. 

Sebagai contoh, satu cara untuk memperbaiki efisiensi aktivitas adalah dengan 
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menghasilkan output aktivitas yang sama dengan biaya lebih rendah dari input 

yang digunakan. Kualitas mengacu pada ativitas yang dilakukan secara benar 

pada saat pertama kali dikerjakan. Jika output aktivitas cacat, maka aktivitas 

memerlukan pengulangan, yang menyebabkan biaya yang tidak perlu dan 

penurunan efisiensi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas juga 

merupakan hal yang penting. Lebih banyak waktu berarti lebih banyak sumber 

daya yang dipakai dan sedikit kemampuan untuk merespons permintaan 

pelanggan. Ukuran waktu cenderung bersifat nonkeuangan, sedangkan ukuran 

efisiensi dan kualitas dapat berupa keuangan dan juga berupa non-keuangan 

(Hansen dan Mowen, 2004: 493).  

2.4 Organisasi Sektor Publik 

2.4.1 Definisi Organisasi 

Organisasi menurut Mahsun (2012) dapat dipahami sebagai sekelompok 

orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk 

mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. 

Organisasi dapat berbentuk perusahaan, divisi, departemen, grup atau tim. Sebuah 

organisasi harus menyediakan direction framework (kerangka kerja arahan) 

sebagai panduan kegiatan atau proyek dan dsar pengambilan keputusan 

organisasi. Kerangka kerja arahan yang harus disediakan dalam sebuah organisasi 

meliputi : visi, misi, strategi, prinsip, klien/pengguna, stakeholder, tujuan, sasaran, 

produk, dan roles.  

2.4.2 Tipe-tipe Organisasi 

Setiap organisasi, baik yang berstruktur formal maupun informal, pasti 

mempunyai tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan 
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yang sudah ditetapkan tersebut setiap organisasi akan mengonsumsi sejumlah 

input untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan 

transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk yang satu menjadi bentuk lain 

yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. Tujuan tiap-tiap organisasi 

sangat bervariasi ter-gantung pada tipe organisasi.Dalam Mahsun (2012:5) Pada 

dasarnya terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu (1) pure-profit 

organization, (2) quasi-profit organization, (3) quasi-nonprofit organization dan 

(4) pure-nonprofit organization.Perbedaan empat tipe organisasi tersebut 

terutama dilihat dari tujuan operasi dan sumber pendanaannya.Berikut diuraikan 

karakteristik dari keempat tipe organisasi di atas. 

1. Pure-Profit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-

banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik.Sumber pendanaan 

organisasi ini berasal dari investor dan kreditor.Contoh dari organisasi ini 

ialah perusahaan – perusahaan swasta yang biasa jamak kita ketahui. 

2. Quasi-Profit Organization 

  Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai 

sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para 

pemilik.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, 

investor pemerintah, kreditor dan para anggota.Contoh dari quasi-profit 

organization ialah perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina, PT 

KAI, PT POS dan sebagainya. 
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3.  Quasi-Nonprofit Organization 

 Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh 

keuntungan (surplus).Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari 

investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.Contoh dari Quasi-

nonprofit Organization ialah Rumah Sakit dan Universitas. 

4. Pure-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang 

dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari 

pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset 

negara dan sebagainya.Contoh dari organisasi Pure-Nonprofit 

Organization yakni Pemerintah Daerah, Dirjen Pajak, Kepolisian dan 

sebagainya. 

2.4.3 Sektor Publik 

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada 

publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan 

hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh 

sektor publik.Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam 

penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap 

mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik 

dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal. 
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Sektor publik eksis karena dibutuhkan.Jadi keberadaan sektor publik di 

tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan (inevitable).Masyarakat membutuhkan 

regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik (public goods).Dalam 

perkembangannya, sektor publik sangat berperan dalam pengaturan public goods 

tersebut sehingga dapat didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil 

dan merata.Menurut Jones (1993), peran utama sektor publik mencakup tiga hal, 

yaitu regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and services. 

2.4.4 Organisasi Sektor Publik 

Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. 

Tidak ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk 

semua sistem pemerintahan.Area organisasi sektor publik bahkan sering berubah-

ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana poiitik yang berkembang di 

suatu negara. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor 

publik antara lain pemerintah pusat,pemerintah daerah, sejumlah perusahaan 

dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang 

pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa. 

Sementara di Inggris organisasi sektor publik diklasifikasi dalam bidang industri 

nasional, departemen-departemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang non 

profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non 

profit.Anggapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang 

bertipe quasi non profit.Seperti dipaparkan di atas, quasi non profit bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi 

keberlangsungan organisasi dan mem-berikan kontribusi pendapatan negara atau 
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daerah, misalnya BUMN dan BUMD.Jadi perlu ditegaskan bahwa organisasi 

sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi non profit 

dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi sektor publik adalah 

organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang 

atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau panda-patan negara lain 

yang diatur dengan hukum. 

2.4.5 Area Organisasi  Sektor Publik 

 Organisasi sektor publik sebagaimana disebut sebelumnya merupakan 

organisasi  yang berada dalam tipe Quasi Profit Organization, Quasi Non Profit 

Organization, dan Pure Non Profit Organization. Namun, untuk lebih jelas 

batasan-batasan dari area organisasi sektor publik  antara lain: 

1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat 

umum, 

2. Bukan konsumsi individual, 

3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang 

mengikat, 

4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar 

Oleh karena organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari peran 

pemerintah dan bahkan umumnya organisasi yang menghasilkan pure public 

goods adalah pemerintah maka organisasi sektor publik sangat identik dengan 

pemerintah.Walaupun sebenarnya area organisasi sektor publik lebih luas dari 

sekedar pemerintahan. 
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2.5 Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

2.5.1 Definisi Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja sektor publik tidak bisa kita samakan dengan pengukuran 

pada sektor swasta.Hal ini dikarenakan sifat dan karakteristiknya yang unik, 

maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih 

luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran 

finansial. Menurut Mahsun (2012:32) Pengukuran kinerja organisasi sektor 

publik meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kelompok masukan (input); (2) 

kelompok proses (process); (3) kelompok keluaran (output); (A) kelompok hasil 

(outcome); (5) kelompok manfaat (benefit); (6) kelompok dampak (impact). 

1) Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

2) Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, 

ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3) Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak 

berwujud (intangible) 

4) Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek 

langsung. 

5) Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan. 

6) Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif. 
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  Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang harus diukur pada sektor publik 

tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor 

publik ini. Menurut BPKP (2000) cakupan pengukuran kinerja sektor publik 

harus mencakup item-item sebagai berikut: 

• Kebijakan (policy): untuk membantu pembiiatan maupun pengim-

plementasian kebijakan. 

• Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting): untuk membantu 

perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor 

perubahaan terhadap rencana. 

• Kualitas (quality): untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan 

maupun keefektifan organisasi. 

• Kehematan (economy): untuk me-review pendistribusian dan keefektifan 

penggunaan sumber daya. 

• Keadilan (equity): untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani 

semua masyarakat. 

• Pertanggungjawaban (accountability): untuk meningkatkan pengen-dalian dan 

mem pengaruh i pembuatan keputusan. 

2.5.2 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.Sementara dari perspektif internal organiasasi, pengukuran kinerja juga 

sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut 
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manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi 

sektor publik (Mahsun, 2012): 

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 membanding-kannya 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk mem-perbaikai 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 organisasi. 

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. 

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi 

2.5.3 Kendala Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 

pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil-

hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau suatu proses. Pada kebanyakan 

organisasi swasta, ukuran kinerja ini adalah berupa tingkat laba.Namun 

organisasi sektor publik tidak bisa menggunakan ukuran laba ini untuk menilai 

keberhasilan organisasi karena memang tujuan utama organisasi ini bukan 
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memperoleh laba tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu 

output organisasi sektor publik pada umumnya bersifat intangible dan indirect 

menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengukuran kinerja. Menurut 

Mahsun (2012) terdapat beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor 

publik antara lain: 

1. Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba 

Kinerja manajemen organisasi swasta yang bertujuan maksimalisasi laba 

bisa dinilai berbasarkan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan 

keuangan misalnya return on investment, rasio pendapatan terhadap sumber 

daya yang digunakan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, 

dan rasio keuangan  lainnya. 

Kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio 

keuangan karena sebenarnya organisasi ini tidak pernah ada net profit* 

karena memang bukan profit oriented. 

2. Sifat output adalah kualitatif, intangible dan indirect 

Pada umumnya output organisasi sektor publik tidak berwujud barang atau 

produk fisik, tetapi berupa pelayanan. Sifat pelayanan ini cenderung 

kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit diukur. 

3. Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung 

(discretionary cost center) 

Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, organisasi sektor publik 

merupakan sebuah entitas yang harus diperlakukan sebagai pusat 

pertanggungjawaban (responsibility centers).Karakteristik input (biaya) yang 

terjadi sebagian besar tidak bisa ditelusur atau dibanding-kan secara langsung 
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dengan outputnya, sebagaimana sifat biaya kebijakan (discretionary cost). 

Hal ini menyebabkan sulitnya ditetapkan standar sebagai tolok ukur 

produktivitas. Tentu berbeda dengan Departemen Produksi perusahaan 

manufaktur swasta yang merupakan pusat biaya teknik (engineered cost 

centers) dimana pengukuran produktivitas bisa diukur berdasar standar 

tertentu karena bisa ditelusur atau dibandingkan secara langsung antara input 

dengan outputnya. 

4. Tidak beroperasi  berdasar market forces  sehingga  memerlukan 

instrumen pengganti mekanisme pasar 

Organisasi sektor publik tidak beroperasi sebagaimana pasar persaingan 

sempurna sehingga tidak semua output yang dihasilkan tersedia di pasar 

secara bersaing. Oleh karena tidak ada pembanding yang independen maka 

dalam mengukur kinerja diperlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. 

5. Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat) 

Organisasi sektor publik menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat 

yang sangat heterogen.Mengukur kepuasan masyarakat yang mempunyai 

kebutuhan dan harapan yang beraneka ragam tidaklah mudah dilakukan. 

2.5.4 Pendekatan Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional.Dalam arti, tidak 

ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. 

Indikator kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal 

keberhasilan yang telah diidentifikasi. Beberapa ukuran ukuran keberhasilan 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa perspektif.Berbagai pendekatan yang 
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menekankan baik pada aspek finansial maupun nonfinansial bisa digunakan 

secara bersama dengan saling melengkapi. Pendekatan-pendekatan pengukuran 

kinerja organisasi sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisis Anggaran 

Ialah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan 

anggaran dengan realisasinya. Hasil yang di-peroleh berupa selisih lebih 

(favourable variance) atau selisih kurang (unfavourable variance).Teknik 

ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial.  Data yang digunakan  

untuk dasar analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran. 

2. Analisis Rasio Laporan Keuangan 

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas penghitungan rasio-rasio 

keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solva-bilitas dan 

rasio pasar.Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.Rasio aktivitas 

mengukur sejauhmana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat 

aktivitas asettersebut.Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan 

organisasi memenuhi kewajiban jangka panjang.Rasio pasar mengetahui 

perkembangan nilai organisasi (perusahaan) relatif terhadap nilai buku 

organisasi (peru-sahaan) tersebut.Data yang digunakan sebagai dasar untuk 

analisis ini adalah neraca. Di bawah akan diuraikan pembahasan mengenai 

analisis rasio laporan keuangan ini. 

3. Balanced Scorecard Method 

Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan nonfinansial. 

Dimensi pengukuran mencakup 4 (empat) perspektif yaitu perspektif 
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finansial, perspektif pelanggan (users), perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif inovasi-pembelajaran. Balanced Scorecard Method banyak 

digunakan untuk membantu pengukuran kinerja sektor publik. 

4. Performace Audit (Pengukuran Value for Money) 

Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas.Ekonomi berkaitan dengan pengukuran 

seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan 

pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan 

input dengan output. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa 

tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasii yang 

ditargetkan dengan realisasinya.  

2.6 Balanced Scorecard 

2.6.1 Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan suatu instrumen yang disediakan bagi 

para manajer yang dibutuhkan untuk mengemudikan perusahaan menuju pada 

keberhasilan persaingan masa depan. Balanced Scorecard menerjemahkan misi 

dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang 

memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Selain 

tetap memberikan penekanan pada pencapaian tujuan dari segi keuangan, 

Balanced Scorecard juga memuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan 

finansial tersebut. Scorecard mengukur kinerja perusahaan pada empat perspektif 

yang seimbang (balanced): keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan 

proses pembelajaran serta pertumbuhan. Balanced Scorecard memungkinkan 
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perusahaan mencatat hasil kinerja keuangan sekaligus memantau kemajuan 

perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan masa datang (Kaplan dan Norton, 2000: 2). 

Mulyadi (2005: 1) memberikan pengertian tersendiri pada Balanced 

Scorecard yaitu sebagai alat manajemen kontemporer yang didesain untuk 

meningkatkan kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan 

luar biasa secara berkesinambungan. Oleh karena itu organisasi pada dasarnya 

merupakan institusi pencipta kekayaaan, penggunaan Balanced Scorecard dalam 

pengelolaan menjanjikan peningkatan signifikan pada kemampuan organisasi 

dalam menciptakan kekayaan. 

Selanjutnya Luis dan Biromo (2007, 18) memberikan definisi pada 

Balanced Scorecard yaitu sebagai suatu alat yang dapat membantu organisasi 

untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan 

sekumpulan indikator keuangan dan non-keuangan yang kesemuanya terjalin 

dalam suatu hubungan sebab akibat.  

Gaspersz (2006: 3) mengutarakan bahwa Balanced Scorecard merupakan : 

“Sistem manajemen bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam 
jangka panjang pada pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan 
karyawan, termasuk manajemen, proses bisnis internal (sistem) 
ditujukan demi memperoleh hasil-hasil secara finansial yang 
memungkinkan perkembangan organisasi bisnis daripada sekedar 
mengelola bottom line untuk memacu hasil-hasil jangka pendek.” 
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Gambar 2.2 

Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Kinerja 

 

Pada gambar di atas tampak bahwa visi dan strategi organisasi dikaitkan 

secara seimbang dengan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced 

Scorecard memberi manajemen organisasi suatu pengetahuan, ketrampilan, dan 

sistem yang memungkinkan karyawan dan manajemen belajar dan berkembang 

terus menerus (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) dalam berinovasi untuk 

membangun kapabilitas strategis yang tepat secara efisiensi (perspektif proses 

bisnis internal) agar mampu menyerahkan nilai spesifik ke pasar (perspektif 

pelanggan) dan selanjutnya akan mengarah pada nilai saham yang terus-menerus 

meningkat (perspektif keuangan).Maka jelaslah bahwa Balanced Scorecard 

sangat berperan sebagai penerjemah atau pengubah (converter) visi dan strategi 

organisasi menjadi aksi dalam kesatuan sistem manajemen kinerja. Karena itu, 

VISI  

DAN 
 

Persepektif Pembelejaran & Pertumbuhan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

Persepektif Pelanggan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

Persepektif Proses Bisnis Internal 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 

Sumber: Gasperezs: Sistem Manajemen Kinerja terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six      
Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah, 2006: 3. 

Persepektif Keuangan 

(Tujuan, Ukuran, target, Inisiatif) 
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Balanced Scorecard tidak berhenti pada saat strategi selesai dibangun, tetapi terus 

memonitor proses eksekusinya. 

Gambar 2.3 

Balanced Scorecard dalam Sistem Manajemen Strategik 

 

Kaplan dan Norton (2000: 23) juga menegaskan bahwa walaupun 

Balanced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja sebagai pengendali 

perilaku dan pengevaluasi kinerja masa lalu, tetapi seharusnya Balanced 

Scorecard digunakan juga untuk mengartikulasikan strategi bisnis, 

mengkomunikasikan strategi bisnis, dan membantu menyelaraskan berbagai 

inisiatif perorangan, perusahaan, dan lintas departemen untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan demikian Balanced Scorecard tidak hanya mempertahankan 

agar pekerja dan unit organisasi tetap bertindak sesuai dengan rencana yang telah 

Perumusan 

 

Perencanaan 

 

Penyusunan Program 

Penyusunan Anggaran 

Pengimplementasian 

Pemantauan 

Balanced Scorecard 
diterapkan untuk 

menghasilkan 
rencana strategik 

yang komprehensif 
  

Balanced Scorecard 
diterapkan secara 

komprehensif kinerja 
eksekutif 

Sumber: Mulyadi : Sistem Manajemen Strategik berbasis Balanced Scorecard, 2005: 7. 
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ditetapkan sebelumnya tetapi juga digunakan sebagai sistem komunikasi, 

informasi, dan pembelajaran. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Balanced Scorecard 

berperan sebagai suatu toolset bagi perusahaan yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengukuran kinerja dengan melibatkan ukuran-ukuran kinerja yang 

terpadu sekaligus sebagai alat perencanaan strategik untuk menerjemahkan visi, 

misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, kunci sukses keberhasilan, dan strategi 

ke dalam sasaran-sasaran serta tolak ukur strategi yang komprehensif, koheren, 

terukur dan berimbang. 

2.6.2 Balanced Scorecard pada Organisasi Publik 

Pada awalnya balanced scorecard didesain untuk organisasi bisnis yang 

bergerak di sektor swasta, namun pada perkembangannya Balanced Scorecard 

dapat diterapakan pada organisasi sektor publik dan organisasi nonprofit lainnya ( 

Mahmudi, 2010:142). Tentu saja dalam penerapannya terdapat perbedaan antara 

balanced scorecard pada organisasi bisnis dengan balanced scorecard  pada 

sektor publik.  

