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A. KINERJA “OPD” 

 

Sebuah organisasi dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Dalam prakteknya 

sebuah organisasi biasanya menetapkan target tujuan yang akan dicapai untuk jangka 

waktu tertentu. Target ini berupa suatu keluaran tertentu, bisa berupa terwujudnya 

suatu barang tertentu dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan, bisa juga target 

tersebut adalah terwujudnya suatu situasi yang diinginkan yang lebih baik dari yang 

sudah ada, bisa juga berupa suatu jasa layanan yang lebih baik. Tingkat pencapaian 

target organisasi ini lebih sering disebut  dengan kinerja. Untuk mencapai target yang 

maksimal maka kinerja ini perlu dilakukan penilaian atau evaluasi secara periodik 

sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan. 

 

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (DPUPKP). Tugas DPUPKP adalah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum, serta urusan pemerintahan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman (Perda 14 tahun 2016 pasal 2). Struktur organisasi 

DPUPKP terdiri dari: kepala dinas, sekretariat, bidang bina marga, bidang cipta 

karya, bidang sumber daya air, bidang perumahan dan kawasan permukiman, UPT 

kebersihan dan pertamanan, dan UPT laboratorium konstruksi dan peralatan, serta 

UPT Pengelolaan rumah susun (Perbup 54 tahun 2016, Perbup 80 tahun 2016, dan 

Perbup 81 tahun 2016, serta Perbup 9 tahun 2019). 

 

Penilaian kinerja 

 

Kinerja adalah suatu hasil kerja dari sebuah organisasi dalam usaha mencapai 

tujuannya. Indikator penilaian kinerja ditetapkan tergantung dari tujuan organisasi 

tersebut, dan hasilnya bisa diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 

Kinerja pelaksanaan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) pada umumnya 

diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu: (1) indikator capaian pelaksanaan 
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fisik kegiatan; dan (2) indikator penyerapan anggaran. Sedangkan di Kabupaten 

Kulon Progo ditambah dengan satu indikator tambahan yaitu pelaporan. 

 

Pada setiap awal tahun anggaran semua OPD wajib menyusun rencana 

operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) dan rencana anggaran kas. ROPK dan 

rencana anggaran kas ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Penyusunan 

ROPK dan rencana anggaran kas disusun secara berurutan, yaitu menyusun ROPK 

terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penyusunan rencana anggaran kas. 

Penyusunan ROPK mempertimbangkan kerangka kerja logis tahapan-tahapan 

aktivitas pelaksanaan kegiatan. Sedangkan rencana anggaran kas mengikuti tahapan-

tahapan aktivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Setiap tahapan aktivitas pelaksanaan 

kegiatan memerlukan sumber daya (bahan, alat, dan tenaga kerja), semua kebutuhan 

sumber daya ini dihitung kebutuhan anggarannya dan direncanakan dalam waktu 

yang bersesuaian dengan penggunaannya. 

 

Penyusun ROPK dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun kerangka 

kerja logis pelaksanaan kegiatan. Pada umumnya penyusunan ROPK ini dilakukan 

oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (kasi/kasubag). Setiap tahapan aktivitas 

pelaksanaan kegiatan diidentifikasi secara cermat sejak dari persiapan, pelaksanaan, 

serta pengendalian dan pelaporan (sebagai panduan mengidentifikasi aktivitas-

aktivitas kegiatan ini dengan memasukkan seluruh unsur manajemen). Sebagai 

contoh penyusunan ROPK kegiatan pembangunan gedung (misalnya dengan keluaran 

2 unit bangunan gedung X dan Y), maka tahapan aktivitas-aktivitas dapat 

diidentifikasi sbb: 

I. Tahap persiapan, meliputi aktivitas-aktivitas: 

1. Pembentukan tim pelaksana (keluaran: SK tim). 

2. Koordinasi tim pelaksana (keluaran: pelaksanaan rapat koordinasi). 

3. Penyusunan dokumen pengadaan konsultan pengawas (keluaran: dokumen 

pengadaan konsultan yang disyahkan/ditandatangani kepala dinas). 

4. Pengadaan/lelang konsultan pengawas (keluaran: terpilihnya konsultan 

pengawas). 

5. Penyusunan dokumen pengadaan kontraktor (keluaran: dokumen pengadaan 

kontraktor yang disyahkan/ditandatangani kepala dinas). 

6. Pengadaan/lelang kontraktor (keluaran: terpilihnya kontraktor). 
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II.  Tahap pelaksanaan, meliputi aktivitas-aktivitas: 

1. Penandatanganan kontrak (keluaran: ditandatanganinya kontrak kerja 

konsultan pengawas, kontrak kerja kontraktor gedung X, dan kontrak kerja 

gedung Y). 

