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A. Pengertian Pelaporan Kinerja 

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau 

merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh 

atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang 

telah dibuat dan disepakati. 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

 

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.  

 

C. Format Laporan Kinerja 

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap 

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. 

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang : 

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas: 

a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan KB; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pembinaan UPT. 

 

 

 

 



2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021;  

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 
kepesertaan ber KB 

Persentase Peserta KB Aktif 69,84% 

  Persentase Kampung KB Aktif 90,00% 

  Persentase kelompok PIK Remaja 
Tegar 

26,04% 

 

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan dalam 

tribulan I Tahun 2021;  

 

No. Sasaran  
Indikator 
Kinerja 

Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 

1. Meningkatnya 
kepesertaan ber 
KB 

Persentase 
Peserta KB Aktif 

69,84% 0% 0% 

  Persentase 
Kampung KB 

Aktif 

90,00% 0% 0% 

  Persentase 
kelompok PIK 
Remaja Tegar 

26,04% 0% 0% 

 

Pada indikator sasaran Presentase Peserta KB Aktif, dari target tribulan I tahun 2021 

sebesar 69,84% telah terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum ada kegiatan 

yang berjalan. Adapun faktor-faktor yang diharapkan dapat mendukung  pencapaian 

kinerja adalah : 

a. Penyusunan dokumen secara tepat waktu dengan memperhatikan sistematika 

dalam Permendagri 54/2010; 

b. Koordinasi dengan para Bidang untuk mengukur realisasi dan capaian setiap 

indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama, outcome dan output; 

c. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Pembangunan 

KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). 

d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK. 

e. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses pelayanan KB. 

f. Beberapa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan secara daring dan 

menggunakan media sosial, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian kinerja. 

g. Kegiatan pelayanan KB tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan 

sehingga pelayanan terhadap akseptor KB dapat tercapai. 

 

4. Rencana Tindak Lanjut; 

Berdasarkan hasil  evaluasi dan analisis kinerja tribulan I (satu) tahun 2021 untuk 

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Malang belum ada yang tercapai dikarenakan belum ada kegiatan yang berjalan di  