Jika dalam organisasi bisnis, tumpuannya adalah perpektif keuangan maka 

dalam organisasi sektor publik tumpuannya adalah pada perspektif pelanggan 

karena pelayanan publik merupakan bottom line organisasi. Penerapan balanced 

scorecard pada sektor publik membutuhkan modifikasi, namun modifikasi 

tersebut tidak berarti harus berbeda seluruhnya dengan balanced scorecard untuk 

organisasi bisnis.  Beberapa perbedaan organisasi bisnis dengan sektor publik 

mengenai perspektif dalam balanced scorecard  dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Perbedaaan Perspektif Antara Sektor Swasta dan Sektor Publik 

PERSPEKTIF SEKTOR SWASTA 
 

SEKTOR PUBLIK 

Pelanggan Bagaimana pelanggan 
melihat kita? 

Bagaimana masyarakat 
pengguna pelayanan 
publik melihat kita? 

Keuangan Bagaimana kita melihat 
pemegang saham? 

Bagaimana kita 
meningkatkan pendapatan 
dan mengurangi biaya? 
Bagaimana kita melihat 
pembayar pajak? 

Proses Internal Keunggulan apa yang 
harus kita miliki? 

Bagaimana kita 
membangun keunggulan? 

Pertumbuhan dan 
pembelajaran 

Bagaimana kita terus 
memperbaiki dan 
menciptakan nilai? 

Bagaimana kita terus 
melakukan perbaikan dan 
menambah nilah bagi 
pelanggan dan stake 
holder 

(Sumber: Mahmudi : Manajemen kinerja sektor publik, 2010:143) 

Model balanced scorecard  pada organisasi sektor publik dapat 

dimodifikasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Pada instansi 

pemerintah menurut Gordon robertson dalam Mahsun (2013) model 

balanced scorecard dapat dimodifikasi seperti gambar 2.3 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model BSC untuk Instansi Pemerintah 

Perspektif 
Finansial / 

Stakeholders 

Perspektif 
Pelanggan 

Perspektif proses 
internal 

Perspektif Inovasi dan 
Pembelajaran 
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Perspektif finansial atau stakeholder digunakan untuk menilai apa 

yang harus dilakukan untuk memuaskan penyedia sumber daya organisasi. 

Hal ini karena sebagian sumber daya instansi pemerintah berasal dari 

subsidi atau bantuan para Stakeholders. Jadi, ukuran finansial yang 

dimaksud sebetulnya adalah sudut pandang Stakeholders itu sendiri dalam 

memandang pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang telah 

memperoleh pasokan sumber daya dari mereka. 

Pada organisasi sektor publik, tujuan utama pengukuran kinerjanya 

adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi lebih 

penting daripada sekedar keuntungan. Trend pengukuran kinerja 

organisasi layanan publk saat ini adalah pengukuran kinerja berbasis 

outcome daripada sekedar ukuran-ukuran proses.(Quinlivan, 2000). 

Artinya, kinerja organisasi publik ini sebenarnya bukan terletak pada 

proses mengolah input menjadi output, tetapi justru penilaian terhadap 

seberapa bermanfaat dan sesuai, output tersebut memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat dan Stakeholders.   

2.7 Perspektif Balanced Scorecard pada Organisasi Sektor Publik 

2.7.1 Perspektif Pelanggan 

Tinjauan dari perspektif pelanggan antara sektor publik dengan sektor bisnis pada 

intinya sama, yaitu mengetahui bagaimana pelanggan melihat organisasi. Perbedaannya 

terletak pada siapa yang menjadi pelanggannya. Pelanggan sektor publik yang utama 

adalah masyarakat pembayar pajak dan masyarakat pengguna layanan publik sehingga 
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perspektif pelanggan dalam sektor publik adalah untuk mengetahui "bagaimana 

masyarakat pembayar pajak dan pengguna pelayanan publik melihat organisasi". 

Dalam perspektif pelanggan, organisasi sektor publik berfokus untuk memenuhi 

kepuasan masyarakat melalui penyediaan barang dan pelayanan publik yang 

berkualitas dengan harga yang terjangkau.Dalam rangka memenuhi kepuasan 

pelanggan organisasi sektor publik harus mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan kemudian membuat ukuran-ukuran kepuasan 

tersebut. 

 Perspektif pelanggan dalam organisasi sektor publik merupakan tumpuan 

{leverage) utama, karena tujuan organisasi sektor publik secara makro adalah untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat {welfare society).Kepuasan pelanggan 

tersebutakanmemicu kesuksesan kinerja lain, yaitu kinerja keuangan. Bagi organisasi 

bisnis yang murni bertujuan mencari laba, upaya untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan adalah dalam rangka melipatgandakan kinerja keuangan.Perspektif 

finansial menjadi tujuan tertinggi.Inisiatif strategik yang dibuat pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal, dan pelanggan adalah dalam rangka 

memaksimumkan kinerja finansial. Sementara, dalam organisasi sektor publik, 

inisiatif strategik dibuat pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses 

internal, dan keuangan adalah untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan. Dengan 

demikian, pembuatan desain BalancedScorecard'untuk organisasi sektor publik, 

perspektif pelanggan ditempatkan pada posisi paling atas, diikuti dengan perspektif 

keuangan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 
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2.7.2 Perspektif Keuangan/Stakeholders 

Perspektif keuangan dalam organisasi sektor publik untuk menjawab 

pertanyaan: Bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya? 

Bagaimana kita melihat pembayar pajak?Perspektif keuangan menjelaskan apa yang 

diharapkan oleh penyedia sumber daya terhadap kinerja keuangan organisasi. 

Dalam sektor publik penyedia sumber daya finansial yang utama adalah para 

pembayar pajak sehingga organisasi harus berfokus pada sesuatu yang diharapkan 

oleh pembayar pajak.Pembayar pajak mengharapkan uang yang telah dibayarkan 

digunakan secara ekonomi, efisien dan efektif {value for money) serta memenuhi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. 

Meskipun organisasi sektor publik tidak mengejar laba namun organisasi perlu 

memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya secara 

berkelanjutan.Dalam konsep Reinventing Government, organisasi pemerintah 

diharapkan menghasilkan tidak sekadarmembelanjakan {earning rather than 

spending).Dalam organisasi sektor publik seringkali timbul masalah suboptimasi. 

Suboptimasi merupakan fenomena yang terjadi di mana unit kerja mengejar target 

kinerja baik untuk unit kinerja tersebut akan tetapi berdampak kurang baik bagi 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Misalnya kenaikan pelayanan publik tertentu 

selalu diikuti dengan peningkatan biaya. 

Perspektif keuangan dalam organisasi sektor publik terkait dengan upaya 

untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan dan 

sekaligus mengurangi biaya. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan 

mengurangi biaya dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Beberapa ukuran kinerja yang 
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digunakan perspektif keuangan misalnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 

pajak, penghematan anggaran, dan indikator lain yang terkait dengan kinerja 

keuangan organisasi. 

2.7.3 Perspektif Proses Internal 

Perspektif proses internal pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor 

publik pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk membangun keunggulan organisasi 

melalui perbaikan proses internal organisasi secara berkelanjutan. Tujuan strategik 

dalam perspektif proses internal adalah mendukung perspektif keuangan dan 

perspektif pelanggan.Dalam perspektif proses internal, organisasi mengidentifikasi 

proses kunci yang harus dikelola dengan baik agar terbangun keunggulan 

organisasi. Pertanyaan yang harus dijawab oleh organisasi dalam perspektif proses 

internal tersebut adalah: kita harus unggul di bidang apa? Bagaimana kita 

membangun keunggulan?Pencapaian tujuan strategik pada perspektif proses 

internal akan berdampak pada kepuasan pelanggan.  

Beberapa tujuan atau sasaran strategik pada perspektif proses internal 

misalnya peningkatan proses layanan, perbaikan siklus layanan, peningkatan 

kapasitas infrastruktur, pemutakhiran teknologi, dan pengintegrasian proses layanan 

pelanggan secara langsung akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan secara tidak 

langsung akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Dalam rangka 

meningkatkan kinerja pada perspektif proses internal organisasi sektor publik 

harus mengidentifikasi dan mengukur kompetensi inti (core competencies) 

organisasi, mengidentifikasi proses utama pelayanan, mengidentifikasi teknologi 

utama yang perlu dimiliki dan menentukan ukuran kinerja dan target kinerja.  
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Identifikasi proses pelayanan diperlukan untuk mengetahui tahap yang 

menyebabkan pelayanan lambat dan proses yang tidak menambah nilai (non-

value added). Apabila proses atau siklus utama telah teridentifikasi, organisasi 

dapat melakukanpenyederhanaansiklus pelayanan dengan cara menghilangkan 

proses yang tidak menambah nilai sehingga     proses pelayanan menjadi lebih 

cepat. Selain identifikasi proses utama, organisasi sektor publik juga hams 

mengidentifikasi kebutuhan teknologi untuk mendukung  perbaikan proses 

internal organisasi 

2.7.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Perspektif proses internal dan perspektif pelanggan dalam Balanced 

Scorecard mengidentifikasi parameter-parameter untuk membangun keunggulan 

organisasi. Target dan ukuran kesuksesan akan terus berubah seiring dengan perubahan 

waktu. Oleh karena itu, organisasi harus berinovasi, berkreasi, dan belajar.Organisasi 

perlu melakukan perbaikan secara terds-menerus {continuous improvement) dan 

menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan. 

Dalam organisasi sektor publik perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus melakukan 

perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholder-nya?Sasaran dan tujuan 

strategik yang ditetapkan pada perspektif pembelaj aran dan pertumbuhan akan 

berpengaruh terhadap perspektif lain, yaitu perspektif proses internal dan perspektif 

pelanggan. Beberapa sasaran strategik untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

tersebut antara lain: peningkatan keahlian pegawai, peningkatan komitmen pegawai, 

peningkatan kemampuan membangun jaringan, dan peningkatan motivasi pegawai. 
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Ukuran kinerja untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan misalnya cakupan 

penguasaan keahlian (skill coverage), pendapatan pegawai, dan kepuasan pegawai. 

2.8 Proses Balanced Scorecard 

Proses implementasi BSC dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Organisasi 

Kita tidak bisa menilai segala sesuatu jika tidak mempunyai kriteria yang 

jelas sebagai pedoman penilaian.Demikian juga, jika kita hendak menrlai 

kinerja organisasi harus mempunyai kriteria yang jelas.Kriteria ini adalah 

indikator pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan program.Dengan 

demikian langkah pertama pengukuran kinerja dengan BSC adalah 

pendefmisian tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai dasar 

menentukan indikator pengukuran. 

2. Merumuskan Framework Pengukuran Setiap Jenjang Manajerial 

Dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat 

dengan berpedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan 

pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. 

Selain itu juga dirumuskan pengukuran kinerja untuk setiap individu, tim, 

dan kelompok organisasi. 

3. Mengintegrasikan Pengukuran Ke Dalam Sistem Manajemen 

Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem 

manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus 

diintegrasikan ke dalam sistem manajemen baik formal maupun nonforma! 

organisasi. Sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari perencanaan, 
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pengorganisasian, pengkoordinasian, moti-vasi dan pengendalian yang 

ditetapkan organisasi. 

4. Monitoring Sistem Pengukuran Kinerja 

Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitor karena 

organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis.Kondisi pada saat 

sistem didesain sangat mungkin tidak releyan lagi akibat perubahan 

lingkungan.Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap ukuran 

yang telah ditetapkan dan hasilnya secara terus-menerus secara konsisten, 

dan mengevaluasinya untuk memper baiki   sistem   pengukuran   pada   

periode   berikutnya.Menghadapiturbulensi lingkungan ini, organisasi 

kemungkinan mengubah strategipencapaian tujuannya. Monitoring 

dilakukan dengan mengidentifi-kasi permasalahan berkaitan dengan (1) 

Bagaimana organisasi ber-jalan sampai saat ini?, (2) Bagaimana efektivitas 

strategi organisasi dalam pencapaian tujuan?, (3) Bagaimana strategi 

berubah sejak awal hingga akhir? (3) Bagaimana sistem pengukuran bisa 

mencapai strategi yang berubah-ubah? (4) Bagaimana organisasi bisa 

memperbaiki sistem pengukuran? 

2.9 Rescalling Balanced Scorecard 

BSC dapat diadopsi dan diadaptasikan pada pure nonprofit organizations 

maupun quasi nonprofit organizations.Implementasi BSC sebagai alat 

pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi.Pada jenis 

quasi nonprofit organizations, tujuan organisasinya adalah kepuasan pelanggan 

dan meningkatnya profitabilitas. Dengan demikian, BSC dapat dimodifikasi 

dengan menempatkan perspektif finansial dan pelanggan sejajar pada puncak dan 
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diikuti oleh perspektif proses internal dan selanjutnya perspektif inovasi dan 

pembelajaran (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model BSC Untuk Quasi Non Profit Organizations 

 Hal ini berarti bahwa sasaran utama organisasi adalah tercapai-nya target-

target keuangan dan kepuasan pelanggan yang dipicu oleh kinerja yang baik dari 

perspektif proses internal dan pembelajaran/inovasi. Sedangkan pada pure 

nonprofit organizations, pada umumnya mempu-nyai tujuan utama peningkatan 

pelayanan publik. BSC dapat diterapkan dengan memodifikasinya sehingga 

perspektif pelanggan ditempatkan di puncak, diikuti perspektif finansial, 

perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan inovasi(Gambar 2.5)  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model BSC untuk Pure Non Profit Organization 

Perspektif Inovasi dan Pembelajaran 

Perspektif Proses Internal 

Perspektif Finansial 

Perspektif Pelanggan 

Perspektif 
Finansial  

Perspektif 
Pelanggan 

Perspektif proses 
internal 

Perspektif Inovasi dan 
Pembelajaran 



39 
 

Jadi, instansi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil jika hanya berhasil 

meningkatkan pendapatan atau return on investment-nya.tinggi tetapi masyarakat 

pengguna jasa layanannya justru banyak yang mengeluh tidak puas. 

Instansi pemerintah merupakan pure nonprofit organizations.Model balanced 

scorecard dengan memodifikasi hirarki seperti tampak pada Gambar 2.6 bisa 

digunakan. Dalam arti ukuran finansial bukan merupakan tujuan utama 

organisasi. Ukuran outcome justru lebih layak menggantikan ukuran finansial 

dalam puncak hirarki model BSC. Modifikasi dengan menempatkan perspektif 

pelanggan di puncak hirarki mewujudkan bagai-mana instansi pemerintah mampu 

menghasilkan outcome sebagaimana keinginan dan kebutuhan 

masyarakat.Modifikasi lainnya bisa dilakukan dengan menambah ukuran finansial 

dengan Stakeholders (Robertson, 2000).Gambar 9.6 menyajikan model BSC yang 

menempatkan ukuran fmansiaUStakeholders dan ukuran pelanggan pada puncak 

hirarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model BSC untuk Institusi Pemerintah 
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Perspektif finansial/Stakeholders digunakan untuk menilai apa yang harus 

dilakukan untuk memuaskan penyedia sumber daya organisasi. Hal ini karena 

sebagian sumber daya instansi pemerintah berasal dari subsidi atau bantuan para 

Stakeholders.Jadi, ukuran finansial yang dimaksud sebetulnya adalah sudut 

pandang Stakeholders itu sendiri dalam me-mandang pengelolaan keuangan 

instansi pemerintah yang telah memperoleh pasokan sumber daya dari mereka. 

Pada dasarnya BSC merupakan sistem pengukuran kinerja yang mencoba 

untuk mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran-ukuran 

yang lebih berwujud.Ukuran finansial dan non finansial yang dirumuskan dalam 

perspektif BSC sebenarnya adalah derivasi (penurunan) dari visi dan strategi 

organisasi.Dengan demikian, hasil pengukuran dengan BSC ini mampu menjawab 

pertanyaan tentang seberapa besar tingkat pencapaian organisasi atas visi dan 

strategi yang telah ditetapkan. 

Pada organisasi penyedia layanan publik, tujuan utama pengukuran 

kinerjanya adalah untuk mengevaluasi keefektivan layanan jasa yang diberikan 

kepada masyarakat.Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi lebih penting 

daripada sekedar keuntungan. Trend pengukuran kinerja organisasi layanan 

publik saat ini adalah pengukuran kinerja berbasis outcome daripada sekedar 

ukuran-ukuran proses. (Quinlivan, 2000). Artinya, kinerja organisasi publik ini 

sebenarnya bukan terletak pada proses mengolah input menjadi output, tetapi 

justru penilaian terhadap seberapa bermanfaat dan sesuai output tersebut 

memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, auditing konvensional 

yang semula berfokus pada ukuran proses mulai bergeser ke arah pengukuran 

outcome. 
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Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan ber-fungsinya 

output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jasa organisasi 

publik. Outcome suatu organisasi didasarkan atas keberhasilan pencapaian visi 

dan bukan pada keberhasilan meningkatkan profitabilitas.Jadi final outcome 

organisasi publik bukan ukuran finansial tetapi lebih cenderung pada ukuran 

pelanggan. Keberhasilan instansi pemerintah seharusnya diukur dari bagaimana 

mereka bisa memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan Stakeholders lain 

yang telah menyediakan sumber daya. 

Sistem pengukuran kinerja diharapkan bisa digunakan untuk mem-

perbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.Adanya peningkatan kinerja 

setidak-tidaknya bisa dilihat dari apakah aktivitas organisasi mempunyai nilai tarn 

bah. Syarat-syarat Efekti vitas BSC (Quinlivan, 2000): 

1. Ada definisi yang jelas atas tujuan individu, tim, unit organisasi, dan 

organisasi. 

2. Memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tarmbah dengan 

outcome yang, dihasilkan. 

3. Mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen 

strategik, manajemen kinerja dan sistem penghargaan pegawai. 

Pada dasarnya manajemen kinerja dan penilaian kualitas bukan ditujukan 

untuk memperbaiki pelayanan, tetapi hanya membantu mengidentifikasi area 

yang perlu diperbaiki sehingga bisa lebih fokus.BSC digunakan sebagai alat 

pendukung untuk komunikasi, motivasi, dan mengevaluasi strategi organisasi 

utama.Dengan BSC ini manajemen bisa lebih efektif, tetapi BSC tidak menjamin 
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manajemen efektif.Hal ini bisa terjadi jika manajemen tidak tepat men-derived 

visi dan strategi organisasi dalam ukuran-ukuran kinerja BSC. 

 

 

 



43 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis dan 

menginterpretasikan data. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 88), penelitian 

deskriptif adalah :  

“Suatu penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu yang 
diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri 
atau perspektif yang lain. Tujuan dari studi ini pada dasarnya untuk 
menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek 
dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian 
atau penelitian selanjutnya”. 

Sedangkan Sekaran (2006: 158), berpendapat bahwa penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif lebih terperinci 

karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya.  

Pendekatan penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode studi kasus. Menurut Sekaran (2006: 155), penelitian dengan 

metode studi kasus merupakan penyelidikan studi yang dilakukan dalam situasi 

organisasi lain yang mirip yang juga merupakan metode pemecahan masalah, atau 

untuk memahami fenomena yang diminati dan menghasilkan pengetahuan lebih 

lanjut dalam bidang tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja obyek penelitian 

yaitu KPP Madya Malang yang diukur dari perspektif-perspektif  pada model 

Balanced Scorecard selama kurun waktu tertentu (tahun 2012 dan 2013). 
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Kesimpulan akan diperoleh dari hasil penyajian analisis dan interpretasikan data 

yang berkaitan dengan pengukuran kinerja KPP Madya Malang dengan model 

Balanced Scorecard. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah KPP Madya MalangMalang 

yang beralamatkan pada Jl. Panji Suroso Malang. Penggunaan Balanced 

Scorecard untuk mengukur kinerja KPP Madya Malang diharapkan menjadi 

langkah strategik untuk menilai instansi secara menyeluruh dan memberikan 

dampak positif terhadap kemampuan manajemen KPP Madya Malang dalam 

melipatgandakan kinerjanya, baik ditinjau dari aspek keuangan maupun aspek 

non-keuangan.  

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer menurut Sekaran (2006: 77) merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama dari individu atau perseorangan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil kuesioner mengenai kepuasan pelanggan dari perspektif 

costumer and stakeholders serta hasil diskusi dan wawancara pada pihak 

manajemen KPP Madya Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sekaran (2006: 77) adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data maupun 
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laporan instansi yang didokumentasikan terkait dengan pelanggan, keuangan, 

karyawan, proses bisnis internal dan gambaran umum KPP Madya Malang pada 

tahun 2012-2013. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan mengadakan komunikasi secara 

langsung maupun alat komunikasi dengan bagian-bagian terkait di dalam KPP 

Madya Malang seperti pihak manajemen, karyawan maupun wajib pajak. 

2. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan menganalisis tabel dokumen KPP Madya Malang yang terkait dengan data 

penelitian. 

3. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati aktivitas-

aktivitas yang terjadi di KPP Madya Malang untuk mendapatkan data berupa 

gambaran yang nyata pada bagian-bagian yang terkait di instansi. 

 

3.5. Metode Analisa Data 

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian disusun dan 

dianalisa secara kualitatif. Metode analisa data yang digunakan ialah dengan 

membandingkan implementasi pengelolaan kinerja yang diterapkan oleh KPP 

Madya Malang dengan metode pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard 

pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dan teori – teori 

yang telah dikumpulkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

4.1.1 Sejarah Singkat Instansi 

Gaung modernisasi membawa perubahan dalam tubuh Direktorat Jenderal 

Pajak.Seiring dengan visi dan misi untuk melaksanakan reformasi perpajakan, 

maka modernisasi administrasi perpajakan digulirkan. Perwujudannya melalui 

pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern, salah satunya KPP Madya Malang 

berdasarkan Peraturan MenteriKeuanganNomor 132/PMK.01/2006 dimana SMO 

(Saat Mulai Operasi) ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007. Pada masa awal 

pendirian target penerimaan yang ditetapkan untuk KPP Madya Malang adalah 

sebesarRp. 1.818.010,17 (juta) atau sekitar 33,37% dari total penerimaan di 

Kanwil DJP JawaTimur III. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-29/PJ/2007 

tanggal 26 Januari 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak nomor KEP-31/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat 

Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi 

Pengusaha Kena Pajak Tertentu dalam hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, ditetapkan bahwa Wajib Pajak Badan 

yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada KPP Madya Malang adalah 

sebanyak 990 Wajib Pajak. 

Dalam perkembangannya sesuai penetapan Direktur Jenderal Pajak dengan 
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ketetapan-nya nomor KEP-27/PJ/ 2012 tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana 

diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-

09/PJ.08/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan 

Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di 

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan 

Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan 

usahnya di KPP Madya Malang ditambah menjadi 1592 Wajib Pajak. 

4.1.2 Lokasi Instansi 

 Lokasi dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dipilih berdasarkan 

pertimbangan lokasi paling strategis untuk melayani wilayah wajib pajak yang 

telah ditentukan, yakni di Komplek Araya Bussines Centre Kav 1, Jl R. Panji 

Suroso, Kota Malang dengan no telepon (0341) 402 021. 

4.1.3 Visi, Misi dan Nilai 

Sebagai perwujudan modernisasi instansi perpajakan maka pada setiap kantor 

pelayanan memiliki visi dan misi khusus yang merupakan turunan dari visi dan 

misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) .  Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Pajak 

yakni : 

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah 

Asia Tenggara“ 

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak : 

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-

undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara 

demi kemakmuran rakyat” 
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Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang memiliki Visi dan Misi yang 

merupakan turunan dari Visi dan Misi DJP, yakni 

Visi KPP Madya Malang 

 “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik , yang menggunakan sistem 

administrasi perpajakan modern yang efektif, dan efisien, dipercaya dan 

dibanggakan masyarakat” 

Misi KPP Madya Malang  

“Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang 

excellent dan adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan 

negara sesuai dengan potensi yang ada" 

Nilai – nilai yang menjadi panutan bagi kinerja KPP Madya Malang diadopsi dari 

nilai – nilai pada Kementrian Keuangan, yakni: 

1. Integritas 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

2. Profesionalisme 

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 

tanggung jawab dan komitmen tinggi. 

3. Sinergi 

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif 

serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk 

menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 
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4. Pelayanan 

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 

yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 

5. Kesempurnaan 

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi 

dan memberikan yang terbaik. 

Adapun sebagai perwujudan teknis nilai – nilai tersebut, KPP Madya 

Malang menjabarkannya melalui Janji dan Moto layanan. Adapun Janji 

dan Moto layanan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Janji layanan 

“CERDAS” 

• Cepat dalam melayani; 

• Professional dalam bekerja; 

• Ramah kepada para tamu,  

• Dedikasi yang tinggi dalam bekerja, 

• Santun dalam perilaku 

2. Moto Layanan 

With “SMILE” Serving You 

• Senyum,  

• Menyelesaikan Masalah, 

• Ikhlas, 

• Luas Pengetahuan , 

• Memegang teguh Kode Etik 
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4.1.4 Karakteristik Wilayah Kerja dan Wajib Pajak 

1.  Karakteristik Wilayah Kerja 

Bentangan wilayah kerja KPP Madya Malang adalah seluas wilayah kerja 

Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi 11 Daerah Tingkat II.Batas wilayah 

kerja KPP Madya Malang sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kanwil DJP 

JawaTimur II.Kabupaten Nganjuk menjadi batas sisi Barat Laut sedangkan 

Kabupaten Pasuruan menjadi batas sisi Timur Laut.Selanjutnya wilayah kerja 

KPP Madya Malang membentang keseluruh wilayah Jawa Timur bagian Selatan 

dengan Kabupaten Tulungagung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten 

Banyuwangi di sisi Tenggara. 

Dengan cakupan wilayah kerja yang demikian luas, tantangan mengalokasi 

sumberdaya agar dapat melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib 

Pajak secara efektif dan efisien menjadi prioritas kerja KPP Madya Malang. 

Gambar 4.1 

Wilayah Kerja KPP Madya Malang  
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2.  Karakteristik Wajib Pajak 

Demografi Wajib Pajak berdasarkan tempat kedudukan usaha Wajib Pajak 

terkonsentrasi di wilayah Malang Raya dan Kota/Kabupaten Pasuruan dengan 

total 1.082 Wajib Pajak atau sekitar 67.901%. Wilayah ini meliputi 5 Daerah 

Tingkat II yaitu Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan 

Kabupaten Pasuruan, sedangkan sisanya tersebar di 6 daerah tingkat II lainnya. 

Adapun berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (KLU), komposisi Wajib 

Pajak terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Madya Malang terkonsentrasi 

sektor perdangan dan jasa yaitu sekitar 28,77% dan 21,41%. Disusul kemudian 

sektor industri pengolahan sekitar 12,69%. Namun demikian dari sisi proporsi 

penerimaan pajak terlihat sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan 

khususnya industri rokok. Dengan total penerimaan pada tahun 2012 dan 2011 

sebesar Rp.2.504.485 (juta) dan Rp. 2.168.245 (juta), Industri Pengolahan 

menyumbangkan penerimaan pada tahun 2012 sebesar RP. 1.596.360 (juta) atau 

sekitar 63.74%, dan pada tahun 2011 Rp.1.532.129 (juta) atau sekitar 70.66%. 

Dari total penerimaan industri pengolahan tersebut ternyata sebagian besar 

merupakan penerimaan dari industri rokok dengan jumlah 80 Wajib Pajak yang 

menyumbangkan penerimaan dibandingkan penerimaan total sekitar 40,95% pada 

tahun 2012 dan 47,50% pada tahun 2011. 

4.1.5 Produk-Produk Pelayanan 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang memliki 24 Produk-produk Pelayanan 

Unggulan yang terdiri dari : 

1. Pelayanan permohonan pendaftaran NPWP  



52 
 

2. Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan PKP  

3. Pelayanan restitusi PPN t 

4. Pelayanan penerbitan SPMKP  

5. Pelayanan Keberatan 

6. Pelayanan penyelesaian SKB pemungutan PPh pasal 22 

7. Persentase realisasi pelayanan SKB PPh pasal 23 

8. Pelayanan SKB PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang 

diterima pensiunan yang ditetapkan menteri keuangan 

9. Pelayanan SKB PPh atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau 

bangunan 

10. Pelayanan SKB PPn atas BKP 

11. Pelayanan pengurangan atau penghapusan sansi administrasi 

12. Pelayanan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar 

13. Pelayanan perubahan data dan identitas wajib pajak 

14. Pelayanan pendaftaran e-Fin dalam rangka e-Filling 

15. Pelayanan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh 

16. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 

17. Pelayanan pemindahbukuan 

18. Pelayanan pembubuhan tanda bea materai 

19. Pelayanan surat keterangan fiskal 

20. Pelayanan pengangsuran atau penundaaan pembayaran tagihan pajak 

21. Pelayanan pencabutan pemblokiran 

22. Pelayanan pencabutan sita setelah bukti pelunasan diterima 

23. Pelayanan pembatalan lelang setelah bukti pelunasan diterima. 
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4.1.6 Struktur Organisasi 

 Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Madya Malang memiliki 

struktur organisasi.Struktur ini menggambarkan bagaimanan posisi tugas, 

tanggung jawab dan hierarki kepimimpinan dalam instansi ini. Gambaran 

mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Madya Malang adalah sebagai 

berikut:  
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 

 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 
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4.1.7 Job Descritption 

1. Kepala Kantor KPP Madya Malang 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik 

secara internal maupun eksternal 

b. Menyusun program kerja kegiatan kantor 

c. Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian 

d. Membuat laporan evaluasi hasil kinerja yang dilakukan secara 

periodik 

2. Bagian Umum 

a. Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian 

b. Kegiatan kesektretariatan 

c. Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor 

d. Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

a. Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data 

b. Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim ke 

kantor pelayanan lain 

c. Melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, dan 

penyajian informasi perpajakan 

d. Melakukan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) dan 

peneriamaan pajak. 

e. Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, 

serta penyiapan laporan kinerja. 
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4. Seksi Penagihan 

a. Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka 

penagihan pajak. 

b. Melakukan penghapusan piutang pajak 

c. Melakukan penagihan seketika dan sekaligus 

d. Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening 

wajib pajak 

e. Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib 

pajak tertentu 

f. Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak 

g. Melakukan penatausahaan surat ketetapan pajak dan surat tagihan 

pajak 

h. Melakukan penatausahaan surat keputusan keberatan/banding. 

i. Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan,. 

5. Seksi Pemerikasaan 

a. Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan 

penyusunan rencana pemerikasaan 

b. Melakukan pengwasan pemerikasan aturan pemeriksaan 

c. Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan 

pajak serta administrasi perpajakan lainnya. 

6. Seksi Pelayanan 

a. Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat 

dokumen dan laporan wajib pajak di TPT. 



57 
 

b. Melakukan penelitian hasil keluaran berupa 

SPPT/STTS/DHKP/DHR 

c. Melakukan peminjaman pengiriman berkas 

d. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi 

e. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

a. Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaaan dan nota 

perhitungan 

b. Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan 

c. Melakukan penetapan wajib pajak patuh 

d. Melakukan pemutakhiran profil wajib pajak dan melaksanakan 

ekualisasi 

e. Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif 

f. Memberikan bimbingan pada wajib pajak 

g. Memberikan himbauan pembetulan SPT 

h. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak 

4.1.7 Personalia 

1.  Tenaga Kerja 

 Berdasarkan data yang ada jumlah karyawan (Tenaga Kerja) yang bekerja 

di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang berjumlah 99 orang.Pegawai terdiri 

dari Jenis Kelamin Laki-laki dan perempuan dengan pendidikan terendah pada 

tingkat D1 dan pendidikan tertinggi pada tingkat S2. Mayoritas pegawai memiliki 
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tingkat pendidikan S1/D4 sedangkan mayoritas usia pegawai ada di rentang 31 

sampai 40 tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian data pegawai KPP 

Madya Malang 

Dari data kepegawaian dapat kita persempit persebaran dan komposisi pegawai 

sebagai berikut: 

1. Berdasar Gender 

a. Pria  : 87 orang 

b. Wanita  : 12 orang 

2. Berdasar Jabatan 

a. Kepala Kantor   : 1 orang 

b. Kepala seksi dan Subbag : 9 orang 

c. Pelaksana   : 30 orang  

d. AR    : 25 orang 

e. Pemeriksa   : 34 orang  

3. Berdasar Tingkat Pendidikan 

a. D1  : 21 orang 

b. D3  : 14 orang 

c. S1/D4  : 48 orang 

d. S2  : 15 orang 

4. Berdasar Usia 

a. 21-30 tahun : 19 orang 

b. 31-40 tahun : 54 orang 

c. 41-50 tahun : 25 orang 

d. >50 tahun : 1 orang 
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2.  Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM menjadi salah satu cara untuk terus meningkatkan 

kualitas pekerja. Hal ini sangat dipahami oleh KPP Madya Malang sebagai 

institusi pemerintahan. KPP Madya Malang memiliki beberapa program dalam 

rangka pengembangan SDM yaitu: 

1. In House Training (IHT) 

Ini  adalah  salah  satu  sarana  dimana  para pegawai dapat 

menjalin keakraban sekaligus memperoleh  ilmu.  In  House  Training  

rutin dilaksanakan sekali dalam sebulan dengan mengangkat  berbagai  

tema,  baik  transfer knowledge  mengenai  berbagai  peraturan terbaru  

maupun  pemberian  motivasi  untuk meningkatkan  hardskill  maupun  

softskill dari para pegawai.Para pegawai mendapat pengetahuan yang 

mendukung kinerja seperti analisa  laporan  keuangan,  transfer  

pricingdan  bedah  peraturan.  Untuk  kemampuan softskill,  pegawai  

dilatih  berkomunikasi efektif,  melakukan  negosiasi  handal  dan 

meningkatkan kualitas diri. Pemateri IHT ini adalah pegawai KPP Madya 

Malang sendiri atau mengundang pemateri dari pihak luar. 

2. Forum AR 

Suatu  majelis  ilmu  yang  diadakan  khusus bagi  para  Account  

Representativeuntuk sharing  knowledge  mengenai  berbagai masalah 

perpajakan dan dunia usaha terkini untuk  memperdalam  scope  

penggalian potensi. Bahasan yang populer dalam forum ini  diantaranya  

adalah  Penggalian  Potensi terhadap Sektor Usaha Tertentu dan Bedah 

Profil Wajib Pajak. 
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3. Outbound dan Family Gathering 

Acara  tahunan  ini  selalu  ditunggu-tunggu oleh  para  pegawai  

KPP  Madya  Malang. Karena  dalam  acara  inilah  para  pegawai dapat 

berkumpul bersama beserta keluarga dan  melakukan  berbagai  aktivitas  

yang menyenangkan.  Salah  satunya  family gathering  di  Family  Club  

dengan  berbagai aktivitas  olahraga  untuk  para  pegawai  dan games  -  

games  seru  untuk  anak-anak.  Di lain kesempatan diadakan berbagai 

kegiatan outbond seperti flying fox, rafting, trust fall,  

renungan  malam.  Selain  mempererat  tali silaturahmi dan kekompakan 

tim, diharapkan penyegaran  ini  dapat  membawa  semangat positif dalam 

kehidupan kerja sehari-hari. 

