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A. Latar Belakang
Sebagai organisasi profesi yang berperan dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, AAIPI harus mampu menjadi contoh yang baik dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara transparan dan akuntabel.
Bersamaan dengan penetapan Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018–2022, dipandang perlu untuk
melengkapi dengan Pedoman Penilaian Kinerja sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian
kinerja, sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

B. Tujuan
Pedoman Penilaian Kinerja merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis. Konsistensi
dalam penggunaan metode dan proses yang obyektif dalam pelaksanaan penilaian kinerja, diharapkan dapat
diperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian hasil penilaian kinerja
dapat menjadi masukan bagi upaya perbaikan, maupun inisiatif untuk meningkatkan efektivitas kinerja AAIPI.

C. Kerangka Kerja
Penilaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan AAIPI Tahun 2018 – 2022, dilakukan
dengan menggunakan 5 (lima) Kategori, masing-masing kategori dinilai dengan menggunakan bobot tertentu,
sebagai berikut : Tertib Perencanaan (20%), Tertib Organisasi (10%), Tertib Administrasi (10%), Tertib
Sarana dan Prasarana (10%), serta Hasil Kerja (50%).
Dari lima kategori tersebut secara keseluruhan dijabarkan dalam 13 (tiga belas) Unsur dan 20 (dua
puluh) Kriteria Penilaian yang akan diukur dengan bobot penilaian dalam Skala Likert. Untuk menjaga
objektivitas atas penilaian, setiap penetapan bobot penilaian harus dapat dibuktikan dengan kebaradaan alat
bukti yang mendukung kebenaran atas penilaian yang dilakukan. Kerangka kerja pelaksanaan penilaian dapat
dilihat pada Gambar 1.
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1) Penilaian untuk tertib perencanaan (bobot 20%), dilakukan atas unsur : penyusunan rencana kerja, dan
penyusunan rencana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
2) Penilaian untuk tertib organisasi (bobot 10%), dilakukan atas unsur : keterlibatan SDM inti, dan
ketersediaan SDM pendukung;
3) Penilaian untuk tertib administrasi (bobot 10%), dilakukan atas unsur : praktek pelaksanaan sistem
administrasi, dan kelengkapan bukti pelaksanaan pekerjaan (arsip, database, hasil monev);
4) Penilaian untuk tertib sarana dan prasarana (bobot 10%), dilakukan atas unsur : kelengkapan peralatan
kerja, dan kondisi ruang kerja yang memadai, aman dan nyaman;
5) Penilaian untuk HASIL KERJA (bobot 50%), dilakukan atas unsur : pelaksanaan kegiatan dilakukan
sesuai prosedur yang berlaku, kelengkapan bukti pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil kerja, serta
upaya perbaikan berkelanjutan.

D. Tata Cara Penilaian
Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 4 (empat) skala, yang masing-masing dapat
menggambarkan kondisi kinerja dari kategori, unsur, dan kriteria yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian
dapat diberikan gambaran sebagai berikut :
Skala Penilaian Kinerja
: Sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata dari sasaran penilaian, dan disertai dengan
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bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software,
aplikasi, soft copy);
: Sebagian besar menggambarkan kondisi nyata dari sasaran penilaian, dan disertai
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dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik
(software, aplikasi, soft copy);
: Sebagian menggambarkan kondisi nyata dari sasaran penilaian, dan disertai dengan
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adanya bukti-bukti yang nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi,
soft copy);
: Sebagian besar tidak dapat memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, dan tidak
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didukung dengan bukti-bukti nyata, baik secara lengkap maupun sebagian;
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja
Sesuai kerangka kerja penilaian, hasil penilaian kinerja dalam ditampilkan bagi nilai masing-masing
kategori, maupun nilai total yang merupakan penggabungan dari lima kategori.
Kategori

Jumlah
Unsur

Jumlah
Kriteria

Bobot
Penilaian

Perhitungan

(1)

(2)

Tertib perencanaan
Tertib organisasi
Tertib administrasi
Tertib Sarana dan
Prasarana
Hasil Kerja
Jumlah

2
3
2

(3)

(4)

(5)

2
4
3

20%
10%
10%

2

4

10%

4
13

7
20

50%
100%

Rekapitulasi
perhitungan dengan
bantuan excell yang
merupakan bagian
dari pedoman
penilaian

Nilai
Maksimal
(6)

20
10
10
10
50
100

3

Proses Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja dapat dilakukan secara mandiri (self-diagnosis), maupun penilaian yang dilakukan
secara bersilang yang dilakukan lintas unit kerja atau lintas fungsi dalam organisasi AAIPI, sebagaimana
layaknya pelaksanaan Telaah Sejawat. Dalam hal penilaian dilakukan pada kepengurusan daerah, pelaksanaan
penilaian kinerja secara bersilang, dapat dilakukan oleh kepengrurusan antar daerah.