2. Pelaksanaan pembangunan gedung X (keluaran: terbangunnya gedung X). 

3. Pelaksanaan pembangunan gedung Y (keluaran: terbangunnya gedung Y). 

4. Serah terima pekerjaan (keluaran: berita acara serah terima hasil pekerjaan). 

III. Tahap pengendalian dan pelaporan, meliputi aktivitas-aktivitas: 

1. Rapat koordinasi pengendalian (keluaran: pelaksanaan rapat koordinasi 

pengendalian). 

2. Pelaporan (keluaran: laporan bulanan/triwulanan). 

 

Setiap tahapan dan aktivitas tersebut perlu diberikan bobot terhadap total 

seluruh kegiatan. Pada umumnya seluruh kegiatan diberikan bobot 100%, kemudian 

tahap persiapan maksimal 15%, tahap pelaksanaan minimal 80%, dan tahap 

pengendalian dan pelaporan maksimal 5%. Sedangkan bobot untuk setiap aktivitas 

diberikan bobot berdasarkan justifikasi penyusun ROPK dengan mempertimbangkan 

tingkat kesulitan pelaksanaan, besaran anggaran, tingkat kepentingan/urgenitas, dll. 

 

Dalam tulisan ini, penulis menyajikan 2 (dua) jenis penilaian kinerja, yaitu: (i) 

penilaian kinerja dalam rangka untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan; 

dan (ii) penilaian kinerja dalam rangka untuk memberikan opini terhadap kinerja unit 

organisasi yang bersangkutan. Penilaian kinerja dalam rangka untuk melakukan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mendapatkan opini kinerja yang 

baik (tinggi atau sangat tinggi). 

 

Penilaian kinerja dalam rangka untuk melakukan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan capaian realisasi pelaksanaan 

kegiatan (baik fisik maupun keuangan) dengan rencana/target atau dengan cara 

mengukur simpangan (deviasi) antara realisasi terhadap rencana/target. Penilaian 

kinerja ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

d = p – t 

dimana: 

d = deviasi (%) 
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p = progres/realisasi pelaksanaan kegiatan (%) 

t = target/rencana pelaksanaan kegiatan (%) 

 

Berikut adalah 3 kategori hasil penilaian kinerja dalam rangka untuk pengendalian 

pelaksanaan kegiatan: 

- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 95% atau lebih dari rencana 

dikategorikan “baik”. 

- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 90% - 95% dari rencana dikategorikan 

“hati-hati”. 

- Realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai 90% atau kurang dari rencana 

dikategorikan “buruk”. 

 

Periode waktu penilaian kinerja dalam rangka untuk pengendalian 

pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang bersangkutan. Pada umumnya periode waktunya tergantung dengan 

tingkat/level unit organisasi, unit organisasi dengan rentang kendali yang panjang 

biasanya periode waktunya juga panjang, sedangkan unit organisasi yang rentang 

kendalinya pendek periode waktunya juga pendek. Sebagai contoh untuk penilaian 

kinerja di tingkat pemerintah daerah diperlukan penilaian kinerja sekurang-kurangnya 

satu triwulan satu kali, namun di tingkat OPD periode penilaian kinerja ini diperlukan 

dengan rentang waktu yang lebih pendek (misalnya satu bulan satu kali), dan di 

tingkat bidang atau seksi (baca: tingkat kegiatan) periode waktu penilaiannya  bisa 

lebih pendek lagi (misalnya satu minggu satu kali). 

  

Penilaian kinerja dalam rangka untuk memberikan opini terhadap kinerja unit 

organisasi yang bersangkutan diperoleh dengan cara mengukur tingkat/nilai capaian 

realisasi pelaksanaan terhadap rencana. Secara matematis penilaian kinerja ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

k = (p/t) x 100 

dimana: 

k = kinerja 

p = progres/realisasi pelaksanaan kegiatan (%) 

t = target/rencana pelaksanaan kegiatan (%) 
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Berikut adalah 5 (lima) kategori penilaian kinerja dalam rangka untuk memberikan 

opini terhadap kinerja suatu unit organisasi (dalam hal ini OPD): 

- Nilai kinerja 90 - 100 dengan predikat/status kinerja “sangat tinggi”. 

- Nilai kinerja 75 - 90 dengan predikat/status kinerja “tinggi”. 

- Nilai kinerja 65 – 75 dengan predikat/status kinerja “sedang”. 

- Nilai kinerja 50 – 65 dengan predikat/status kinerja “rendah”. 

- Nilai kinerja kurang dari 50 dengan predikat/status kinerja “sangat rendah”. 