4. Siraman Rohani 

Setiap hari Rabu selalu ada pemandanganyang  berbeda  di  

mushola  KPP  MadyaMalang.  Jika  biasanya  para  pegawai  

priabergantian  untuk  menjadi  imam  sholat,maka di hari Rabu akan hadir 

ustadz yangmengimami  sholat  Ashar.  Selepasnyadilanjutkan  dengan  

pengajian  dan  sirama rohani  dalam  rangka  meningkatkan  nilai-nilai 

rohani dan keagamaan.Tak  hanya  bagi  umat  Islam  saja,  bagi umat  

Nasrani  pun  diberikan  media  untuk melaksanakan kebaktian di tiap hari 

Jumat siang.  Hal  ini  mencerminkan  toleransi beragama yang terjaga 

dengan baik di KPP Madya Malang. 

5. Medical Check dan Kegiatan Olah Raga 

Setiap  hari  Rabu Sub  bagian  Umum  mengundang  dokter untuk  

memberikan  pelayanan  pengecekan kesehatan  bagi  para  pegawai  yang  
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ingin memeriksakan  kesehatannya.  Disediakan pula  obat  generik  bagi  

pegawai  yang membutuhkan  tindak  lanjut  pengobatan. Dalam  periode  

tertentu  dilaksanakan pengecekan  kesehatan  lain  seperti pemeriksaan  

jantung,  kadar  kolesterol  dan kesehatan mata 

Setiap  Jumat  pagi  selalu dilakukan  olahraga  sebelum  memulai aktifitas 

kerja, baik secara bersama-sama dengan melakukan jalan santai dan senam 

pagi maupun dilakukan secara berkelompok dengan jenis olahraga yang 

beragam seperti bulutangkis,  futsal,  tenis,  dan  bola  voli. 
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4.2 Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Malang  

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai inisiator reformasi 

birokrasi institusi publik, telah menerapkan Balanced Scorecard (BSC) 

sebagai alat pengelolaan kinerja sejak akhir tahun 2007. Sebagai landasan 

peraturan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen 

Keuangan menggunakan metode Balanced Scorecard. 

Kantor pelayanan pajak (KPP) madya malang merupakan kantor 

pelaksana dalam lingkup kementrian keuangan. Sebagai institusi 

pelaksana, KPP Madya Malang memiliki kewajiban untuk menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard dalam melaksanakan kinerjanya. Sejak 

tahun 2012 KPP Madya Malang mulai menggunakan metode Balanced 

Scorecard sesuai dengan panduan dari kantor pusat Direktorat Jendral 

Pajak. 

 Kementrian Keuangan telah mengeluarkan panduan secara 

mendetail mengenai bagaimana implementasi penggunaan Balanced 

Scorecard sebagai metode pengelolaan kinerja resmi yang digunakan bagi 

institusi publik di bawah wewenang Kementrian Keuangan. Mekanisme 

pengelolaan kinerja Balanced Scorecard bagi intitusi publk dalam hal ini 

KPP Madya Malang sesuai dengan pedoman kerja terdiri dari 8 tahap, 

yakni: 

1. Pembentukan Peta Strategi 

2. Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
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3. Penyusunan Manual IKU 

4. Penetapan Target Capaian 

5. Pembobotan 

6. Penandatanganan Kontrak Kinerja 

7. Perumusan Inisitatif Strategis 

8. Monitoring dan Evaluasi Nilai Kerja Organisasi (NKO)   

4.2.1 Pembentukan Peta Strategi KPP Madya Malang 

Tahap awal dalam proses pengelolaan kinerja dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard ialah dengan menentukan 

Peta Strategi. Peta Strategi menggambarkan bagaimana Visi dan Misi KPP 

Madya Malang diterjemahkan kedalam beberapa Sasaran Strategis (SS) di 

setiap perspektif Balanced Scorecard. Visi merupakan pernyataan yang 

berisi gambaran keadaan organisasi yang  ingin dicapai di masa yang akan 

datang. Visi menjawab pertanyaan “kita ingin  menjadi  apa?”  Misi  

menerangkan  cara  yang  harus  dilakukan  sebagai  wujud  penjabaran 

visi yang telah ditetapkan. 

Visi KPP Madya Malang sendiri ialah sebagai berikut,  “Menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak terbaik , yang menggunakan sistem administrasi 

perpajakan modern yang efektif, dan efisien, dipercaya dan dibanggakan 

masyarakat” Sedangkan, Misi KPP Madya Malang ialah “Dapat melayani 

masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang excellent dan 

adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara 

sesuai dengan potensi yang ada" 



64 
 

Dalam  konsep  BSC,  visi  dan  misi  yang  telah  diformulasikan  

selanjutnya  diterjemahkan dalam sejumlah Sasaran Strategis (SS). 

Adapun,  sasaran strategis didefinisikan sebagai pernyataan  tentang  yang  

ingin  dicapai  (SS  bersifat  output/outcome)  atau  apa  yang  ingin  

dilakukan  (SS  bersifat  proses)  atau  apa  yang  seharusnya  kita  miliki  

(SS  bersifat  input).  

Peta  strategi  merupakan  suatu  dashboard  (panel  instrument)  

yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab 

akibat yang menggambarkan  keseluruhan  perjalanan  strategi  organisasi.  

Peta strategi memudahkan  organisasi  untuk  mengkomunikasikan  

keseluruhan  strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka 

pemahaman demi suksesnya pencapaian  tujuan  organisasi.  Unit  

organisasi  yang  menyusun  peta  strategi adalah unit organisasi yang 

mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki  proses  

manajemen  yang  lengkap  (input/sumber  daya,  proses  internal, dan 

output/outcome). 

Pembangunan suatu peta strategi hanya dapat dilakukan secara 

runtut dari level tertinggi ke level yang lebih rendah. Jadi, ketika kita ingin 

membangun peta strategi  suatu  unit  eselon  II,  maka  syarat  mutlaknya  

adalah  telah  terbangunnya peta strategi unit eselon I di atasnya. Jadi pada 

KPP Madya Malang yang merupakan unit eselon III maka peta strategi 

yang digunakan ialah turunan dari peta strategi eselon diatasnya. 
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Proses pembentukan peta strategi mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pastikan unit organisasi memiliki visi dan misi yang dapat dilihat pada 

renstraunit tersebut.  

b. Tentukan perspektif peta strategi dengan memperhatikan hal-hal berikut  

a. Sebagai institusi publik yang tidak berorientasi pada profit, 

tentukan stakeholder  dari  unit  tersebut.  Stakeholder  adalah  

pihak  yang  secara tidak langsung memiliki kepentingan atas 

outcome dari suatu organisasi. Stakeholder untuk KPP Madya 

Malang ialah Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur, Dirjen Pajak, 

Masyarakat, Pemerintah Pusat, dan DPR. 

b. Apakah  unit  tersebut  memiliki  pelanggan atau costumer.  Jika  

ada,  perlu dibuat  perspektif  customer.  Customer  merupakan  

pihak  yang  terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. 

Customer KPP Madya Malang ialah Wajib Pajak pada ruang 

lingkup kinerja yang telah ditentukan. 

c. Setiap  unit  harus  memiliki  perspektif Internal  Business  Process.  

Pada umumnya, perspektif ini menunjukkan rangkaian proses 

dalam suatu unit untuk menciptakan nilai bagi stakeholder dan 

customer (value chain). Value chain pada KPP Madya malang 

ialah pelayanan serta pengawasan perpajakan. 

d. Setiap unit harus memiliki perspektif Learning and Growth. Pada  

KPP Madya Malang  elemen-elemen  perspektif  ini  adalah  SDM,  

Organisasi, dan Anggaran 
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Berdasarkan proses diatas berikut merupakan Peta Strategi dari 

KPP Madya Malang.  

Gambar 4.3 Peta Strategi KPP Madya Malang 
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Peta Strategi KPP Madya Malang merupakan turunan dari peta 

strategi Direktorat Jenderal Pajak dimana terdapat sedikit perubahan sesuai 

dengan kapasitas organisasinya. Total terdapat 11 sasaran strategis (SS) 

dalam yang dibagi ke dalam 4 bagian perspektif. Pada perspektif 

Stakeholder yang merupakan perspektif utama terdapat 1 sasaran strategis 

yakni penerimaan pajak yang optimal (SS1). Tugas utama dari Direkorat 

Pajak dalam hal ini ialah KPP Madya Malang ialah menghimpun 

penerimaan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh 

karena itu, sasaran strategi pertama dan utama ialah penerimaan pajak 

yang optimal. Optimal menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki 

arti terbaik atau paling menguntungkan. Jadi, maksud dari penerimaan 

pajak yang optimal berarti penerimaan pajak terbaik dan paling 

menguntungkan bagi stakeholder yakni pemerintah. 

Dulu, pelayanan perpajakan selalu identik dengan kerumitan. Kini 

setelah reformasi perpajakan dilakukan pelayanan perpajakan menjadi 

lebih mudah dan terpercaya. Pelayanan perpajakan menjadi salah satu 

ujung tombak dalam tugasnya menghimpun pajak. Wajib pajak merasa 

ingin dihargai atas kesediaannya membayar pajak dengan baik dan benar. 

Oleh karena itu, tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi atas pelayanan 

perpajakan menjadi sasaran strategis ke 2 yang masuk ke dalam perspektif 

pelanggan. 

Berdasarkan laporan tahunan dirjen pajak tahun 2011, tingkat rasio 

kepatuhan wajib pajak ada pada kisaran 52%. Hal ini menunjukan bahwa 

hanya setengah dari jumlah wajib pajak terdaftar yang memenuhi 
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kewajibannya taat pajak. Padahal dalam peta strategi Dirjen Pajak poin 

peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator 

kinerja utama. Tercapainya rasio kepatuhan wajib pajak yang tinggi 

sendiri merupakan output dari kinerja bagian pengawasan dan penegakan 

hukum Dirjen Pajak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat rasio kepatuhan 

wajib pajak merupakan output dari kinerja bidang pengawasan dan 

penegakan hukum Dirjen Pajak yang rendah. 

Tercapainya kinerja pada perspektif Stakeholder dan perspektif 

Costumer merupakan output dari kinerja pada perspektif Internal Process. 

Pada perspektif Internal Process dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama 

yakni sasaran strategi bagian pelayanan yang menghasilkan output tingkat 

kepuasan wajib pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan pada 

perspektif costumer. Bagian kedua yakni sasaran strategi bagian 

pengawasan dan penegakan hukum yang bermuara pada tingginya tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Terdapat dua sasaran strategi dalam bagian pelayanan yakni 

peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan efektivitas sosialisasi dan 

kehumasan. Dalam lingkup KPP Madya Malang prinsip pelayanan 

disingkat dalam istilah “CERDAS”. Cepat dalam melayani, Professional 

dalam bekerja, Ramah pada tamu, Dedikasi tinggi dan Santun dalam 

perilaku. Untuk mengukur tingkat pelayanan ini, KPP Madya malang 

menggunakan fasilitas layanan komplain sebagai sarana ukur utamanya. 

Dalam penilaian Balanced Scorecard yang dilakukan KPP Madya Malang, 

jumlah komplain menjadi satu-satunya komponen pengukuran kualitas 
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pelayanan. Semakin tinggi jumlah komplain maka semakin rendah tingkat 

pelayanan, begitu pula sebaliknya.  

Dalam upaya untuk menggaet wajib pajak baru maupun melakukan 

sosialisasi terhadap kebijakan baru mengenai peraturan perpajakan, KPP 

Madya Malang melakukan berbagai program sosialisasi dan kehumasan. 

Dalam penilaian Balanced Scorecad pada KPP Madya Malang, efektifitas 

sosialisasi dan kehumasan diukur dengan tingkat jumlah banyaknya 

jumlah kegiatan sosialisasi dilakukan dan banyaknya jumlah peserta 

sosialisasi tersebut. Biasanya kegiatan sosialisasi dilakukan di lokasi wajib 

pajak potensial seperti yang pada tahun 2012 dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Malang dan PT Bentoel. 

Dalam tahapan paling rendah pada peta strategi KPP Madya 

Malang yakni pada perspektik Learning & Growth. Pada perspektif ini 

dibagi menjadi 3 bagian, Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Organisasi. Pada bagian anggaran, bertujuan untuk mendapatkan 

pengelolaan anggaran yang optimal. Pengelolan anggaran yang optimal 

diukur dengan tingkat penyerapan DIPA non belanja pegawai. Semakin 

tinggi penyerapan anggaran maka semakin baik tingkat pengelolaan 

anggaranya. Pada bagian SDM memiliki tujuan untuk membentuk SDM 

yang berkompetensi. Hal ini diukur dengan menggunakan rasio jam In 

House Training (IHT) terhadap jam kerja dan jumlah rapat pembinaan 

yang dilakukan terhadap para pegawai. Pada bagian organisasi bertujuan 

untuk mendapatkan penataan organisasi yang andal. Andal berarti 

organisasi tersebut dapat cepat beradaptasi dengan perubahan – perubahan 
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yang terjadi. Hal ini diukur dengan banyaknya rekomendasi yang 

dijalankan oleh pegawai serta persentase penyampaian laporan tepat 

waktu. 

4.2.2 Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1.  Pengertian IKU 

Setelah peta strategi KPP Madya Malang dibentuk melalui metode 

yang ditentukan, selanjutnya ialah menerjemahkan sasaran strategis dalam 

peta strategi ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap Sasaran 

Strategi (SS). IKU  adalah  alat  ukur  bagi  pencapaian  SS.  IKU  

dibedakan  menjadi  IKU  lagging  dan  IKU  leading.  IKU  lagging  

adalah  IKU  yang  bersifat  outcome/output atau yang mengukur hasil, 

umumnya di luar kendali unit yang bersangkutan.  IKU  leading  adalah  

IKU  yang  bersifat  proses,  yang  mendorong pencapaian  IKU  lagging.  

Umumnya  IKU  leading  berada  di  bawah  kendali  unit organisasi. 

Dalam  penyusunan  IKU  dimungkinkan  adanya  sub  IKU.  Jika  

diumpamakan, IKU  merupakan  induk  sedangkan  sub  IKU  merupakan  

anak.  Sebagai  contoh IKU  ‘Indeks  kepuasan  WP  atas  pelayanan  

perpajakan’,  sub  IKUnya  antara  lain: (i)  Indeks kepuasan WP atas 

pelayanan KPP WP Besar, (ii)  Indeks kepuasan WP atas pelayanan KPP 

Madya, dan (iii)  Indeks  kepuasan  WP  atas  pelayanan  KPP Pratama.  

Dalam  perumusan  IKU  seyogyanya  memenuhi  karakteristik  

indikator  kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja 

menggunakan prinsip SMART-C, yaitu: 
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1. Specific. IKU harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam 

menilai kinerja suatu unit kerja. 

2. Measurable. IKU  yang  dirancang  harus  dapat  diukur  dengan  jelas,  

memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya. 

3. Achievable. IKU  yang  dipilih  harus  dapat  dicapai  oleh  

penanggungjawab atau Unit In Charge.  

4. Relevant. IKU yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi 

dan misi, serta tujuan strategis organisasi. 

5. Time-bounded.  IKU yang dipilih harus memiliki batas waktu 

pencapaian. 

6. Continuously  Improve. IKU  yang  dibangun  menyesuaikan  dengan 

perkembangan strategi organisasi. 

Setelah menentukan IKU untuk setiap SS, organisasi perlu 

menetapkan target  untuk setiap IKU. Target adalah suatu ukuran yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan penerapan 

BSC, target umumnya ditetapkan untuk  masa  1  tahun.  Penentuan  

besarnya  target  dapat  didasarkan  pada beberapa hal seperti pencapaian 

tahun lalu (baseline), keinginan stakeholder, atau melihat kepada kondisi 

internal dan eksternal organisasi. 

Berdasarkan kata kunci yang terdapat pada visi dan misi, 

ditentukan kondisi ideal  dan realistis yang ingin dicapai oleh KPP Madya 

Malang. Kondisi tersebut diterjemahkan  dalam  sejumlah  SS.  Pernyataan  

SS  yang  baik  yaitu  harus  singkat  dan  jelas  sehingga mudah dipahami. 

SS juga merupakan sasaran-sasaran yang bersifat  penting  dan  
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memperoleh  prioritas  tinggi  dari  jajaran  manajemen.  Setiap  SS 

memiliki satu atau lebih Indikator Kinerja Utama. 

Hal – Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan suatu IKU terdiri dari: 

a.  Menganut prinsip SMART-C.  

b. Memiliki relevansi yang sangat kuat dengan SS-nya. Yang 

dimaksud  dengan  relevansi  adalah  adanya  keterkaitan  yang  

erat antara IKU yang disusun dengan SS yang telah ditetapkan. 

c.  Kalimat yang disusun bersifat definitif bukan normatif.Yang 

dimaksud dengan definitif adalah kalimat IKU yang disusun 

harus konkret dan tidak menimbulkan pengertian ganda. 

