
Notulensi Kegiatan Kuliah Tamu Exchange Program FE UNJ dan 

FEPEB UPI 

 
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik 

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022 

Pukul   : 13.00-15.30 

Tempat  : Gedung R.A Kartini ruang 915 kampus A UNJ Rawamangun 

 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 

 

Salah satu aspek tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi ukuran kinerja dari kegiatan 

yang ada di dalam organisasi. Informasi ukuran kinerja akan sangat berguna dalam pengambilan 

keputusan organisasi (termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah). Pengukuran 

kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam 

arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu 

proses pelayanan publik. Penyusunan Indikator kinerja dan pelaporan kinerja pemerintah diaerah 

diatur menggunakan PP 8 TAHUN 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi : 

1. Inputs  : Jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah 

infrastruktur yang ada dan jumlah waktu yang digunakan. 

2. Process : Ketaataan pada peraturan perudangan dan rata-rata yang diperlukan untuk 

memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. 

3. Output : Jumlah produk atau jasa yang dihasilkandan ketepatan dalam memproduksi 

barang dan jasa. 

4. Outcomes : Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan 

atau pegawai. 

5. Benefit : Tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. 

6. Impact : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan  masyarakat. 

   

Peran Dan Manfaat Indikator Kinerja 

Manfaat Indikator kinerja yaitu: 

1.  Kejelasan tujuan organisasi pemda. 
2.  Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas. 

3.  Tersedianya pembandingan kinerja antar waktu dalam organisasi. 

4. Terjadinya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individual manajer sebagai 

bagian dari pertanggung jawaban organisasi kepada publik. 
 

Penyusunan Indikator Kinerja 

1.Susun dan tetapkan rencana strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai 

tujuan dan sasaran 

2.Identifiasi data/informasi yang dikembangkan dalam indikator kinerja secara relevan, lengkap, 

akurat dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas untuk menyusun dan 

menetapkan untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 



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

keberhasilan pelaksanaan kebijakanaan, program, kegiatan. 

 