 

Penilaian kinerja dengan metode ini dilakukan untuk 2 (dua) indikator utama, 

yaitu indikator capaian fisik kegiatan dan indikator serapan/realisasi keuangan, dan  

Sedangkan indikator pelaporan dilakukan dengan cara penilaian kualitatif terhadap 

penyampaian laporan (pengisian format laporan), yang meliputi: (i) pengisian laporan 

fisik dan keuangan; (ii) pengisian laporan permasalahan yang dihadapi; (iii) pengisian 

laporan tindak lanjut penanganan permasalahan; dan (iv) korelasi antara pengisian 

laporan fisik dan keuangan, pengisian laporan permasalahan, dan pengisian laporan 

tindak lanjut penanganan permasalahan. 

 

Indikator tambahan berupa pelaporan dianggap cukup penting karena 

pelaporan ini merupakan sumber informasi untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk mengetahui 

upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penilaian kinerja 

pelaporan ini didasarkan pada tingkat pemahaman pelaksana kegiatan terhadap 

pelaksanaan kegiatannya. Setiap pelaksana kegiatan yang memahami  kegiatannya 

akan tahu persis terhadap permasalahannya dan juga akan mampu mengambil sikap 

untuk menindak lanjuti mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya penilaian 

kinerja pelaporan ini didasarkan pada bobot pengisian permasalahan yang berkorelasi 

dengan pencapaian kinerja fisik dan keuangan serta langkah tindak lanjut yang 

dilakukan. 

 

Dari 3 (tiga) indikator penilaian kinerja, yaitu: indikator kinerja fisik, 

indikator  kinerja keuangan, dan indikator kinerja pelaporan, masing-masing 

diberikan bobot yang berbeda, yaitu 40% untuk indikator kinerja fisik, 40% untuk 

kinerja keuangan, dan 20% untuk kinerja pelaporan. Selanjutnya hasil penilaian 

kinerja dijumlahkan sebagai nilai kinerja yang dicapai.  
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Sebuah organisasi yang mempunyai unit organisasi lebih dari satu diperlukan 

ada penilaian terhadap capaian kinerjanya masing-masing, khususnya penilaian 

kinerja dalam rangka untuk memberikan opini terhadap masing-masing unit kerja 

yang ada. Dari hasil penilaian kinerja ini dapat juga digunakan untuk melakukan 

perangkingan capaian kinerja,  sehingga bisa diketahui unit kerja yang kritis dan 

memerlukan perhatian.  

 

Kegunaan dari penilaian kinerja dalam rangka memberikan opini terhadap 

unit kerja adalah untuk memberikan motivasi terhadap pelaksana kegiatan, terutama 

untuk unit kerja yang capaian kinerjanya rendah. 

 

Kegiatan-kegiatan di DPUPKP 

  

Kegiatan-kegiatan yang ada di DPUPKP pada tahun 2021 terdapat 36 

kegiatan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang ada di DPUPKP: 

 

Sumber: DPUPKP 

No Nama kegiatan 
1 2 
1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 
2 Evaluasi kinerja perangkat daerah 
3 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 
4 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 
5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 
6 Penyelenggaraan rapat, konsultasi, dan koordinasi 
7 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 
8 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

9 
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan 
lainnya 

10 Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya 

11 
Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola SDA kewenangan 
kabupaten/kota 

12 Pembangunan jaringan irigasi permukaan 
13 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 
14 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 
15 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 
16 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 
17 Penyediaan sarana persampahan 
18 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat 
19 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik 
20 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 

21 
Penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik 
fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan 
bangunan gedung, serta implementasi SIMBG 

22 
Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung 
daerah kabupaten/kota 

23 Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 
24 Pembangunan jalan 
25 Rekonstruksi jalan 
26 Pemeliharaan berkala jalan 
27 Pemeliharaan rutin jalan 
28 Pembangunan jembatan 
29 Rehabilitasi jembatan 
30 Pemeliharaan rutin jembatan 
31 Fasilitasi sertifikasi tenaga trampil konstruksi 

32 
Bimbingan teknis tentang pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, 
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 

33 Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun 
34 Perbaikan rumah tidak layak huni 
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Kinerja DPUPKP  

  

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, secara internal DPUPKP 

melakukan penilaian kinerja terhadap 2 (dua) indikator utama, yaitu indikator kinerja 

keuangan dan indikator kinerja fisik. Berikut adalah kinerja keuangan dan kinerja 

fisik bulan Januari-September 2021. 