Sedangkan IKU yang bersifat  normatif  adalah  IKU  yang  dapat  

menimbulkan  lebih  dari  satu interpretasi. 

d. Memiliki penanggung jawab yang jelas 

e.  Mencerminkan keseluruhan tugas dan fungsi organisasi/individu 

f.  Dalam satu SS hendaknya terdiri atas 1-2 IKU 

g. Suatu organisasi yang memiliki peta strategi hendaknya 

memiliki tidak lebih dari 25 IKU, kecuali memiliki “core 

business” yang sangat heterogen dan menjadi fokus suatu unit. 

h. Suatu organisasi/individu yang tidak memiliki peta strategi 

hendaknya memiliki tidak lebih dari 10 IKU 

2.  Kualitas IKU  

1. Tingkat Validitas IKU 
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Validitas  suatu  IKU  ditentukan  berdasarkan  tingkat  kedekatan  

IKU tersebut dengan tujuannya (SS). Tingkat validitas IKU dibagi 

menjadi: 

a. Exact:  ukuran  yang  ideal  untuk  mengukur  hasil  pencapaian  

SS yang diharapkan 

b. Proxy : indikator  yang  mengukur  hasil  tidak  secara  

langsung, tetapi lewat sesuatu yang mewakili hasil tersebut. 

c. Activity : IKU yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari 

kegiatan kegiatan yang berdampak pada SS yang bersangkutan 

IKU yang dipilih seyogyanya merupakan IKU exact. Untuk 

lebih mudahnya, validitas IKU tersebut dapat dibedakan 

berdasarkan gap antara IKU dan SS yang dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 4.4  Tingkat Validitas IKU 

Contoh: 

Suatu unit organisasi ingin mendapatkan sumber daya manusia 

yang  memiliki kapasitas yang baik dalam kemampuan bahasa 
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Inggris. SS yang dibuat adalah “Kompetensi SDM dalam bahasa 

Inggris”. Maka, IKU yang bisa didefinisikan adalah: Jumlah SDM 

yang memiliki nilai TOEFL di atas 550 (IKU  exact) Jumlah  SDM  

yang  dapat  berbicara  bahasa  Inggris  secara  aktif  (IKU proxy), 

Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bahasa Inggris lebih 

dari 100 menit latihan (IKU activity) 

3. Degree of Controllability  

Menunjukkan  sejauh  mana  kemampuan  suatu  organisasi  dalam 

mengontrol/mengelola pencapaian target IKU: 

High.     : Pencapaian target secara dominan ditentukan oleh 

unit/ individu yang bersangkutan 

Moderate  : Pencapaian target juga dipengaruhi unit/individu 

lain. 

Low : Pencapaian  target  sangat  dipengaruhi  secara  

dominan oleh  unit/ individu lain. 

4. IKU KPP Madya Malang  

Berdasarkan pedoman cara pembentukan IKU diatas, maka IKU pada KPP 

Madya Malang terdiri dari : 
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Tabel 4.1 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

Stakeholders Penerimaan Pajak 

Negara yang Optimal 

a. Persentase pertumbuhan 

realisasi penerimaan pajak 

(non PPh Migas) 

b. Persentase realisasi penerimaan 

pajak 

c. Persentase realisasi penerimaan 

pajak extra effort 

Costumers Tingkat kepuasan 

Wajib Pajak yang 

tinggi atas pelayanan 

perpajakan 

a. Jumlah WP komplain 

Tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak yang 

tinggi 

a. Persentase penyampaian SPT 

Tahunan 

Internal 

Process 

Peningkatan kualitas 

pelayanan 

a. Rata-rata persentase janji 

layanan unggulan 

Peningkatan efektivitas 

sosialisasi dan 

kehumasan 

a. Persentase realisasi sosialisasi 

dan kehumasan 

b. Persentase jumlah WP yang 

dilakukan sosialisasi 
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Peningkatan penggalian 

potensi perpajakan 

a. Persentase realisasi updating 

mapping 

b. Persentase pembuatan profil 

Wajib Pajak 

c. Persentase jumlah penerbitan 

himbauan pembetulan SPT 

Tahunan 

d. Persentase pemenuhan 

pembetulan SPT Tahunan PPh 

berdasarkan himbauan 

Optimalisasi 

pelaksanaan penagihan 

a. Persentase pencairan piutang 

pajak 

b. Persentase pelaksanaan 

penagihan aktif 

Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

a. Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan 

b. Persentase realisasi 

penyelesaian pemeriksaan 

c. Persentase realisasi penerimaan 

hasil pemeriksaan 

Learning & 

Growth 

Pembentukan SDM 

yang berkompetensi 

tinggi 

a. Rasio jam IHT terhadap jam 

kerja 

b. Persentase pelaksanaan rapat 

pembinaan 
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Penataan Organisasi 

yang Adaptif 

a. Persentase mitigasi risiko yang 

selesai dijalankan 

b. Persentase policy 

recommendation hasil 

pengawasan yang 

ditindaklanjuti 

c. Persentase penyampaian 

laporan tepat waktu 

Pelaksanaan Anggaran 

yang Optimal 

a. Persentase penyerapan DIPA 

non belanja pegawai 

 

4.2.3 Penyusunan Manual IKU 

Setiap  IKU  yang  telah  ditetapkan  harus  dilengkapi  dengan  Manual  

IKU.  Pedoman Manual IKU berisi berbagai informasi tentang IKU seperti  

deskripsi  IKU,  formula  IKU,  degree  of  controllability  dari  IKU,  jenis  IKU,  

pihak  yang  mengukur IKU, sumber data, satuan pengukuran, jenis konsolidasi 

data, polarisasi  data, dan periode pelaporan. 

1. Jenis Konsolidasi Data 

Menunjukkan pola penetapan/perhitungan angka capaian IKU yang terdiri 

atas: 
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Tabel 4.2 Jenis Konsolidasi Data 

 

2. Polarisasi Data IKU 

Menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan 

relatif terhadap nilai target: 

a. Maximize  : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator 

Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target. Contoh: 

Jumlah pendapatan negara.  

b.  Minimize.    : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator 

Kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Contoh:  Rasio  

beban  utang  terhadap  rata-rata  outstanding  
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c. Stabilize : Nilai aktual / realisasi/pencapaian Indikator 

Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target 

tertentu. Contoh: Persentase proyeksi deviasi asumsi 

makro. 

Polarisasi data ini digunakan untuk menentukan status capaian IKU 

yang secara umum menggunakan perhitungan sebagai berikut 

Tabel 4.3 Jenis Polarisasi Data 

 

 

 

5. Penyusunan Manual IKU 

  Manual IKU berupa rincian dari detail-detail IKU yang berisi 

sasaran strategis, deskripsi sasaran strategis, definisi IKU, Formula IKU, 

tujuan IKU, satuan pengukuran, tingkat kendali, tingkat validitas, 

penanggung jawab IKU, penyedia data, sumber data, jenis periode, jenis 

cascading, jenis konsolidasi, polarisasi IKU dan periode pelaporan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah  
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Tabel 4.4 Contoh Manual IKU 

Contoh tabel diatas merupakan manual iku dari seksi pelayanan 

yakni pada IKU jumlah WP Komplain. Pada tabel diatas dapat dilihat 
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bahwa rincian detail dari tiap IKU di tuliskan dengan jelas. Pada IKU 

WP Komplain ini seperti terungkap dalam tabel diatas merupakan 

turunan dari sasaran strategis tingkat kepuasan yang tinggi atas 

pelayanan perpajakan. Definisi dari IKU ini ialah Jumlah  WP yang 

menyampaikan pengaduan (komplain) dimaksud adalah jumlah WP 

yang menyampaikan pengaduan terkait pelayanan perpajakan melalui 

complain center (SIPP).  Kemudian formula untuk menghitung IKU ini 

ialah dengan menghitung jumlah WP yang melakukan komplain, 

tujuannya untuk meningkatkan kepuasan WP atas pelayanan perpajakan. 

Satuan pengukuran dihitung dalam bentuk persentase. Tingkat kendali 

IKU menunjukkan seberapa besar kemampuan KPP untuk 

mengendalikan besaran IKU ini. Pada IKU ini tingkat kendali yakni 

moderate, yang berarti kemampuan KPP untuk mengendalikan IKU ini 

pada tingkat menengah.  

Tingkat Validitas IKU menunjukkan tingkat kedekatan antara 

IKU yang dimaksud dengan sasaran strategisnya. Tingkat Validitas IKU 

Proxy berarti indikator  ini  mengukur  hasil  tidak  secara  langsung, 

tetapi lewat sesuatu yang mewakili hasil tersebut. Jenis Konsolidasi 

periode menujukkan bagaimana penghitungan per triwulan atas IKU ini. 

Jenis Konsolidasi periode SUM berarti penghitungan pada akhir periode 

merupakan hasil penjumlahan dari tiap – tiap triwulan. Jenis Cascading 

menunjukkan bagaimana IKU ini kemudian diturunkan pada level unit 

kerja dibawahnya. Jenis Cascading Direct berarti IKU ini diturunkan 

dalam bentuk yang sama kepada level unit dibawahnya. Polarisasi IKU 
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menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif 

terhadap nilai target. Jenis polarisasi data Minimize berarti IKU ini 

semakin bernilai sedikit (0) maka semakin baik. Periode pelaporan IKU 

ini ialah per Triwulan maka setiap tiga bulan hasil dari IKU ini harus 

dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian dilakukan evaluasi. 

4.2.4 Penetapan Target Capaian IKU  

Definisi target adalah suatu ukuran yang ingin dicapai dalam 

jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan penerapan BSC, target 

ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun atau disebut dengan 

perencanaan tahunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun target adalah:  

1. Target  IKU  harus  memenuhi  beberapa  hal,  yaitu:  SMART-C  

(Spesific (spesifik), measureable  (dapat  diukur),  agreeable  (dapat  

disetujui),  realistic  (realistis, dapat dicapai, menantang), time bound 

(memiliki jangka waktu), continuously improve (diupayakan terus 

meningkat).  

2. Penetapan target IKU disesuaikan dengan peraturan formal/UU yang 

terkait, misalnya UU APBN, UU APBN-P 

3. Untuk IKU yang berbentuk indeks, perlu diberi penjelasan makna 

angka skala tersebut 

4. Angka  target  yang  berupa  persentase  hendaknya  disertakan  

dengan  data mentahnya. 
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5. Untuk IKU yang berada pada level implementasi BSC yang sama 

penetapan target per periode pelaporan (trajectory) harus diselaraskan 

dengan jenis konsolidasi data dan periode datanya. 

6. Beberapa metode penetapan target, antara lain  

a. Menganalisis data dan trend sebelumnya 

b. Menganalisis kondisi perekonomian terkini dan proyeksi 

ekonomi 

c.  Focus group discussion  

d. Umpan balik dari customer dan stakeholder 

Pada KPP Madya Malang target per periode telah ditentukan pada 

awal tahun oleh  Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III melalui metode – 

metode yang telah disebutkan diatas. Kemudian dari target yang telah 

ditentukan tersebut, Kepala Kantor KPP Madya Malang membagai target 

tersebut ke tiap – tiap seksi. Tiap seksi dengan diwakili kepala seksi 

kemudian membaginya lagi pada para pegawai dibawahnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada contoh tabel rincian target capaian kinerja 

dibawah. 

Tabel 4.5 Contoh Rincian Target Capaian Kinerja 
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Tabel diatas menunjukkan berapa rincian target capaian kinerja pada 

pegawai dibawah seksi pengawasan dan konsultasi III KPP madya Malang. 

Rincian target tersebut merupakan hasil pembagian target yang dilakukan oleh 

kepala seksi kepada bawahannya dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. 

Setiap seksi menangani IKU sesuai dengan job desk seksinya. IKU ini juga 

kemudian menjadi ukuran kinerja para pegawai dalam seksi tersebut. Target untuk 

setiap IKU dibagi per triwulan seperti di dalam tabel pada simbol Q dan 

diakumulasikan per tahun (simbol Y). Kolom keterangan pada tabel diatas 

menunjukkan jenis konsolidasi data yang terdiri dari Sum, Take Last Known 

Value (TLKV) dan Average. 

4.2.5 Pembobotan IKU 

Pembobotan kinerja dapat diimplementasikan untuk menilai besaran 

angka/ indeks: 

A. Nilai Sasaran Strategis (NSS) 

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU 

di dalam satu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna 

merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. NSS hanya dapat dihitung pada 

unit organisasi yang memiliki peta strategi .Status NSS ditentukan oleh 

nilai indeks sebagai berikut: 

• Status merah bila NSS < 80% 

• Status kuning bila 80% < NSS < 100% 

• Status Hijau bila NSS ≥ 100% 



85 
 

Perhitungan NSS menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Validitas (V) terbagi atas 3 level bobot : 

i. Exact (E)   = 0,5 

ii. Proxy (P)   = 0,3 

iii. Activity (A)  = 0,2 

b. Berdasarkan Degree of Controllability terbagi atas 3 level 

bobot : 

i. High (H)  = 0,5 

ii. Moderate (M) = 0,3 

iii. Low (L)  = 0,2 

B. Nilai Kinerja Perspektif (NKP) 

Selain NSS perlu juga diperhitungkan besaran Nilai Kinerja 

Perspektif (NKP) untuk unit organisasi yang memiliki peta strategi. NKP 

bersifat fleksibel disesuaikan  dengan  karakteristik  organisasi  yang  

bersangkutan  dengan mempertimbangkan  prioritas  perspektif  yang  

menjadi  fokus  strategi organisasi. Untuk Depkeu-Wide, besaran bobot 

tiap perspektif ditetapkan sebagai berikut: 

a. Perspektif Stakeholder (Strategic Outcome) sebesar 30% 

b. Perspektif Customer sebesar 25%  

c. Perspektif  Internal Process sebesar 15% 

d. Perspektif Learning and Growth sebesar  30% 

Bobot  perspektif  stakeholder  ditetapkan  paling  besar  mengingat 

tujuan  utama  pengukuran  kinerja  berada  pada  perspektif  ini.  Selain  
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itu, penetapan  anggaran  berbasis  kinerja  (Performance  Based  

Budgeting/PBB)  pada  umumnya  juga dikaitkan  dengan  IKU  pada  

perspektif  ini. Pertimbangannya  adalah  output/outcome final yang ingin 

dicapai oleh suatu unit telah terefleksi secara kuantitatif pada perspektif 

stakeholder. Sebagaimana  perspektif  stakeholder,  bobot  perspektif  

learning  and growth juga dihitung sama besarnya. Hal ini didasari bahwa 

perspektif inilah yang merupakan cikal bakal penentu kinerja organisasi 

secara keseluruhan dalam jangka panjang. 

Penetapan  perspektif  internal  process  yang  kecil  bukan  

didasarkan pada kurangnya peranan perspektif ini dalam meningkatkan 

kinerja unit, akan tetapi perspektif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 

keberhasilan kinerja perspektif learning and growth.Untuk perspektif 

customer, sebagaimana fungsi organisasi publik yaitu memberikan  

pelayanan,  maka  diberikan  bobot  moderate  yaitu  25% mengingat 

sebagian customer juga merupakan stakeholder. Nilai kinerja suatu 

perspektif dihitung melalui persamaan : 

 

 

SS = Sasaran Strategis, n = jumlah SS, B = Bobot dalam 

persen 

Penentuan  besaran  pembobotan  tiap  perspektif  pada  unit  

organisasi yang memiliki peta strategi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Penentuan Bobot Perspektif 

 

4.2.6 Penandatangan Kontrak Kinerja 

Pengelolaan  kinerja  di  lingkungan  KPP Madya Malang  

didukung  oleh  komitmen pimpinan  unit  penanggung  jawab  IKU  

yang  dituangkan  dalam  bentuk  Kontrak Kinerja  Tahunan  yang  

ditetapkan  paling  lambat  bulan  Januari  tahun  berjalan. Kontrak 

Kinerja tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit penanggung 

jawab IKU bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya. 

No. Level 

Organisasi 

Penentuan bobot perspektif 

1. Unit Eselon I  

(Depkeu One) 

Konsensus bersama antara Kepala Pushaka sebagai 

Pengelola Kinerja Kemenkeu dan masing-masing 

Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu. 

2. Unit Eselon II  

(Depkeu Two)  

Konsensus bersama antara Manajer Kinerja Unit Eselon 

I dan masing-masing Pimpinan Unit Eselon II yang 

bersangkutan. 

3. Unit Eselon III  

(Depkeu Three)  

Konsensus bersama antara Manajer Kinerja Unit Eselon 

II dan masing-masing Pimpinan Unit Eselon III yang 

bersangkutan. 

4. Unit Eselon IV 

 

Konsensus bersama antara Manajer Kinerja Unit Eselon 

III dan masing-masing Pimpinan Unit Eselon IV yang 

bersangkutan. 
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Kontrak Kinerja berisi seluruh IKU yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing unit organisasi/individu. 

Berikut  merupakan  uraian  singkat  mengenai  mekanisme  

penetapan  Kontrak Kinerja pada KPP Madya Malang 

1. Pimpinan/ Kepala KPP Madya Malang memperoleh 

rincian target dari kantor wilayah DJP Jawa Timur III dan 

membuat kontrak kinerja dengan kantor wilayah. 

2. Kepala kantor kemudian membagi dan melakukan 

cascading atas target yang telah diberikan kepada tiap-tiap 

seksi. Setiap kepala seksi kemudian membuat kontrak 

kerja atas kinerja seksinya kepada kepala kantor. 

