
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

1.  Nama Organisasi  : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB  

 

2.  Tugas   : Merumuskan bahan/materi kebijakan, penyusunan, pengoorganisasian administratif 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, Monitoring, perumusan dan 

penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administratif 

penyelenggaraaan Urusan pemerintahan umum dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan reformasi birokrasi serta jabatan dan sumberdaya aparatur. 

 

3.  Fungsi   : a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan 

kelembagaan, tatalaksana dan reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan 

sumberdaya aparatur; 

    b. Merumuskan bahan kebijakan dalam bidang ketatausahaan, keuangan dan aset dan 

kepegawaian; 

    c. Merumuskan bahan koordinasi dan konsultasi bidang kelembagaan, tatalaksana dan 

reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan sumberdaya aparatur; 

    d. Merumuskan bahan naskah kajian/telaahan teknis bidang kelembagaan, tatalaksana 

dan reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan sumberdaya aparatur; 

    e. Merumuskan bahan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan, tatalaksana 

dan reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan sumberdaya aparatur; 

    f. Merumuskan peta potensi dan sumberdaya serta rencana pengembangan 

kelembagaan, tatalaksana dan reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan 

sumberdaya aparatur; 

    g. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi penataan kelembagaan, 

tatalaksana dan reformasi birokrasi, serta analisa formasi jabatan dan sumberdaya 

aparatur; 

    h. Merumuskan data jabatan perangkat daerah provinsi, UPTD?B, UPT Pusat serta 

Perangkat Daerah Provinsi dan UPTD/B Kabupaten/Kota; 

    i. Merumuskan Rencana Strategis, Renja, RKA/DPA Biro; 

    j. Merumuskan bahan Lakip, LPPD, LKPJ, RLPPD dan laporan kegiatan biro; 

    k. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; 

    l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 

    m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi. 

   

 

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

PENJELASAN 

(Formulasi  Pengukuran, Tipe Penghitungan,   

Sumber Data, Alasan) 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewujudkan 

laporan 

akuntabilitas 

kinerja 

Organisasi 

Perangkat 

Daerah yang 

baik  

 

 

 

Persentase 

pelaporan 

akuntabilitas 

kinerja Pemerintah 

Daerah yang 

bernilai sangat baik  

 

 

Formulasi Pengukuran 

 

 

 

 

Tipe Perhitungan 

Sumber Data     

Alasan            

 

: 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

Peningkatan % Laporan 

Kinerja perangkat daerah yang 

baik tahun ke n dikurangi 

cakupan Laporan Kinerja 

perangkat daerah perangkat 

daerah yang baik tahun ke n -1 

Komulatif 

Bagian Tatalaksana dan RB 

 

2 Mewujudkan 

perangkat daerah 

berkualitas dan 

akuntabel serta 

pendayagunaan 

aparatur yang 

baik  

 

Persentase 

dokumen analisis 

jabatan, evaluasi 

jabatan dan analisis 

beban kerja yang 

termanfaatkan 

Formulasi Pengukuran,  

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Penghitungan, 

Sumber Data  

Alasan 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

Peningkatan % cakupan 

Analisis Jabatan (ANJAB), 

Analisis Beban Kerja (ABK) 

dan Evaluasi Jabatan (Evjab) 

perangkat daerah yang baik 

tahun ke n dikurangi cakupan 

Anjab, ABK, Evjab perangkat 

daerah yang baik tahun ke n -1 

Komulatif 

Bagian Anforjab dan SDA 

 



No 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 

PENJELASAN 

(Formulasi  Pengukuran, Tipe Penghitungan,   

Sumber Data, Alasan) 

 

Persentase 

perangkat daerah 

dengan kematangan 

tinggi 

Formulasi Pengukuran,  

 

 

 

 

 

 

Tipe Penghitungan, 

Sumber Data  

Alasan 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

Peningkatan % cakupan 

perangkat daerah dengan 

kematangan tinggi tahun ke n 

dikurangi dengan persentase 

cakupan perangkat daerah 

dengan kematangan tinggi 

tahun ke n – 1 

Komulatif 

Bagian Kelembagaan 

 

 

3 Mewujudkan 

unit kerja 

pelayanan publik  

yang berprestasi 

dan survey 

kepuasan 

masyarakat 

meningkat 

Persentase unit 

kerja yang 

menyelenggarakan 

pelayanan publik 

dengan baik 

Formulasi Pengukuran,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Penghitungan, 

Sumber Data  

Alasan 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

Peningkatan % cakupan 

perangkat daerah yang 

menerapkan SOP dan 

ketatalaksanaan yang baik 

tahun ke n dikurangi cakupan 

perangkat daerah yang 

menerapkan SOP dan 

ketatalaksanaan yang baik 

tahun ke n -1 

Komulatif 

Bagian Tatalaksana dan RB 

 

Persentase unit kerja 

pelayanan publik 

berprestasi.. 

 

Formulasi Pengukuran,  

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Penghitungan, 

Sumber Data  

Alasan 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

Peningkatan % cakupan 

perangkat daerah yang 

memberikan pelayanan publik 

terstandar tahun ke n 

dikurangi cakupan perangkat 

daerah yang memberikan 

pelayanan publik terstandar 

tahun ke n -1 

Komulatif 

Bagian Tatalaksana dan RB 

 

 

 

 

 

 

Mataram,                       2020 

KEPALA BIRO ORGANISASI 

 

 

 

H. Yusron Hadi, ST,M.UM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 197006111997031007 

 

  