 

 

 

 

Sumber: analisis penulis 

 

 Di awal tahun kinerja keuangan DPUPKP sangat rendah, bahkan belum ada 

progres sama sekali di bulan Januari. Hal ini karena adanya perubahan penggunaan 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang ketika itu diwajibkan menggunakan 

aplikasi SIPD, namun dalam perjalanannya aplikasi SIPD belum siap untuk 

pelaksanaan penatausahaan keuangan (ketika itu baru siap digunakan untuk proses 

perencanaan anggaran). Selanjutnya sistem penatausahaan keuangan kembali 

menggunakan aplikasi SIMD@.  

  

Pada bulan ke-5 (bulan Mei) kinerja keuangan DPUPKP sangat tinggi, bahkan 

mencapai 120,55% dari target. Hal ini disebabkan banyaknya paket-paket pekerjaan 

kontraktual dengan pihak ketiga yang baru saja ditandatangani dan selanjutnya 

banyak dikeluarkan pembayaran uang muka kerja untuk pihak ketiga tersebut. 

Kelebihan progres ini dapat dilakukan dengan menarik maju target anggaran kas di 

bulan Juni yang dicairkan di bulan Mei. Selanjutnya terjadi progres kinerja keuangan 

No Jenis kinerja
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

1 Keuangan -               39,34      47,26      73,73      120,55    89,91      95,89      127,76    96,37      
2 Fisik 94,51      112,57    90,86      100,25    102,56    104,09    103,14    102,81    100,33    
3 Keu dan fis 47,25      75,95      69,06      86,99      111,56    97,00      99,52      115,29    98,35      

Capaian kinerja
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yang tinggi di bulan Agustus karena banyak paket pekerjaan yang progresnya maju 

(lebih cepat dari yang direncanakan), dan pihak ketiga mengajukan pencairan 

anggaran maju dengan menarik anggaran kas September dicairkan di bulan Agustus.  

 

Dalam rangka untuk memberikan opini terhadap kinerja OPD, DPUPKP 

melakukan penilaian kinerja (secara internal) terhadap seluruh kegiatan yang ada, 

yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan menerapkan 3 (tiga) indikator, 

yaitu: indikator fisik, indikator keuangan, dan indikator pelaporan. Dipakainya 3 

(tiga) indikator ini merujuk pada metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah yang dilakukan secara periodik tiga bulan sekali (triwulanan). 

Namun penilaian kinerja kegiatan yang dilakukan di DPUPKP dengan periode waktu 

satu bulan satu kali. 

  

Muatan substansi pelaksanaan  yang dilakukan, meliputi: (1) melakukan 

penilaian kinerja masing-masing kegiatan (skoring masing-masing kegiatan); (2) 

menandai kinerja kegiatan dengan warna hijau tua untuk kinerja sangat tinggi, warna 

hijau muda untuk kinerja tinggi, warna kuning untuk kinerja sedang, warna oranye 

untuk kinerja rendah, dan warna merah untuk kinerja sangat rendah (tujuan 

penandaan ini untuk mengetahui kegiatan yang perlu perhatian khusus); (3) penilaian 

kinerja dinas, yaitu rata-rata dari nilai kinerja seluruh kegiatan. Berikut adalah 

statistik hasil penilaian kinerja DPUPKP tahun 2021 (Januari-September): 

 

 

 

 

Sumber: Analisis penulis 

 

 Dari statistik hasil penilaian kinerja DPUPKP dapat diketahui bahwa dari 

bulan Januari sampai dengan September nilai kinerja bervariasi dari 99,81 di bulan 

Januari kemudian menurun menjadi 97,71 di bulan April dan naik lagi menjadi 100 di 

bulan Mei selanjutnya turun menjadi 98,15 di bulan Juni dan naik menjadi 100 di 

Fisik   
(40%)

Keuangan 
(40%)

Laporan 
(20%)

Total nilai Status kinerja

1 Januari 40,00     39,81     20,00     99,81    sangat tinggi

2 Pebruari 40,00     39,61     20,00     99,61    sangat tinggi

3 Maret 39,98     38,44     20,00     98,42    sangat tinggi

4 April 40,00     37,71     20,00     97,71    sangat tinggi

5 Mei 40,00     40,00     20,00     100,00  sangat tinggi

6 Juni 39,98     38,17     20,00     98,15    sangat tinggi

7 Juli 40,00     39,19     20,00     99,19    sangat tinggi

8 Agustus 40,00     40,00     20,00     100,00  sangat tinggi

9 September 40,00     38,68     20,00     98,68    sangat tinggi

10 Oktober

11 Nopember

12 Desember

No Bulan
Nilai kinerja
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bulan Agustus serta menurun lagi menjadi 98,68 di bulan September. Nilai kinerja ini 

nampaknya berfluktuasi antara 97,71 sampai 100 dengan predikat/status  sangat 

tinggi. Dengan demikian kinerja DPUPKP secara umum menunjukkan pada keadaan 

yang baik (sangat tinggi).  

