
MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Kode IKA 01 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BUTTMKP 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA Hasil rata – rata survei kepuasan masyarakat terhadap layanan uji terap teknik dan metode perkarantinaan 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data BUTTMKP 

Cara pengambilan data • Menghitung rata – rata nilai IKM dari layanan uji terap teknik dan metode perkarantinaan 

Catatan khusus 

Interval IKM berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014: 

1. Nilai persepsi 1 = interval 1,00 – 1,75 (24 – 43,75), Mutu Pelayanan D (Tidak Baik) 

2. Nilai persepsi 2 = interval 1,76 – 2,50 (43,76 – 62,50), Mutu Pelayanan C (Kurang baik) 

3. Nilai persepsi 3 = interval 2,51 – 3,25 (62,51 – 81,25), Mutu Pelayanan B (Baik) 

4. Nilai persepsi 4 = interval 3,26 – 4,00 (81,26 – 100), Mutu Pelayanan A (Sangat baik) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber IKA 
BUTTMKP 



MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Kode IKA 02 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) 
Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dimanfaatkan dibanding total hasil uji terap dan 

metode perkarantinaan yang dihasilkan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA Laporan implementasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan oleh instansi pengguna 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dimanfaatkan pada tahun berjalan 

sebagai pembilang 

2. Hitung jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dihasilkan pada tahun berjalan sebagai 

penyebut 

3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%) 

Catatan khusus 
• Dimanfaatkan yang dimaksud adalah ketika metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dihasilkan 

telah diimplementasikan pada minimal 1 (satu) instansi perkarantinaan 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber IKA 
Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi 



MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Kode IKA 03 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) 
Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap karantina pertanian yang ditindaklanjuti 

dibanding total kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA Laporan kemajuan (progress) tindak lanjut kerjasama yang telah terbentuk 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Seksi Perencanaan dan Kerjasama 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti sebagai pembilang 

2. Hitung jumlah kerjasama yang sudah dibentuk sebagai penyebut 

3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%) 

Catatan khusus 

• Kerjasama yang dimaksud adalah semua kerjasama yang dilakukan oleh BUTTMKP terkait uji terap teknik dan 

metode perkarantinaan maupun kerjasama kesekretariatan 

• Kerjasama yang ditindaklanjuti adalah tindak lanjut yang dilakukan pada tahun berjalan setelah 

penandatanganan MoU kerjasama dengan pihak eksternal 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber IKA 
Seksi Perencanaan dan Kerjasama 



MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Kode IKA 04 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) 
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 

2015) 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA Laporan temuan Itjen atas implementasi SAKIP tahun berjalan dan tahun sebelumnya 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah temuan Itjen yang berulang = temuan Itjen yang berulang A + temuan Itjen yang berulang B + .......... + temuan 

Itjen yang berulang N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Inspektorat Jenderal 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah temuan Itjen terhadap implementasi SAKIP pada tahun ini (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Bandingkan temuan pada tahun – tahun tersebut berdasarkan aspek temuan 

3. Bila terjadi temuan Itjen pada aspek yang sama di kedua tahun tersebut maka dihitung 1 (satu) temuan berulang 

4. Jumlahkan semua temuan berulang yang sebelumnya di hitung 

Catatan khusus 

• Temuan Itjen yang dimaksud adalah terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap 5 (lima) aspek SAKIP sesuai 

Permenpan RB 12 Tahun 2015 sebagai berikut : 

1. Rencana Strategis 

2. Pengukuran kinerja 

3. Pelaporan kinerja 

4. Capaian kinerja 

5. Evaluasi kinerja 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber IKA 
Inspektorat Jenderal 



MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS 

Kode IKA 05 

Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BUTTMKP yang terjadi berulang 

Bukti realisasi/pemenuhan IKA Laporan temuan BPK dari tahun berjalan (t) dan laporan tahun sebelumnya (t-1) 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah temuan BPK yang terjadi berulang = temuan BPK yang terjadi berulang A + temuan BPK yang terjadi berulang 

B + .........+ temuan BPK yang terjadi berulang N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Badan Pemeriksa Keuangan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah temuan BPK terhadap laporan keuangan pada tahun ini (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Bandingkan temuan pada tahun – tahun tersebut berdasarkan kategori temuan 

3. Bila terjadi temuan BPK pada kategori yang sama di kedua tahun tersebut maka dihitung 1 (satu) temuan berulang 

4. Jumlahkan semua temuan berulang yang sebelumnya di hitung 

Catatan khusus 
• Temuan BPK yang dimaksud adalah terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah 

(Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKA/sumber IKA 
Badan Pemeriksa Keuangan 