3. Setiap kepala seksi yang sudah menandatangani kontrak 

kinerja dengan kepala kantor kemudian membagi dan 

melakukan cascading atas beban kinerja kepada para 

pegawai teknis dibawahnya. Pegawai teknis juga membuat 

kontrak kinerja dengan kepala seksinya atas target yang 

telah ditentukan  

 Format Kontrak Kinerja dapat dilihat di gambar dibawah 
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Gambar 4.5 Format Kontrak Kinerja 

Keterangan  

(a)  Jabatan penanggung jawab IKU 

(b)  Tahun Kontrak Kinerja (Y) 

(c)  Tahun sebelum Kontrak Kinerja (Y-1) 

(d) Kolom ini hanya dibuat dan diisi oleh unit organisasi yang 

memiliki peta strategi 

(e) Tempat dan tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja 

(f) Jabatan atasan langsung penanggung jawab IKU 

(g) Nama dan NIP atasan langsung penanggung jawab IKU 

(h) Nama dan NIP penanggung jawab IKU 
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Contoh kontrak kinerja pada KPP Madya Malang ialah sebagai berikut. 

Gambar 4.6 Kontrak Kinerja Pegawai KPP Madya Malang 
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Contoh kontrak kinerja diatas, ditandatangani oleh pegawai 

Account Representative dibawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

KPP Madya Malang. Pada bagian paling atas terdapat kop surat dan nomor 

kontrak kinerja sebagai syarat legal kontrak kinerja. Pada kontrak kinerja 

ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi pernyataan 

kesanggupan dan bagian kedua berisi target capaian. Bagian peryataan 

kesanggupan berisi ikatan kontrak yang dilakukan oleh pegawai tersebut. 

Pada bagian kedua yakni target capaian berisi tabel mengenai target – 

target dari tiap IKU yang dibebankan kepada pegawai tersebut. IKU ini 

dibagi kedalam dua bagian yakni IKU hasil Cascading dan IKU non 

Cascading. IKU hasil Cascading berarti IKU ini merupakan hasil turunan 

dari unit level kerja diatasnya.  

Terdapat 5 IKU hasil cascading dengan uraian pencapaian tahun 

sebelumnya dan besaran target yang diinginkan sehingga pegawai dapat 

mengetahui berapa besar kenaikan dibandingkan kinerjanya yang lalu. 

IKU hasil Cascading memiliki bobot variabel sebesar 70% yang berarti 

70% nilai akhir kinerjanya dipengaruhi oleh IKU ini. IKU non Cascading 

adalah IKU yang bukan merupakan hasil turunan dari unit level diatasnya 

atau IKU ini memang merupakan job desk dari pegawai yang 

bersangkutan. Terdapat 6 IKU pada jenis IKU non Cascading ini dengan 

tingkat bobot variabel lebih kecil yakni sebesar 30%. Pada kolom 

terbawah dari kontrak kinerja ini terdapat kolom tanda tangan antara 

pegawai yang bersangkutan dengan atasan langsung dalam hal ini adalah 

kepala seksi. Setelah Kontrak kinerja ini disetujui dan ditandatangani oleh 
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kedua pihak maka kontrak kinerja ini secara resmi menjadi tolok ukur 

kinerja pegawai tersebut. 

Atas dasar kontrak kerja ini  kemudian atasan/pimpinan 

mengontrol dan memonitor bawahannya. Tercapai atau tidaknya kontrak 

kinerja yang telah ditandangani oleh tiap pegawai memiliki beberapa 

pengaruh pada pegawai yang bersangkutan yakni: 

1. Berapa besar insentif yang akan diterima oleh pegawai tersebut. 

Besaran insentif yang diterima bergantung dari nilai kinerja 

organisasi apakah nilainya hijau, kuning atau merah. 

2. Proses kenaikan jabatan. Pegawai dengan prestasi yang baik 

tercermin dengan terpenuhinya kontrak kinerja yang telah dibuat 

pada awal tahun, akan mendapat kenaikan jabatan lebih cepat. 

3. Penempatan atau mutasi. Para pegawai dalam Dirjen Pajan 

dimutasi rata-rata tiap 3 – 4 tahun. Pegawai dengan kinerja yang 

baik sesuai dengan kontrak kinerja akan ditempatkan di kantor 

strategis seperti di kota – kota besar atau bisa juga di kantor 

tempat kampung halaman pegawai tersebut. Bagi pegawai yang 

kinerjanya buruk dengan tidak terpenuhinya kontrak kinerja 

maka ia akan ditempatkan di daerah pinggiran yang bukan 

merupakan kantor strategis. 

4.2.7 Perumusan Inisiatif Strategis 

Inisiatif  strategis  merupakan  satu  kegiatan  atau  

beberapa  langkah  kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk 

mencapai target IKU dan ditetapkan selama satu tahun ke depan. 
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Inisiatif strategis hanya disusun pada IKU yang merupakan lag 

indicator. Inisiatif strategis yang telah disusun harus diselaraskan (di-

align) dan diturunkan (di-cascade) ke level unit di bawahnya. 

Inisiatif strategis bermanfaat bagi pegawai untuk mengetahui: 

a. Apa yang harus dilakukan 

b. Prioritas kegiatan  

c. Kapan kegiatan harus dilakukan sehingga pegawai lebih 

terarah dan realistis dalam pencapaian target IKU 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun inisiatif strategis 

antara lain: 

a. Merupakan suatu terobosan, bukan rutin 

b. Memungkinkan untuk dieksekusi 

c. Pilih yang penting-penting saja 

d. Dasar untuk menyusun anggaran 

Langkah-langkah penyusunan inisiatif strategis, terdiri dari: 

1. Inisiatif strategis mulai disusun pada level Pimpinan 

2. Pilih IKU yang merupakan lag indicator, artinya IKU tersebut 

tidak menunjukkan suatu aktifitas, kemudian selaraskan dengan 

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) unit  yang bersangkutan 

3. Susun program atau kegiatan (inisiatif strategis) untuk IKU 

tersebut yang  merupakan suatu terobosan (tidak rutin), 

memungkinkan untuk dieksekusi, dan hal yang penting untuk 

dilaksanakan 

4. Perkirakan anggaran untuk melaksanakan inisiatif strategis 
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5. Lakukan penyelarasan (alignment) dengan inisiatif strategis yang 

lain dalam unit  tersebut 

6. Turunkan inisiatif strategis ke level seksi 

4.2.8 Monitoring dan Evaluasi Nilai Kerja Organisasi 

1. Monitoring 

Monitoring  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  untuk  

menjamin  kesesuaian pelaksanaan kegiatan  dengan rencana yang 

telah  ditetapkan sebelumnya dengan cara mengamati 

perkembangan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara 

rutin untuk mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang 

telah direncanakan. Hasil monitoring digunakan untuk 

melaksanakan evaluasi. Periode monitoring dan evaluasi capaian 

kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi sebagaimana dapat 

dilihat pada Tabel dibawah.  

Tabel 4.7 Periode Monitoring 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan  data  capaian  kinerja  di  Kemenkeu  

menggunakan  metode bottom-up. Data diperoleh dari unit 

terbawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Agar  mempermudah  
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pengujian  ketepatan  pengukuran  kinerja,  maka  data capaian 

(dan target) harus disampaikan secara lengkap atau didukung 

dengan data  mentahnya  (raw  data).   

Pada KPP Madya Malang monitoring dilakukan memalui 

berbagai cara. Cara pertama yakni pengawasan sehari – hari yang 

dilakukan oleh kepala seksi kepada bawahannya atas tugas – tugas 

yang harus diselesaikan pada waktu itu. Cara kedua, yakni melalui 

rapat bulanan yang dipimpin oleh kepala kantor bersama dengan 

tiap kepala seksi, disini kepala kantor melakukan evaluasi atas 

kinerja tiap seksi pada bulan tersebut dan memberikan pengarahan 

atas kinerja yang harus dicapai pada bulan selanjutnya. Cara ketiga, 

yakni melalui rapat triwulan yang membahas khusus hasil dari 

kinerja yang direkap pertriwulan. Inti rapat ini sama dengan rapat 

bulanan namun ia memiliki bobot yang lebih berat.  

Untuk  memudahkan  monitoring  capaian  IKU diperlukan 

formulir/tabel monitoring yang dapat dilihat pada Lampiran VII. 

Formulir ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit organisasi. 

Formulir/tabel monitoring disusun untuk memastikan bahwa data 

realisasi IKU termonitor dengan jelas dan digunakan sebagai dasar 

penghitungan skor unit/individu. 
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2. Evaluasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Dalam instansi – instansi pemerintahan dibawah Kementrian 

Keuangan konsep Balanced Scorecard diwujudkan melalui rumusan Nilai 

Kerja Organisasi (NKO). NKO ini tentu saja juga telah diterapkan pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. KPP Madya Malang 

sendiri baru pada menggunakan NKO sebagai alat ukur kinerja pada 

periode pelaporan 2012. Jadi bisa dikatakan bahwa NKO ini merupakan 

yang pertama dibuat oleh KPP Madya Malang guna mengikuti Keputusan 

Menteri Keuangan akan penggunaan metode Balanced Scorecard sebagai 

alat ukur kinerja instansi dibawah Kementrian Keuangan. NKO yang 

dibuat pada akhir periode ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 Nilai Kinerja Organisasi 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Unit    : Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 

Periode Pelaporan  : Tahun 2012 

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Stakeholder Perspective  35.00%     77% 26.80% 

KPP-
1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 100.00%     77% 76.58% 

KPP-
1.1 

Persentase pertumbuhan realisasi 
penerimaan pajak (non PPh Migas) 27.27% 24.45% 15.29% 63% 17.06% 

KPP-
1.2 Persentase realisasi penerimaan pajak 36.36% 100.00% 92.64% 93% 33.69% 

KPP-
1.3 

Persentase realisasi penerimaan pajak extra 
effort 36.36% 100.00% 71.04% 71% 25.83% 

Customer Perspective  15.00%     110% 16.50% 
KPP-
2 

Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi 
atas pelayanan perpajakan 50.00%     120% 60.00% 

KPP- Jumlah WP komplain 100.00% 2 0.00% 120% 120.00% 
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2.1 
KPP-
3 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi 50.00%     100% 50.00% 

KPP-
3.1 Persentase penyampaian SPT Tahunan 100.00% 95.00% 95.00% 100% 100.00% 

Internal Process Perspective  30.00%     105% 31.40% 
KPP-
6 Peningkatan kualitas pelayanan 20.00%     100% 20.00% 

KPP-
6.1 Rata-rata persentase janji layanan unggulan 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 

KPP-
7 

Peningkatan efektivitas sosialisasi dan 
kehumasan 20.00%     112% 22.40% 

KPP-
7.1 

Persentase realisasi sosialisasi dan 
kehumasan 50.00% 100.00% 104.00% 104% 52.00% 

KPP-
7.2 

Persentase jumlah WP yang dilakukan 
sosialisasi 50.00% 70.00% 174.72% 120% 60.00% 

KPP-
8 Peningkatan penggalian potensi perpajakan 20.00%     110% 22.07% 

KPP-
8.1 Persentase realisasi updating mapping  26.09% 100.00% 100.00% 100% 26.09% 

KPP-
8.2 Persentase pembuatan profil Wajib Pajak 17.39% 100.00% 94.47% 94% 16.43% 

KPP-
8.3 

Persentase jumlah penerbitan himbauan 
pembetulan SPT Tahunan 21.74% 40.00% 88.85% 120% 26.09% 

KPP-
8.4 

Persentase pemenuhan pembetulan SPT 
Tahunan PPh berdasarkan himbauan 34.78% 25.00% 63.58% 120% 41.74% 

KPP-
10 Optimalisasi pelaksanaan penagihan 20.00%     120% 24.00% 

KPP-
10.1 Persentase pencairan piutang pajak 61.54% 30.00% 58.36% 120% 73.85% 

KPP-
10.2 Persentase pelaksanaan penagihan aktif 38.46% 75.00% 227.49% 120% 46.15% 

KPP-
11 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 20.00%     81% 16.20% 

KPP-
11.1 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 37.50% 55% 3.57% 120% 45.00% 

KPP-
11.2 

Persentase realisasi penyelesaian 
pemeriksaan 25.00% 80.00% 100.00% 120% 30.00% 

KPP-
11.3 

Persentase realisasi penerimaan hasil 
pemeriksaan 37.50% 90.00% 14.46% 16% 6.02% 

Learning & Growth  Perspective  20.00%     105% 20.93% 
KPP-
12 

Pembentukan SDM yang berkompetensi 
tinggi 33.33%     112% 37.33% 

KPP-
12.1 Rasio jam IHT terhadap jam kerja 60.00% 2.50% 3.97% 120% 72.00% 

KPP-
12.2 Persentase pelaksanaan rapat pembinaan 40.00% 100.00% 100.00% 100% 40.00% 
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KPP-
13 Penataan Organisasi yang Adaptif 33.33%     100% 33.33% 

KPP-
13.1 

Persentase mitigasi risiko yang selesai 
dijalankan   70.00% 86.44% 120% 0.00% 

KPP-
13.2 

Persentase policy recommendation hasil 
pengawasan yang ditindaklanjuti   95.00% 100.00% 105% 0.00% 

KPP-
13.3 

Persentase penyampaian laporan tepat 
waktu 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 

KPP-
14 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 33.33%     102% 33.99% 

KPP-
14.1 

Persentase penyerapan DIPA non belanja 
pegawai  100.00% 95.00% 96.87% 102% 101.96% 

Nilai Kinerja Organisasi/Pegawai         95.64% 

 

NKO sebagai perwujudan konsep Balanced Scorecard memiliki 4 

perspektif; Stakeholder, Costumer, Internal Busines Process dan Learning & 

Growth. NKO dibuat pada akhir periode dengan merekapitulasi data – data per 

triwulan seperti terdapat pada lampiran 1 dan 2. Terdapat 2 sampai 12 indikator 

kinerja utama (IKU) dalam tiap – tiap perspektif sesuai dengan sasaran strategis 

yang telah ditentukan. Setiap IKU memiliki bobot dan target yang berbeda satu 

sama lain. Banyak aspek yang memengaruhinya sesuai dengan penjelasan 

sebelumnya. Pada tabel tersebut dapat dilihat bagian-bagian seperti kode, 

deskripsi, bobot, target, realisasi, indeks capaian dan nilai.  Kode digunakan untuk 

penomoran sekaligus pembeda antara sasaran strategis dengan indikator kinerja 

utama, misal pada kode KPP 1 tertulis sasaran strategis penerimaan pajak negara 

yang optimal, IKU dari sasaran strategis ini ditulis pada kode KPP 1.1 Persentase 

pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas) dan seterusnya. 

Pada kolom deskripsi berisi mengenai sasaran strategis dan setiap 

indikator kinerja utamanya pada setiap perspektif. Kolom bobot berisi nilai bobot 
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pada masing – masing deskripsi sasaran strategis dan IKU. Selanjutnya, pada 

kolom target berisi nilai target atau capaian yang direncanakan sebelumnya oleh 

KPP Madya Malang. Kolom realisasi berisi hasil realisasi kerja riil yang telah 

dicapai sesuai dengan periode pelaporan. Kolom indeks capaian berisi tingkat 

indeks realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. 

Kolom terakhir, kolom nilai merupakan nilai akhir dari tiap-tiap perspektif, 

sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Nilai didapat dengan mengalikan 

bilangan bobot dengan bilangan realisasi. Evaluasi secara mendetail dapat disimak 

melalui beberapa uraian dibawah ini. 

A. Stakeholder Perspective 

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Stakeholder Perspective  35.00%     77% 26.80% 
KPP-
1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 100.00%     77% 76.58% 

KPP-
1.1 

Persentase pertumbuhan realisasi 
penerimaan pajak (non PPh Migas) 27.27% 24.45% 15.29% 63% 17.06% 

KPP-
1.2 Persentase realisasi penerimaan pajak 36.36% 100.00% 92.64% 93% 33.69% 

KPP-
1.3 

Persentase realisasi penerimaan pajak extra 
effort 36.36% 100.00% 71.04% 71% 25.83% 

 

Stakeholder Perspektive merupakan perspektif utama dalam analisis NKO, 

ini bisa dilihat dari besaran bobot yang diberikan merupakan yang terbesar yakni 

35 persen. Pada perspektif stakeholder dideskripsikan melalui satu sasaran 

strategis yakni penerimaan pajak negara yang optimal. Kemudian sasaran strategis 

ini dibagi kedalam 3 indikator kinerja utama (IKU) yakni, persentase 
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pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh Migas), persentase realisasi 

penerimaan pajak, dan persentase realisasi penerimaan pajak extra effort.  

IKU pertama dengan kode KPP 1.1 persentase pertumbuhan realisasi 

penerimaan pajak (non pph migas) telah dientukan memiliki bobot sebesar 

27,27%. Dengan target sebesar 530,171 miliar rupiah atau naik sebesar 24,45% 

dari penerimaan pajak tahun 2011 sebesar 2,168 triliun menjadi 2,698 triliun pada 

tahun 2012. Besaran target ini telah ditentukan sebelumnya oleh kantor wilayah 

pajak jawa timur III. Realisasi yang mampu dicapai pada tahun 2012 atas target 

ini yakni sebesar 331,628 milyar rupiah atau sebesar 15,29% dengan begitu terjadi 

kenaikan penerimaan pajak menjadi 2,499 triliun rupiah Maka jika dibandingkan 

dengan target yang telah ditentukan, indeks capaiannya adalah sebesar 63%. Nilai 

akhir dengan mengalikan bobot dengan nilai realisasi menghasilkan nilai 17,06%. 

Angka- angka ini menunjukkan bahwa nilai dari IKU berada pada status merah 

karena nilainya berada dibawah 80%. Ini menunjukkan bahwa kinerja KPP Madya 

Malang dalam mengupayakan kenaikan pertumbuhaan penerimaan pajak non pph 

migas dinilai buruk dengan status merah. 