 

Kegiatan yang memerlukan perhatian khusus 

  

Kegiatan penilaian kinerja yang terpenting adalah jika hasil penilaian kinerja  

tersebut mampu untuk memberikan rekomendasi demi perbaikan kinerja untuk 

periode waktu berikutnya. Untuk mengetahui kegiatan yang memerlukan perhatian 

khusus, yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang kinerjanya belum baik (buruk 

atau hati-hati) atau yang nilai kinerjanya belum optimal. Sebagai contoh dapat 

ditampilkan penilaian kinerja DPUPKP pada bulan terakhir (September) sebagai 

berikut:  

 

 

Sumber: analisis penulis 

fisik (%) f isik (%) f isik keuangan fisik (40%) keu (40%) Lap (20%) Total status kinerja

1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 99,00 84,63 99,00 42,04 0,00 -42,59 40,00         22,96         20,00         82,96         tinggi

2 Evaluasi kinerja perangkat daerah 77,00 77,36 77,00 52,44 0,00 -24,92 40,00         30,03         20,00         90,03         sangat tinggi

3 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 77,75 77,75 72,50 72,50 -5,25 -5,25 37,90         37,90         20,00         95,80         sangat tinggi

4 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 100,00 100,00 99,00 80,67 -1,00 -19,33 39,60         32,27         20,00         91,87         sangat tinggi

5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 66,00 65,11 66,00 65,11 0,00 0,00 40,00         40,00         20,00         100,00       sangat tinggi

6 Penyelenggaraan rapat, konsultasi, dan koordinasi 76,00 81,24 76,00 19,63 0,00 -61,62 40,00         15,35         20,00         75,35         tinggi

7 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100,00 99,46 100,00 99,46 0,00 0,00 40,00         40,00         20,00         100,00       sangat tinggi

8 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 77,00 77,90 77,00 76,01 0,00 -1,89 40,00         39,25         20,00         99,25         sangat tinggi

9 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan 
bangunan lainnya

78,00 70,78 78,00 67,38 0,00 -3,39 40,00         38,64         20,00         98,64         sangat tinggi

10 Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya 86,00 85,62 86,00 81,37 0,00 -4,26 40,00         38,30         20,00         98,30         sangat tinggi

11 Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelola SDA kew enangan 
kabupaten/kota

96,00 93,39 95,00 92,68 -1,00 -0,72 39,60         39,71         20,00         99,31         sangat tinggi

12 Pembangunan jaringan irigasi permukaan 92,00 86,71 79,00 74,58 -13,00 -12,13 34,80         35,15         20,00         89,95         tinggi

13 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan 93,00 88,78 93,00 88,14 0,00 -0,65 40,00         39,74         20,00         99,74         sangat tinggi

14 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kaw asan perdesaan 99,00 77,23 98,00 98,85 -1,00 21,62 39,60         40,00         20,00         99,60         sangat tinggi

15 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kaw asan Perkotaan 100,00 100,00 100,00 76,12 0,00 -23,88 40,00         30,45         20,00         90,45         sangat tinggi

16 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 98,00 71,35 98,00 99,40 0,00 28,04 40,00         40,00         20,00         100,00       sangat tinggi

17 Penyediaan sarana persampahan 85,00 92,10 89,00 92,08 4,00 -0,02 40,00         39,99         20,00         99,99         sangat tinggi

18 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat 96,00 135,88 99,00 98,68 3,00 -37,20 40,00         25,12         20,00         85,12         tinggi

19 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik 89,00 91,83 89,00 88,40 0,00 -3,44 40,00         38,63         20,00         98,63         sangat tinggi

20 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 98,00 83,16 98,00 95,02 0,00 11,85 40,00         40,00         20,00         100,00       sangat tinggi

21 Penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB), sertif ikat laik 
fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan 
bangunan gedung, serta implementasi SIMBG

75,00 80,08 75,00 46,47 0,00 -33,61 40,00         26,56         20,00         86,56         tinggi

22 Perencanaan, pembangunan, pengaw asan, dan pemanfaatan bangunan 
gedung daerah kabupaten/kota

98,00 99,28 100,00 63,12 2,00 -36,16 40,00         25,54         20,00         85,54         tinggi

23 Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 90,00 91,71 90,00 91,59 0,00 -0,12 40,00         39,95         20,00         99,95         sangat tinggi