E. Lembar Penilaian
Pelaksanaan penialaian kinerja dilakukan dengan menggunakan format penialaian seperti pada Tabel 1
berikut.
Tabel 1. Format Penilaian Kinerja
Unsur
Kriteria
(1)
(2)
1. Kategori : Tertib Perencanaan (bobot : 20%)
a. Menyusun rencana kerja Memiliki jadwal rencana kerja yang jelas dan terukur
b. Menyusun rencana
anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan

Skala Penilaian
(3)
1 2 3 4

Memiliki rencana anggaran dan disertai dengan rencana
pengeluaran

Nilai Kategori Perencanaan
1
2. Kategori : Tertib Organisasi (bobot : 10%)
a. Keterlibatan SDM Inti
Keterlibatan SDM Inti dengan jadwal waktu yang teratur
b. Memiliki tenaga SDM
Jumlah dan kompeternsi SDM Pendukung telah memadai
Pendukung
Unit kerja memiliki struktur organisasi dengan uraian tugas
yang jelas
c. Memiliki pembagian tugas
Masing-masing SDM (inti dan pendukung) memilki
yang jelas
pembagian tugas yang jelas dan disertai dengan sasaran
kinerja
Nilai Kategori Tertib Organisasi
1
3. Kategori : Tertib Administrasi (bobot : 10%)
1) Memiliki sistem dalam penaraan dokumen (pengarsipan)
a. Melaksanakan sistem
2) Seluruh dokumen tertata dan tersimpan dengan baik pada
administrasi secara tertib
tempat yang aman
b. Kelengkapan bukti
Kelengkapan dokumentasi seluruh hasil pelaksanaan keiatan
pelaksanaan pekerjaan
dan disertai bukti-bukti pendukungnya
(arsip, database, hasil
monev)
Nilai Kategori Tertib Administrasi
1
4. Kategori : Tertib Sarana dan Prasarana (bobot: 10%)
1) Tidak pernah ada penundaan pekerjaan karena hambatan
perlengkapan kerja (komputer, laptop, peralatan khusus
yang diperlukan, dan sebagainya)
a. Kelengkapan peralatan
kerja
2) Memiliki kelengkapan pendukung bagi pelaksanaan
pekerjaan (filling cabinet, lemari, aplikasi tertentu, dan
sebagainya)
Tersedia ruang kerja (work station) yang khusus, dan tidak
digunakan barsama-sama (berbaur) dengan kegiatan lain
(organisasi lain)
b. Ruang kerja yang
Organisasi atau unit kerja memiliki otoritas penuh dalam
memadai
pemanfaatan ruang kerja (keperluan lembur, rapat, dan
kepentingan kedinasan lainnya)

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Nilai Kategori Tertib Sarana dan Prasarana
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Unsur
Kriteria
Skala Penilaian
(1)
(2)
(3)
1 2 3 4
5. Kategori : HASIL KERJA (bobot: 50%)
1) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan memenuhi persyaratan
NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria)
2) Pemenuhan jadwal pelaksanaan pekerjaan maupun
a. Pelaksanaan kegiatan
penggunaan anggaran, sesuai dengan perencanaan
dilakukan sesuai prosedur
(dengan menggunakan kurva-S)
yang berlaku
3) Hubungan kerja dengan pihak ketiga selalu dilengkapi
dengan administrasi dan perjanjian kerja atau kontrak
kerja yang memenuhi unsur-unsur pokok yang ditetapkan
(teknis dan administratif)
1) Tersedia laporan kemajuan kinerja secara periodik
b. Kelengkapan bukti
pelaksanaan pekerjaan
2) Tersedia laporan akhir atas pelaksanaan pekerjaan
Penyerahan hasil kerja diikuti dengan berita acara serah terima
c. Kualitas hasil kerja
dan pernyataan pemenuhan kualitas (memenuhi target kinerja)
oleh pemberi kerja
Dilakukan analisis atas hasil kerja dan dirumuskan dalam
d. Upaya perbaikan
ruang perbaikan (OFI/opportunity for improvement) serta
berkelanjutan
perumusan rencana aksi perbaikan (AFI/action for
improvement)
Nilai Kategori HASIL KERJA
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PENUTUP

Demikian Pedoman Penilaian Kinerja ini diharapkan dapat melengkapi Rencana Strategis AAIPI
Tahun 2018–2022. Diharapkan semua perangkat organisasi dapat mengimplementasikan dan memanfaatkan
sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, dan sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan dan
peningkatan kinerja AAIPI pada masa yang akan dating.
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