IKU kedua dengan kode KPP 1.2 persentase realisasi penerimaan pajak 

memiliki bobot sebesar 36,36%. Target yang telah ditentukan yakni realisasi 

penerimaan pajak sebesar 2,698 triliun rupiah atau sebesar 100%. Realisasi 

penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP Madya Malang ialah sebesar 

2,499 triliun rupiah atau sebesar 92,64% dari target yang telah ditentukan 

sehingga indeks capaian ialah sebesar 92,64%(93%). Nilai akhir dengan 

mengalikan indeks capaian dengan bobot IKU ialah sebesar 33,69%. Indek 

capaian yang berada di angka 93% menunjukkan status kuning, karena berada di 
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kisaran antara 80% hingga 100%. Status kuning berarti kinerja pada indikator ini 

dinilai belum memuaskan karena belum mampu mencapai target meskipun juga 

tidak berada di status merah yang berarti buruk. 

IKU ketiga dengan kode 1.3 persentase realisasi penerimaan pajak extra 

effort memiliki pengertian penerimaan pajak diluar dari penerimaan rutin yang 

telah direncanakan sebelumnya pada awal tahun. Penerimaan pajak extra effort 

dilakukan mulai pada pertengahan tahun sampai akhir tahun jika setelah dihitung 

ternyata penerimaan yang ditargetkan pada akhir tahun tidak dapat dicapai sesuai 

dengan target awal. Jadi penerimaan pajak extra effort ini mengupayakan 

penerimaan pajak dari potensial loose dengan tujuan agar target tetap tercapai. 

Bobot pada penerimaan pajak extra effort ini telah ditentukan sebesar 36, 36%. 

Target yang direncanakan untuk penerimaan pajak extra effort ialah sebesar 

322,338 milyar rupiah (100%).  Pada akhir tahun 2012 realisasi yang berhasil 

dicapai ialah sebesar 228,974 milyar rupiah. Jikan dibandingkan antara target 

dengan realisasinya maka indeks capaian dari IKU ini ialah sebesar 71%. Jadi 

nilainya dengan mengalikan bobot dan indeks capaian ialah sebesar 25,83%. 

Indek capaian yang berada pada angka 71% menunjukkan bahwa status IKU ini 

berada pada status merah karena dibawah angka 80%.  Ini berarti kinerja KPP 

Madya Malang dalam mengupayakan penerimaan pajak extra effort dinilai buruk. 

Pada perspektif stakeholder yang merupakan perspektif utama indek 

capaian keseluruhan ialah sebesar 77%. Indek capaian ini dikalikan dengan bobot 

perspektif stakeholder sebesar 35% menjadi bernilai 26,8%. Indeks capaian 

sebesar 77% menjadikan perspektif ini mendapat status merah karena berada di 
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bawah angka 80%, sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja KPP Madya Malang 

dalam perspektif Stakeholder dinilai buruk dengan status merah. 

B.  Costumer Perspective 

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Customer Perspective  15.00%     110% 16.50% 
KPP-
2 

Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi 
atas pelayanan perpajakan 50.00%     120% 60.00% 

KPP-
2.1 Jumlah WP komplain 100.00% 2 0.00% 120% 120.00% 

KPP-
3 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi 50.00%     100% 50.00% 

KPP-
3.1 

Persentase penyampaian SPT Tahunan 100.00% 95.00% 95.00% 100% 100.00% 

 

 Perpektif kedua yakni perspektif pelanggan (costumer). Perspektif ini 

memiliki implikasi langsung terhadap perspektif stakeholder yang merupakan 

perspektif utama. Perspektif pelanggan telah ditentukan memiliki bobot sebesar 

15%. Bobot ini merupakan bobot terkecil jika dibandingkan dengan perspektif 

lain. Pada perspektif pelanggan dideskripsikan menjadi 2 sasaran strategis yakni 

KPP 2 tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan dan 

KPP 3 tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kemudian, masing – masing 

sasaran strategis memiliki satu indikator kinerja utama. 

 Sasaran stategis pertama ialah tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi. 

Dalam mengukur tingkat kepuasan wajib pajak yang bisa didefinisikan sebagai 

pelanggan dari KPP Madya Malang ini menggunakan indikator kinerja utama 

jumlah wajib pajak yang melakukan komplain. Logika yang digunakan ialah 

semakin sedikit komplain yang diberikan oleh wajib pajak berarti semakin 



104 
 

puaslah mereka terhadap pelayanan pajak yang dilakukan oleh KPP madya 

malang. Pada periode 2012, target jumlah wajib pajak yang melakukan komplain 

ialah 2 wajib pajak dari total 1592 wajib pajak. Komplain yang dilakukan oleh 

wajib pajak bisa melalui dua media, media tertulis dengan menggunkan kotak 

saran dan lisan kepada petugas pelayanan perpajakan. Sampai pada akhir periode 

ternyata tidak ada ditemukan wajib pajak yang melakukan komplain atas 

pelayanan perpajakan yang didapatkan sehingga indek capaian dan nilai akhir 

bernilai 120%. Angka 120 % berarti kinerja indikator ini berada pada status hijau 

karena berada diatas 100%, sehingga bisa disimpulkan bahwa sasaran strategis 

KPP Madya Malang untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi atas 

pelayanan perpajakan telah tercapai. 

 Sasaran strategis kedua dalam perspektif pelanggan ialah tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Untuk mengukur sasaran strategis ini, KPP 

Madya Malang menggunakan indikator kinerja utama berupa tingkat persentase 

penyampaian SPT Tahunan. Total SPT Tahunan ialah sebesar 1282. Target yang 

direncanakan ialah sebesar 95% atau sebesar 1218 SPT Tahunan. Pada akhir 

tahun 2012 total SPT Tahunan yang dilaporkan ialah sebesar 1218 atau sebesar 

95%. Realisasi ini sama dengan target yang telah ditentukan sehingga indeks 

capaian dan nilai akhirnya sebesar 100%. Indeks capaian sebesar 100%  memiliki 

status hijau karena pada angka 100% sehingga kesimpulannya sasaran strategis 

berupa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi telah berhasil dicapai. 

 Secara garis besar, pada perspektif pelanggan indeks capaian mencapai 

angka 110% dengan status hijau. Ini menandakan bahwa kinerja KPP Madya 

Malang menurut perspektif pelanggan telah berhasil dengan sangat baik. Kinerja 
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pada perspektif pelanggan bertumpu pada seksi pelayanan dan seksi pengawasan 

dan konsultasi sehingga keberhasilan ini dipengaruhi oleh seksi-seksi ini. 

C. Perspektif Internal Process  

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Internal Process Perspective  30.00%     105% 31.40% 
KPP-
6 Peningkatan kualitas pelayanan 20.00%     100% 20.00% 

KPP-
6.1 Rata-rata persentase janji layanan unggulan 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 

KPP-
7 

Peningkatan efektivitas sosialisasi dan 
kehumasan 20.00%     112% 22.40% 

KPP-
7.1 

Persentase realisasi sosialisasi dan 
kehumasan 50.00% 100.00% 104.00% 104% 52.00% 

KPP-
7.2 

Persentase jumlah WP yang dilakukan 
sosialisasi 50.00% 70.00% 174.72% 120% 60.00% 

KPP-
8 Peningkatan penggalian potensi perpajakan 20.00%     110% 22.07% 

KPP-
8.1 Persentase realisasi updating mapping  26.09% 100.00% 100.00% 100% 26.09% 

KPP-
8.2 Persentase pembuatan profil Wajib Pajak 17.39% 100.00% 94.47% 94% 16.43% 

KPP-
8.3 

Persentase jumlah penerbitan himbauan 
pembetulan SPT Tahunan 21.74% 40.00% 88.85% 120% 26.09% 

KPP-
8.4 

Persentase pemenuhan pembetulan SPT 
Tahunan PPh berdasarkan himbauan 34.78% 25.00% 63.58% 120% 41.74% 

KPP-
10 Optimalisasi pelaksanaan penagihan 20.00%     120% 24.00% 

KPP-
10.1 Persentase pencairan piutang pajak 61.54% 30.00% 58.36% 120% 73.85% 

KPP-
10.2 Persentase pelaksanaan penagihan aktif 38.46% 75.00% 227.49% 120% 46.15% 

KPP-
11 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 20.00%     81% 16.20% 

KPP-
11.1 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 37.50% 55% 3.57% 120% 45.00% 

KPP-
11.2 

Persentase realisasi penyelesaian 
pemeriksaan 25.00% 80.00% 100.00% 120% 30.00% 

KPP-
11.3 

Persentase realisasi penerimaan hasil 
pemeriksaan 37.50% 90.00% 14.46% 16% 6.02% 
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Perspektif ketiga ialah perspektif internal process, IKU pada perspektif ini 

paling banyak jika dibandingkan dengan perspektif lain, total terdapat 12 IKU 

pada perspektif ini. Sasaran strategis pertama pada perspektif ini ialah 

peningkatan kualitas pelayanan. Pada sasaran strategis ini terdapat satu IKU yakni 

persentase janji layanan unggulan. Janji layanan unggulan ialah 16 layanan yang 

dicanangkan sebagai layanan utama dan harus tepat waktu dalam 

melaksanakannya . Nilai dari IKU ini ialah 100%, ini berarti target yang telah 

dicanangkan sebelumnya telah tercapai secara sempurna, jadi nilai dari IKU ini 

ialah hijau. Sasaran strategis kedua ialah peningkatan efektifitas sosialisasi dan 

kehumasan. Dalam mengukur sasaran strategis ini dibagi kedalam 2 IKU, yakni 

persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan dan jumlah WP yang dilakukan 

sosialisasi. IKU pertama realisasi sosialisasi ialah kegiatan sosialisasi yang telah 

dilakukan oleh KPP Madya Malang. Target yang dicanangkan ialah 25 kali 

kegiatan sosialisasi. Pada akhir periode realisasi dari target ini ialah berhasil 

tercapai sebanyak 26 kali kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Oleh karena 

itu, realisasi telah melebihi target dan nilai akhirnya sebesar 104% yang berarti 

bernilai hijau. IKU kedua yakni jumlah WP yang telah dilakukan sosialisasi. 

Target yang telah dicanangkan ialah sejumlah 1582 WP yang akan dilakukan 

sosialisasi. Pada akhir periode jumlah WP yang berhasil dilakukan sosialisasi 

melalui 26 kali kegiatan sosialisasi ialah sebesar 2764 WP. Jadi, realisasi IKU ini 

telah berhasil melampaui target sehingga bernilai 174,72% dan mendapat nilai 

hijau. 

 Sasaran Strategis ketiga yakni peningkatan penggalian potensi perpajakan. 

Pada sasaran strategis ini dibagi kedalam 4 IKU. IKU pertama ialah persentase 
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realisasi updating mapping. Updating Mapping ialah kegiatan pembaharuan peta 

wajib pajak. Target dari IKU ini ialah 1 updating mapping yang berhasil 

dilakukan. Realisasi dari target ini dengan nilai 100% atau bernilai hijau. IKU 

kedua yakni persentase pembuatan profil wajib pajak. Pembuatan profil wajib 

pajak ialah kegiatan mengumpulkan informasi – informasi secara lengkap atas 

wajib pajak tertentu. Target yang dicanangkan sebelumnya ialah KPP Madya 

Malang berhasil membuat 1591 profil wajib pajak. Pada akhir periode dicapai 

sebesar 1503 profil wajib pajak yang berhasil dibuat. Realisasi dari IKU ini tidak 

mencapai target dan bernilai 94,47% atau bernilai kuning. IKU ketiga yakni 

Persentase jumlah penerbitan himbauan pembetulan SPT Tahunan. Target dari 

jumlah penerbitan himbauan ialah sebesar 40% dari 260 himbauan atau sebesar 

104 himbauan. Realisasi dari IKU ini ialah sebesar 231 jumlah himbauan. Jadi, 

IKU ini bernilai sempurna dengan indeks capaian sebesar 120% dan bernilai baik. 

IKU keempat  ialah Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh 

berdasarkan himbauan. 231 WP yang telah diberikan himbauan sebelumnya harus 

memenuhi pembentulan SPT-nya. Target yang telah dicanangkan sebelumnya 

ialah terdapat 41 pemenuhan pembetulan atau pada tingkat 25%. Realisasi yang 

berhasil dicapai ialah sebesar 103 pemenuhan pembetulan atau sekitar 64,8%. 

Jadi, IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 120% dan bernilai hijau. 

 Sasaran strategis keempat pada perspektif internal process ialah 

optimalisasi pelaksanaan penagihan. Dalam mengukur sasaran strategis ini 

digunakan 2 IKU, yakni Persentase pencairan piutang pajak dan Persentase 

pelaksanaan penagihan aktif. IKU pertama yakni persentase pencairan piutang 

pajak berarti berapa tingkat persentase piutang pajak yang berhasil dicairkan. 
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Target yang dicanankan ialah sebesar 30% dari keseluruhan piutang sebesar 51,6 

milyar atau sebesar 15,4 milyar. Pada akhir periode tercatat julah piutang yang 

berhasil dicairkan ialah sebesar 26 milyar dari keseluruhan piutang sebesar 44,6 

milyar. Oleh karena itu, indeks capaian dari IKU ini ialah sebesar 120 persen atau 

bernilai hijau. IKU kedua ialah Persentase pelaksanaan penagihan aktif. 

Pelaksanaan penagihan aktif berarti penagihan dengan proses yang tegas dan 

sesuai aturan . Targer yang dicanankan ialah sebesar 75% dari 434 atau sebesar 

326 penagihan aktif yang akan dilakukan. Pada akhir periode realisasi dari 

pelaksanaan penagihan aktif ialah sebanyak 960 penagihan aktif sehingga indek 

capaiannya mencapai angka 120% dab bernilai hijau. 

 Sasaran strategis terakhir dari perspektif internal process ialah peningkatan 

efektifitas pemerikasaan. Dalam mengukur sasaran strategis ini dibagi kedalam 3 

IKU. IKU pertama ialah tingkat efektivitas pemeriksaan. Tingkat efektifitas 

pemeriksaan dihitung dengan menggunakan model polarisasi data minimize, 

artinya semakin kecil tingkat persentasenya maka semakin baik hasilnya. Tingkat 

efektifitas pemeriksaan yang ditargetkan ialah sebesar 55% dari total 3.276 

pemeriksaan atau sebesar 1.802. Pada akhir periode realisasi dari IKU ini sebesar 

117 atau sebesar 3,57%. Jadi, IKU ini mendapat indeks capaian sebesar 120% 

dengan nilai 45% dan berpredikat warna hijau. IKU kedua ialah persentase 

realisasi penyelesaian pemerikasaan. Target dari IKU ini ialah sebesar 80% dari 

keseluruhan pemeriksaan sebesar 202 atau 162 pemeriksaan. Pada akhir periode 

realisasinya ialah sebesar 202 pemeriksaan berhasil diselesaikan sehingga indeks 

capaiannya mencapai angka 120% dan bernilai hijau. IKU ketiga dari sasaran 

strategis ini ialah persentase realisasi penerimaan hasil pemeriksaan. Target awal 
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yang dicanangkan ialah sebesar 90% dari total penerimaan hasil pemeriksaan 

sebesar 63,2 milyar atau sebesar 56,9 milyar. Namun, kenyataanya pada akhir 

periode realisasi dari IKU ini sangat rendah. Dari target yang dicanangkan sebesar 

56,9 milyar, hanya terkumpul 9,1 milyar atau sebesar 14%. Jadi, indek capaian 

dari IKU ini sangat rendah yakni sebesar 16% dan bernilai merah.  

 Hasil rekapitulasi dari indek capaian tiap sasaran strategis kemudian 

menjadi nilai indek capaian perspektif ini. Maka nilai indeks capaian dari 

perspektif internal process yakni sebesar 105% dan bernilai 31,40% dengan 

predikat warna hijau. 

D. Perspektif Learning and Growth 

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Learning & Growth  Perspective  20.00%     105% 20.93% 
KPP-
12 

Pembentukan SDM yang berkompetensi 
tinggi 33.33%     112% 37.33% 

KPP-
12.1 Rasio jam IHT terhadap jam kerja 60.00% 2.50% 3.97% 120% 72.00% 

KPP-
12.2 Persentase pelaksanaan rapat pembinaan 40.00% 100.00% 100.00% 100% 40.00% 

KPP-
13 Penataan Organisasi yang Adaptif 33.33%     100% 33.33% 

KPP-
13.1 

Persentase mitigasi risiko yang selesai 
dijalankan   70.00% 86.44% 120% 0.00% 

KPP-
13.2 

Persentase policy recommendation hasil 
pengawasan yang ditindaklanjuti   95.00% 100.00% 105% 0.00% 

KPP-
13.3 

Persentase penyampaian laporan tepat 
waktu 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 

KPP-
14 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 33.33%     102% 33.99% 

KPP-
14.1 

Persentase penyerapan DIPA non belanja 
pegawai  100.00% 95.00% 96.87% 102% 101.96% 
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Pada perspektif Learning and Growth mendapat bobot sebesar 20%. Total  

terdapat 3 sasaran strategis dalam perspektif ini, yakni pembentukan SDM yang 

berkompetensi tinggi, penataan organisasi yang adaptif, dan pelaksanaan anggaran 

yang optimal. Sasaran strategis pertama pembentukan SDM yang berkompetensi 

tinggi diukur melalui 2 IKU. IKU pertama ialah rasio jam In House Training 

(IHT) terhadap jam kerja. IKU ini memiliki bobot sebesar 60% dengan target 

sebesar 2,5% dari total jam kerja sebesar 1.057 jam atau sebesar 38 jam IHT. Pada 

akhir periode realisasi dari IHT ialah sebesar 3,97% dari total jam kerja atau 

sebesar 59 jam. Jadi, realisasi dari IKU ini telah melampaui target sehingga 

memiliki indek capaian sebesar 120 persen dengan nilai 72% dan berpredikat 

warna hijau. IKU kedua dalam sasaran strategis ini ialah persentase pelaksanaan 

rapat pembinaan. Rapat pembinaan dilakukan baik oleh pimpinan kantor maupun 

pimpinan wilayah terhadap para pegawai. Target rapat pembinaan ialah sebanyak 

12 kali rapat pembinaan dalam setahun. Realisasi dari IKU ini sesuai dengan 

target yakni sebanyak 12 kali rapat pembinaan telah dilakukan dalam setahun. 