24 Pembangunan jalan 87,00 85,77 87,00 85,55 0,00 -0,23 40,00         39,91         20,00         99,91         sangat tinggi

25 Rekonstruksi jalan 97,00 95,29 97,00 94,47 0,00 -0,81 40,00         39,68         20,00         99,68         sangat tinggi

26 Pemeliharaan berkala jalan 97,00 96,41 97,00 88,67 0,00 -7,74 40,00         36,90         20,00         96,90         sangat tinggi

27 Pemeliharaan rutin jalan 64,00 87,58 83,00 80,32 19,00 -7,26 40,00         37,10         20,00         97,10         sangat tinggi

28 Pembangunan jembatan 94,00 83,05 94,00 82,54 0,00 -0,51 40,00         39,80         20,00         99,80         sangat tinggi

29 Rehabilitasi jembatan 70,00 35,22 72,00 34,77 2,00 -0,45 40,00         39,82         20,00         99,82         sangat tinggi

30 Pemeliharaan rutin jembatan 64,00 99,78 78,00 89,63 14,00 -10,16 40,00         35,94         20,00         95,94         sangat tinggi

31 Fasilitasi sertifikasi tenaga trampil konstruksi 87,00 82,82 69,00 39,31 -18,00 -43,51 32,80         22,60         20,00         75,40         tinggi

32 Bimbingan teknis tentang pengaw asan tertib usaha, tertib 
penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

82,00 80,77 82,00 80,49 0,00 -0,28 40,00         39,89         20,00         99,89         sangat tinggi

33 Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun 81,00 77,47 81,00 77,42 0,00 -0,05 40,00         39,98         20,00         99,98         sangat tinggi

34 Perbaikan rumah tidak layak huni 83,00 95,06 83,00 95,76 0,00 0,70 40,00         40,00         20,00         100,00       sangat tinggi

35 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 83,00 72,52 83,00 72,40 0,00 -0,12 40,00         39,95         20,00         99,95         sangat tinggi

36 Penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan untuk 
menunjang fungsi hunian

100,00 99,87 100,00 98,53 0,00 -1,34 40,00         39,46         20,00         99,46         sangat tinggi

JUMLAH DPUPKP 87,08 90,24 87,21 86,84 0,13 -3,40 40,00         38,64         20,00 98,64         sangat tinggi

BELANJA GAJI (+INSENTIF) 77,75      77,75 72,50      72,50 -5,25 -5,25 37,90         37,90         20,00         95,80         sangat tinggi

BELANJA NON GAJI 87,34      90,87 87,63      87,57 0,17 -3,30 40,00         38,68         20,00         98,68         sangat tinggi

No
Target Realisasi Deviasi (%)

Program/kegiatan/sub kegiatan
Kinerja kegiatan

keuangn (%) keuangn (%)
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Dari table tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Deviasi (%) baik fisik maupun keuangan merupakan deviasi antara realisasi dan 

target. Kinerja kegiatan yang baik adalah jika deviasi keterlambatan (-) fisik 

dan/atau keuangan tersebut lebih rendah dari 5%. Jika deviasi keterlambatannya 

antara 5% -10% maka harus hati-hati, dan memerlukan upaya peningkatan kinerja 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dan jika deviasi 

keterlambatannya lebih dari 10% maka kegiatan tersebut kinerja pelaksanaannya 

buruk dan memerlukan perhatian khusus, harus ada upaya-upaya lain (selain yang 

sudah direncanakan) agar hasil akhir kegiatan target keluarannya bisa tercapai. 

2. Kinerja kegiatan diharapkan mendapatkan nilai lebih dari 90 (sangat tinggi).  

3. Dengan diketahuinya status kinerja kegiatan maka dapat menjadi petunjuk 

kegiatan yang memerlukan perhatian untuk bulan berikutnya (dari data di atas 

yang deviasinya diberi tanda merah dan kuning). 

 

B. KINERJA PEGAWAI 

 

Kinerja sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja sumber daya 

manusia (pegawai). Oleh karena itu penilaian kinerja pegawai perlu dilakukan 

pengukuran secara periodik. Kinerja pegawai yang meningkat diharapkan akan 

meningkatkan kinerja organisasi. Indikator penilaian kinerja pegawai di Pemerintah 

kabupaten Kulon Progo ditetapkan ada 2 (dua) unsur indikator penilaian, yaitu:  (i) 

indikator disiplin pegawai; dan (ii) indikator aktivitas pegawai.  

