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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu 

instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara 

Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan 

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan Penyusunan 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

 

 

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/
https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing
http://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/
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Penyusun Perjanjian Kinerja 

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja 

2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang 

ditandatangani oleh Bupati/Walikota. 

3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh 

Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD. 

Waktu Penyusunan 

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan 

anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. 

Penggunaan Sasaran dan Indikator 

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-

hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain 

yang relevan. 

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan 

outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan 

Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada 

bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja 

lain yang relevan. 

Format 

Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran 

Perjanjian Kinerja. 

Format Pernyataan 

Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai dengan anak 

lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas : 

1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu 

2. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. 

Lampiran Kinerja 

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian 

kinerja.  
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Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan pernyataan 

komitmen  yang  merepresentasikan  tekad dan  janji untuk mencapai kinerja 

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja 

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja 

aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi 

amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  telah  membuat  Penetapan  Kinerja  Tahun  

2015 secara  berjenjang  sesuai  dengan  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  yang ada. 

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir 

Tahun 2015. 

Revisi dan Perubahan 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai 

berikut: 

 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 

 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015, 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Rencana 

Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 

serta Penetapan Kinerja Tahun 2015. 
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2.1. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2010 - 2015 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2015. Di 

dalamnya termasuk visi dan misi serta arah kebijakan pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi sebagai berikut: 

 Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  tahun 2011 - 2015 : 

"Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Beraklak 

Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya 

Manusia”. 

Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  tahun 2010 - 2015 : 

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi tersebut, pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi  menetapkan Sembilan misi. Intisari misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih ( good and clean 

governance ) 

2. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. 

3. Mewujudkan daya ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial. 

5. Meningkatkan kesejahetraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya 

daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

 

2.1.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi 

Arah kebijakan dalam RPJMD tersebut kemudian dijabarkan di 

tingkat SKPD dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2015. Di dalamnya, ditetapkan pula 

visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi  sebagai 

berikut: 

"Terwujudnya Badan Usaha Koperasi dan UMKM Yang 

Mandiri, Berdaya Saing". 

Visi tersebut diatas mempunyai makna, yaitu : 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Dinas Koperasi dan 

UMKM  Kabupaten Banyuwangi berikut ini: 
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1. Mandiri adalah kemampuan nyata Badan Usaha Koperasi dan UMKM 

dalam melaksanakan, mengelola dan mengembangkan sendiri kegiatan 

usahanya, tanpa kehilangan kerjasama kemitraan yang saling 

menguntungkan dengan pihak-pihak terkait. 

2. Berdaya saing, adalah kemampuan Badan Usaha Koperasi dan UMKM 

dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas, mampu mengatasi 

perubahan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar skala usahanya 

secara simultan dan berkelanjutan. Daya saing disini sangat erat kaitannya 

dengan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas secara 

berkesinambungan. Tetapi dayasaing bukan merupakan suatu akhir dari 

sasaran, melainkan suatu cara untuk mencapai sasaran akhir yaitu masyarakat 

yang sejahtera. Peningkatan daya saing bisa juga dicapai melalui perluasan 

jaringan, peningkatan interaksi, kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan 

pihak terkait yang saling mendukung. 

             Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak 

lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan 

langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.  

   2.1.2.  Misi  

  Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal 

ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan 

menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.  

Misi : 

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dijabarkan melalui misi. Hal ini tidak 

lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan 

langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. 

Misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan tata kelola usaha koperasi secara berkelanjutan. 

Pertumbuhan Koperasi dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan dari segi kuantitas. Namun dari segi kualitas harus terus 

dilakukan usaha untuk meningkatkan kualitas Koperasi, baik dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun bagi 

masyarakat pada umumnya. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan 

Koperasi diarahkan untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan 

partisipasi anggota Koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa 
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Koperasi, peningkatan akuntabilitas Koperasi, penerapan standar 

akuntansi sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan pengembangan 

sistem manajemen kinerja serta dilakukan pemeringkatan secara berkala 

oleh Lembaga Independen untuk memonitor perkembangan kualitas 

Koperasi. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi tercermin dari 

persentase koperasi aktif dan pertumbuhan anggota koperasi. 

2. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM. 

Pendirian Badan Hukum Koperasi, didasarkan pada kesamaan 

kepentingan ekonomi. Sehingga usaha-usaha Koperasi yang akan 

didirikan dan dikembangkan seharusnya mempunyai hubungan 

keterkaitan antara kegiatan usaha anggota dan usaha yang dibangun oleh 

Koperasi. Dengan demikian akan mendorong terbentuknya surplus 

kegiatan usaha Koperasi. Penumbuhan kinerja usaha Koperasi ini akan 

tercermin dari volume usaha serta surplus yang tercermin dari kinerja 

SHU terhadap modal usaha Koperasi. Upaya-upaya pemberdayaan 

UMKM dan penumbuhan wirausaha baru dalam rangka meningkatkan 

kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Pemberdayaan dan 

penumbuhan ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas, baik produk 

maupun manajemennya sehingga dapat meningkatkan daya saing dan 

nilai tambah produk-produk UMKM. Meningkatnya pemberdayaan 

UMKM dan penumbuhan wirausaha baru tercermin pada pertumbuhan 

wirausaha baru dan pertumbuhan omset UMKM yang telah difasilitasi 

pemasarannya. 

3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. 

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dikategorikan sebagai Lembaga 

Keuangan Intermediasi dalam lingkup terbatas, yang melakukan fungsi 

penghimpunan dana (funding) dan pemberian pinjaman/pembiayaan 

(lending). Perkuatan SDM pengelola KSP/USP- Koperasi diarahkan 

pada sertifikasi kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia ( SKKNI ) sektor keuangan sub sektor perantara keuangan 

bidang Koperasi Jasa Keuangan. Meningkatnya kualitas KSP/USP 

Koperasi tercermin dari pertumbuhan KSP yang sehat. 
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Setiap tahun dalam rangka meningkatkan promosi dan pemasarannya 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 

Banyuwangi melaksanakan beberapa event promosi KUMKM, terutama 

Festival Kuliner dan Banyuwangi Art Week dan Hari Koperasi tingkat 

Provinsi, Hari Koperasi tingkat Nasional dan Smesco.  

 