Oleh karena itu, IKU ini memiliki indeks capaian sebesar 100% dengan nilai 

sebesar 40% dan berpredikat warna hijau. 

 Sasaran strategis kedua dalam perspektif ini ialah penataan organisasi yang 

adaptif. Dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, dibagi kedalam 3 

IKU. IKU pertama ialah persentase mitigasi resiko yang selesai dijalankan. 

Mitigasi resiko berarti proses identifikasi resiko atas kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan. Target mitigasi yang direncakan ialah sebesar 70% dari 59 mitigasi 

atau sebesar 42. Pada akhir periode realisasi mitigasi yang selesai dijalankan ialah 

sebesar 51 atau sebesar 86,4%. Maka indeks capaian dari IKU ini ialah sebesar 
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120% dengan nilai 0 karena tidak ada bobot dalam IKU ini. IKU kedua dalam 

sasaran strategis ini ialah Persentase policy recommendation hasil pengawasan 

yang ditindaklanjuti. Maksud dari IKU ini ialah berapa persen dari setiap 

rekomendasi yang diberikan telah mampu ditindaklanjuti oleh setiap seksi. Target 

dari IKU ini ialah sebesar 95% dari total rekomendasi sebesar 5 rekomendasi. 

Pada akhir periode tercatat semua rekomendasi yang diberikan telah 

ditindaklanjuti. Oleh karena itu, indeks capaian dari IKU ini mencapai 100% 

dengan nilai 0 karena tidak ada bobot dalam IKU ini. IKU ketiga dalam sasaran 

strategis penaataan organisasi yang adaptif ialah persentase penyampaian laporan 

tepat waktu. Target yang dicanankan ialah sebesar 100% dari 125 laporan. Pada 

akhir periode KPP mampu mencapai target sebesar 100%. Jadi, pada IKU ini KPP 

mendapat indeks capaian sebesar 100% dengan nilai sebesar 100% dan predikat 

warna hijau. Sasaran strategis terakhir dalam perspektif ini ialah pelaksanaan 

anggran yang optimal. IKU yang mewakili sasaran strategis ini hanya satu yakni 

persentase penyerapan DIPA non belanja pegawai. Target penyerapan anggaran 

DIPA non belanja pegawai ialah sebesar 95% dari total anggaran sebesar 3,5 

milyar atau sebesar 3,3 milyar. Pada akhir periode KPP berhasil menyerap 

anggaran DIPA non belanja pegawai sebesar 3,4 milyar atau 96,87% dari total 

anggaran. Jadi, IKU ini mendapatkan indeks capaian yang sangat baik sebesar 

102% dengan nilai 101,96% dan predikat warna hijau. 
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E. Nilai Akhir  

Kode Deskripsi Bobot Target Realisasi Indeks 
Capaian Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)*(6) 

Nilai Kinerja Organisasi/Pegawai         95.64% 

 

Pada kolom paling bawah tabel nilai kinerja organisasi KPP Madya 

Malang tercatat nilai sebesar 95,64%. Ini merupakan nilai akhir hasil dari 

rekapitulasi nilai – nilai dari 4 perspektif yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai 

95,64% ini mendapat predikat warna kuning atau yang berarti cukup karena 

berada di antaran nilai 90% dan 100%. Hasil ini didapat karena terdapat 3 IKU, 1 

sasaran strategis dan 1 perspektif yang bernilai merah, meskipun pada IKU yang 

lain banyak bernilai hijau bahkan melampaui target. Nilai merah pada perspektif 

stakeholder dengan bobot terbesar yakni sebesar 35% memberikan pengaruh 

terbesar terhadap kinerja keseluruhan organisasi.  Nilai kuning ini 

mengindikasikan bahwa masih diperlukan beberapa evaluasi terkait kinerja 

beberapa IKU mengapa kinerjanya masih rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil Pengukuran Kinerja pada 4 Perspektif Balanced Scorecard 

a. Perspektif Stakeholder / Keuangan 

Pada perspektif stakeholder yang merupakan perspektif utama indeks 

capaian keseluruhan ialah sebesar 77%. Indek capaian ini dikalikan 

dengan bobot perspektif stakeholder sebesar 35% menjadi bernilai 

26,8%. Indeks capaian sebesar 77% menjadikan perspektif ini 

mendapat status merah karena berada di bawah angka 80%, sehingga 

bisa dikatakan bahwa kinerja KPP Madya Malang dalam perspektif 

Stakeholder dinilai buruk dengan status merah. Hal ini dikarenakan 3 

IKU yang terdapat pada perspektif ini tidak tercapai semua. Tingkat 

pertumbuhan penerimaan yang ditarget sebesar 24,45 % hanya 

tercapai sebesar 15,29%. Hal ini juga terjadi pada IKU penerimaan 

pajak extra effort dimana target yang dicapai hanya sebesar 71,04%.  

b. Perspektif Pelanggan 

Pada perspektif pelanggan indeks capaian mencapai angka 110% 

dengan status hijau. Ini menandakan bahwa kinerja KPP Madya 

Malang menurut perspektif pelanggan telah berhasil dengan sangat 

baik. Kinerja pada perspektif pelanggan bertumpu pada seksi 
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pelayanan dan seksi pengawasan dan konsultasi sehingga 

keberhasilan ini dipengaruhi oleh seksi-seksi ini. Prestasi ini dapat 

dicapai karena tidak adanya wajib pajak yang melakukan komplain 

serta target penyampaian SPT Tahunan yang berhasil tercapai yakni 

sebesar 95%. 

c. Perspektif Proses Internal 

Pada Perspektif Proses Internal  nilai indeks capaian keseluruhan 

yakni sebesar 105% dan bernilai 31,40% dengan predikat warna 

hijau. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pada internal 

organisasi telah berjalan sempurna. Kewajiban dari tiap job desc 

telah dilaksanakan dengan baik. Hanya satu saja nilai merah 

didapatkan dalam perspektif ini yakni pada IKU persentase realisasi 

hasil pemeriksaan pajak hanya sebesar 14,46% dari target sebesar 

90%. Namun ini tidak berpengaruh signifikan pada total indeks 

capaian perspektif ini. 

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Perspektif ini berusaha meningkatkan kualitas lingkuangan 

organisasi pada KPP Madya Malang. Perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran mendapat bobot sebesar 20%. Pada akhir periode indek 

capaian mencapai nilai 105% sehingga mendapat status hijau. Semua 

IKU dalam perspektif ini berstatus hijau. Mulai dari pembentukan 

SDM yang berkompetensi tinggi, penataan organisasi yang adapatif 

dan pelaksanaan anggaran yang optimal semua telah tercapai dengan 

sempurna. 
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2. Evaluasi Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard pada KPP 

Madya Malang 

Pengelolaan kinerja berbasis balanced scorecard yang diterapkan pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang telah diterapkan secara 

menyeluruh pada setiap aktifitas pekerjaan di kantor ini. Sebagai institusi publik 

metode balanced scorecard yang digunakan berbeda dengan metode balanced 

scorecard yang sudah ada. Perbedaan utama ialah dengan mengganti perspektif 

keuangan/financial dengan perspektif Stakeholder. Dalam menerapkan balanced 

scorecard ini, KPP Madya Malang menggunakan 8 tahapan. Kedelapan tahapan 

sesuai dengan pedoman pengelolaan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Keuangan.  

Tahap pertama, yakni pembentukan peta strategi dilakukan dengan 

menjabarkan visi dan misi serta merupakan turunan dari peta srategi Dirjen Pajak 

sebagai oraganisasi induk. Pembentukan peta strategi dibagi kedalam 4 perspektif 

balanced scorecard. Langkah selanjutnya setelah peta strategi terbentuk KPP 

Madya Malang menentukan apa saja Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing 

– masing Sasaran Strategis dalam peta strategi. IKU digunakan untuk mengukur 

keberhasilan sasaran strategis. Total terdapat 23 IKU dari 11 sasaran strategis. 

IKU ini ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C dan memperhatikan 

tingkat validitas dan tingkat degree of controllability. Tahap ketiga setelah IKU 

telah ditentukan maka IKU disusun secara mendetail kedalam Manual IKU. 

Manual IKU merupakan form berisi detail rincian dari masing – masing IKU yang 

telah ditentukan. Manual IKU ini sangat penting guna memahami secara 

mendalam setiap IKU yang telah ditentukan sebelumnya.  
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Tahap keempat dalam pengelolaan kinerja di KPP Madya Malang ini ialah 

penetapan target capaian. KPP Madya Malang memperoleh target capaian tersebut 

dari Kanwil DJP Jatim III. Kepala kantor kemudian melakukan cascade atas 

target tersebut kepada tiap kepala seksi. Selanjutnya, kepala seksi membagi 

keseluruhan target tersebut kepada tiap -  tiap pegawai pelaksana dibawahnya. 

Setelah target telah dibagi hingga tingkatan pegawai pelaksana, tahap kelima ialah 

pemberian bobot atas masing – masing IKU. Pembobotan dilakukan pada setiap 

perspektif, sasaran strategis dan IKU. Pada KPP Madya Malang pembobotan telah 

ditentukan oleh Kanwil DJP Jatim III sesuai dengan metode yang telah diuraikan 

pada bab IV. Tahap keenam, yakni penandatangan kontrak kinerja. Kepala kantor, 

kepala seksi dan setiap pegawai pelaksana wajib melakukan tanda tangan kontrak 

kinerja setelah target ditentukan. Kontrak kinerja ini mengikat setiap pegawai 

untuk satu periode kedepan. Dalam kontrak kinerja ini berisi tentang pernyataan 

kesanggupan dan rincian target yang harus dicapai oleh setiap pegawai dalam satu 

periode. Kontrak kinerja ini memiliki implikasi penuh kepada setiap pegawai yang 

telah menandatanganinya.  

Tahap ketujuh setelah para pegawai menandatangani kontrak kinerja, 

maka mereka harus merumuskan inisiatif strategis agar mampu mencapai target 

yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja. Inisiatif strategis ini merupakan 

kegiatan yang sifatya berupa terobosan – terobosan. Inisiatif strategis ini bisa 

ditentukan oleh pimpinan maupun pegawai itu sendiri. Tahapan terakhir dalam 

pengelolaan kinerja ini ialah monitoring dan evaluasi Nilai Kerja Organisasi 

(NKO). Monitoring dilaksanakan pada periode berjalan. Para kepala seksi 

melakukan monitoring atas kinerja bawahannya setiap waktu. Monitoring secara 
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resmi dilakukan oleh kepala kantor per bulan dan per triwulan dengan melakukan 

rapat kerja dengan para bawahannya pada tiap akhir bulan. Rapat ini untuk 

mengevaluasi kinerja para pegawai dan kantor secara umum pada bulan atau 

triwulan tersebut.  

Evaluasi Nilai Kerja Organisasi (NKO) merupakan tahapan terakhir dan 

paling penting dalam pengelolaan kinerja KPP Madya Malang. NKO 

mencerminkan keseluruhan kinerja organisasi berdasarkan 4 perspektif balanced 

scorecard. Pada akhir periode tahun 2012 NKO dari KPP Madya Malang ialah 

sebesar 95,64%. Nilai ini memiliki predikat warna kuning atau bernilai cukup. 

Nilai ini didapat karena nilai kinerja pada perspektif stakeholder tidak tercapai 

yakni hanya sebesar 26,80% dari target bobot 35% sehingga bernilai merah. 

Padahal pada 3 perspektif yang lain nilai kinerjanya baik bahkan melampaui 

target.Secara keseluruhan, implementasi dari sistem pengelolaan kinerja berbasis 

balanced scorecard pada KPP Madya Malang telah dilakukan dengan sempurna 

karena tahap demi tahapan telah dijalankan semua sesuai dengan pedoman. 

5.2 Saran   

Saran yang direkomendasikan penulis kepada beberapa pihak setelah 

dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak para pegawai yang belum 

memahami secara mendalam mengenai manajemen kinerja dengan metode 

ini sehingga menambah beban kerja pegawai tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan pelatihan dan pedoman mengenai praktek balanced scorecard 

bagi semua pegawai agar dapat dengan mudah dan terbiasa menggikuti 

pengelolaan kinerja baru ini. Selain itu, bisa juga dengan membuat seksi 
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tersendiri yang khusus menangani pengelolaan kinerja balanced scorecard 

ini sehingga beban kerja pegawai dapat dikurangi. 

b. Menurut penulis, terdapat keganjilan pada hasil akhir NKO. Target pada 

perspektif stakeholder tidak tercapai bahkan hingga berpredikat warna 

merah. Padahal pada 3 perspektif lain telah berhasil mencapai target 

bahkan beberapa melampauinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 

KPP Madya Malang masih belum maksimal dalam mencapai target 

penerimaan pajak yang telah ditentukan. Salah satu penyebabnya ialah 

tingkat hasil penerimaan dari pemeriksaan pajak yang sangat kecil. Hal ini 

harus menjadi evaluasi serius bagi KPP Madya Malang bagaimana dari 

target 56 milyar hanya tercapai 9 milyar saja. Selain itu, berdasarkan 

peraturan pemerintah terbaru kini pelaku UMKM juga diharuskan 

membayar pajak. Hal ini bisa menjadi peluang bagi KPP Madya Malang 

untuk meningkatkan penerimaan pajak di periode mendatang. 

c. Mekanisme pengelolaan kinerja pada KPP Madya Malang sudah sangat 

detail dan rinci. Hasil yang diperoleh dari model pengelolaan kinerja ini 

juga sangat baik. Pengelolaan kinerja ini dapat mengubah budaya malas 

dan koruptif pada institusi publik.  Oleh karena itu,  saran saya bagi 

institusi publik lain yakni agar meraka dapat menggunakan mekanisme 

pengelolaan kinerja KPP Madya Malang ini  untuk meningkatkan 

kinerjanya.  



119 
 

DAFTAR PUSTAKA 

David, Fred R, 2006, Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep, Edisi 
10, Terjemahan oleh Paulyn Sulistio, SE., MComm. & Harryadin 
Mahardika, SE., Salemba Empat, Jakarta. 
 

Direktorat Jendral Pajak, 2012. Laporan Tahunan 2011, Sekretariat Direktorat 
Jendral Pajak, Jakarta. 

 
Direktorat Jendral Pajak, 2013. Laporan Tahunan 2012, Sekretariat Direktorat 

Jendral Pajak, Jakarta. 
 
Gaspersz, Vincent, 2006. Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi 

Bisnis dan Pemerintah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.  

Kaplan, Robert S dan David P. Norton, 2000, Balanced Scorecard: Menerapkan 
Strategi menjadi Aksi, Edisi Indonesia, Tim Penterjemah, Erlangga, 
Jakarta. 

KPP Madya Malang, 2013. Laporan Tahunan 2012. KPP Madya Malang, Malang 

Mulyadi, 2005, Sistem Manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard, UPP 
AMP YKPN, Yogyakarta 
 

Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, 
Yogyakarta 

Mahsun, Mohammad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE UGM, 
Yogyakarta 

Pearce, John dan Robinson, Richard, 2008. Manajemen Strategik: Formulasi, 
Implementasi, dan Pengendalian, Salemba Empat: Jakarta. 

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekjen Kemenkeu, 2010, Panduan 
Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di Lingkungan 
Kementrian Keuangan, Kemenkeu, Jakarta 

Prasetyoantoko, 2013. Maksimalkan Terus Reformasi Birokrasi. www.pajak.go.id 
(diakses tanggal 15 Februari 2014) 

Rangkuti, Freddy, 2011, SWOT Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi 
yang efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta 

 



120 
 

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012  
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2014.  
  

Republik  Indonesia.  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  454/KMK.01/2011  
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.  
  

Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  151/PKM.01/2010  
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.  
 

Risman, Arif, 2014. Bersikap Bijak Pada Kasus Pajak. www.arifrisman.com 
(diakses tanggal 15 Februari 2014) 

Sekaran, Uma, 2006, Metodologi Penelitian Bisnis, Jilid 2, Salemba Empat, 
Jakarta 

Sekretariat Jendral Kemenkeu, 2013. Buletin Kinerja, Biro Komunikasi dan 
Layanan Informasi, Jakarta. 

Sholikhah, Zakiyah, 2013. Masa Depan Reformasi Birokrasi DJP. 
www.pajak.go.id (diakses tanggal 15 februari 2014) 

Umar, Husein, 2002. Strategic Management In Action. PT.Gramedia Pustaka 
Utama. Jakarta 

Wheelen, T.L. and J. D. Hunger, 2003. Manajemen Strategis, Edisi kelima, 
Terjemahan oleh Julianto Agung,  Penerbit Andi, Yogyakarta. 


	cOVER
	SKRIPSI
	BIDANG MANAJEMEN STRATEGI

	LEMBAR PENGESAHAN skripsi
	SURAT PERNYATAAN orisinalitas
	Kata Pengantar
	DAFTAR ISI
	KATA PENGANTAR   i
	DAFTAR ISI   iii
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III METODE PENELITIAN
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

	ABSTRAK
	BAB1
	BAB2 
	BAB 3 
	Bab 4
	BAB 5
	DAFTAR PUSTAKA