 

Penilaian kinerja pegawai merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi, 

sehingga kinerja pegawai hanya bisa diukur sebagai “mencapai kinerja (100%)” atau 

“tidak mencapai kinerja (<100%)”. Selanjutnya, dalam sebuah populasi pegawai di 

suatu OPD maka dapat dikelompokkan menjadi pegawai yang memenuhi kinerja 

(100%) dan pegawai yang tidak memenuhi kinerja (<100%). Ada sebuah hipotesa 

bahwa kinerja OPD dipengaruhi oleh kinerja pegawai, semakin banyak pegawai yang 

memenuhi kinerja (100%), maka kinerja OPD  akan semakin  baik. 

 

Penentuan penilaian disiplin pegawai dinilai berdasarkan tingkat kehadiran 

pegawai. Kehadiran pegawai dicatat dengan menggunakan alat yang sudah modern, 

yaitu dengan alat face scan, sehingga pencatatan kehadiran ini tidak bisa dilakukan 

oleh orang lain, harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Pencatatan kehadiran 
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pegawai meliputi pencatatan waktu kehadiran (kedatangan) dan waktu kepulangan. 

Pegawai yang datang melebihi waktu yang telah ditentukan dinilai sebagai terlambat 

datang, dan pegawai yang pulang sebelum waktu yang ditentukan dinilai sebagai 

pulang mendahului. Satuan waktu dihitung dalam menit. Kemudian tingkat disiplin 

pegawai dihitung secara komulatif dalam 1 (satu) bulan. Secara matematik 

perhitungan tingkat disiplin pegawai dihitung sbb: 

 

k = (w – (d+p))/w  x 100% 

dimana: 

k = tingkat disiplin pegawai (%) 

w = jumlah waktu kerja dalam satu bulan (menit) 

d = jumlah waktu terlambat datang dalam satu bulan (menit) 

p = jumlah waktu mendahului pulang dalam satu bulan (menit) 

 

Berikut merupakan catatan kedisiplinan pegawai DPUPKP dalam kurun 

waktu bulan Januari – September 2021.  

 

  

Sumber: analisis penulis 

 

Dari sejumlah pegawai yang ada, dicatat tingkat kedisiplinannya dan 

dilakukan rekapitulasi dengan mengelompokkan pegawai yang kedisiplinannya 100% 

dan pegawai yang kedisiplinannya <100%. Kemudian dari rekapitulasi tersebut 

dilakukan pembobotan berapa prosen yang kedisiplinannya mencapai 100% dan 

berapa prosen pegawai yang kedisiplinannya <100% (prosentase terhadap seluruh 

pegawai). Dari rekapitulasi tersebut, kedisiplinan pegawai yang mencapai 100% 

paling rendah pada bulan Pebruari sebesar 66,67% dan di bulan-bulan berikutnya 

meningkat hingga 82,00% di bulan September. 

 

No Bulan 100% <100% Keterangan
1 Januari 73,15      26,85      jml pegawai 108 orang
2 Pebruari 66,67      33,33      jml pegawai 108 orang
3 Maret 71,30      28,70      jml pegawai 108 orang
4 April 75,70      24,30      jml pegawai 107 orang
5 Mei 77,67      22,33      jml pegawai 103 orang
6 Juni 74,76      25,24      jml pegawai 103 orang
7 Juli 79,21      20,79      jml pegawai 101 orang
8 Agustus 81,19      18,81      jml pegawai 101 orang
9 September 82,00      18,00      jml pegawai 100 orang

10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
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Indikator aktivitas pegawai merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

dilaksanakan masing-masing pegawai berdasarkan fungsi, dan tugas pokok atau tugas 

kedinasan lain, sesuai dengan rincian aktivitas pegawai yang telah ditetapkan. 

Rincian aktivitas pegawai memiliki keluaran (out put) dan dinilai dalam satuan point 

nilai aktivitas.  

 

Setiap pegawai mempunyai kewajiban mencatat aktivitas yang dilakukannya 

setiap hari. Kemudian aktivitas ini disahkan/disetujui atau di-approve oleh atasan 

langsungnya. Bisa jadi aktivitas pegawai tidak disetujui oleh atasan langsungnya, 

karena aktivitas tersebut tidak mendukung kinerja OPD (misalnya: aktivitas tersebut 

merupakan aktivitas untuk kepentingan pribadi). Setiap jenis aktivitas mempunyai 

bobot/point yang telah ditentukan (misalnya: aktivitas mengikuti rapat mempunyai 

point 120). Point-point aktivitas inilah yang digunakan untuk mengukur kinerja 

aktivitas individu/pegawai. Kemudian point aktivitas ini dilakukan rekapitulasi untuk 

setiap bulannya. Setiap pegawai wajib mengumpulkan nilai point aktivitas sekurang-

kurangnya 6.000 point. 

 

Berikut adalah rekapitulasi kinerja aktivitas pegawai DPUPKP dalam kurun 

waktu bulan Januari-September 2021. 

 

Sumber: analisis penulis 

 

Dari sejumlah pegawai yang ada, dicatat point aktivitas pegawai untuk setiap 

bulannya dan dilakukan rekapitulasi dengan mengelompokkan pegawai yang point 

aktivitasnya  >6.000 point (100%) dan pegawai yang point aktivitasnya  <6.000 point 

(<100%). Kemudian dari rekapitulasi tersebut dilakukan pembobotan berapa prosen 

yang point aktivitasnya mencapai 100% dan berapa prosen pegawai yang point 

aktivitasnya <100% (prosentase terhadap seluruh pegawai). Dari rekapitulasi aktivitas 

individu pegawai DPUPKP sebagaimana data seperti tersebut di atas, aktivitas 

No Bulan 100% <100% Keterangan
1 Januari 87,04      12,96      jml pegawai 108 orang
2 Pebruari 89,81      10,19      jml pegawai 108 orang
3 Maret 93,52      6,48         jml pegawai 108 orang
4 April 94,39      5,61         jml pegawai 107 orang
5 Mei 99,03      0,97         jml pegawai 103 orang
6 Juni 96,12      3,88         jml pegawai 103 orang
7 Juli 89,11      10,89      jml pegawai 101 orang
8 Agustus 92,08      7,92         jml pegawai 101 orang
9 September 98,00      2,00         jml pegawai 100 orang

10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
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pegawai yang mencapai 100% paling rendah pada bulan Januari sebesar 87,04% dan 

di bulan-bulan berikutnya meningkat hingga 99,03% di bulan Mei, serta menurun di 

bulan Juni dan Juli hingga mencapai 89,11%. Penurunan point aktivitas ini 

dikarenakan karena pada bulan Juni-Juli tersebut terjadi peningkatan pegawai yang 

terpapar sakit covid-19. Selanjutnya di bulan Agustus-September meningkat kembali. 

 

Kinerja pegawai yang diukur dengan indikator kedisiplinan dan aktivitas, dari 

data tersebut di atas nampaknya berjalan seiring. Ketika kedisiplinan meningkat maka 

aktivitas pegawai juga meningkat. Dan ketika kedisiplinan pegawai menurun (di 

bulan Mei) maka aktivitas pegawai juga menurun. Selanjutnya dari data tersebut di 

atas dapat diketahui bahwa kinerja OPD dipengaruhi (berbanding lurus) dengan 

kinerja pegawai. Ketika kinerja pegawai meningkat, maka kinerja OPD juga 

meningkat. 

 

C. LAIN-LAIN 

 

Organisasi perangkat daerah selain mengurusi urusan yang menjadi 

kewenangannya (misalnya DPUPKP mengurusi urusan pekerjaan umum dan urusan 

perumahan permukiman), pada umumnya juga melaksanakan tugas-tugas lain yang 

dapat berpengaruh pada kinerja OPD pada urusan yang diampunya. Tugas-tugas lain 

tersebut, antara lain: (i) pengelolaan asset; (ii) pengelolaan arsip; (iii) pelayanan 

informasi publik; (iv) perencanaan program; (v) pengembangan teknologi informasi; 

(vi) pencegahan korupsi; (vii) dll. Oleh karena itu setiap OPD perlu mengembangkan 

indikator penilaian kinerja yang lebih luas lagi. Bahkan akan lebih sempurna jika 

setiap tugas yang dilaksanakan perlu diidentifikasi indikator penilaiannya. 

 

Lebih lanjut bahwa kinerja OPD pada umumnya sangat dipengaruhi oleh 

kinerja pegawai, maka menjadi penting bahwa peningkatan kinerja pegawai ini untuk 

selalu ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai ini sangat diperlukan 

adanya peran aktif dari pimpinan OPD, khususnya peran kepala dan sekretaris 

dinas/badan/kantor.  

 

Ketika dilakukan penilaian kinerja, baik di tingkat pemerintah daerah atau di 

tingkat OPD atau di tingkat unit organisasi yang lain, akan diperoleh peringkat 

kinerja. Namun demikian bukanlah peringkat kinerja ini yang menjadi tujuan akhir 
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dari penilaian kinerja. Yang lebih penting adalah setiap unit organisasi atau setiap 

kegiatan kinerjanya mencapai opini kinerja baik (sangat tinggi). Oleh karena itu 

walaupun peringkat kinerja pada posisi puncak (peringkat 1), jika nilai status 

kinerjanya belum optimal maka kinerja organisasi/kegiatan tersebut harus tetap terus 

ditingkatkan. 
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