
















BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta 

lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap SKPD perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) atau disebut juga 

sebagai Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indikator ) 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem 

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel 

dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan 

masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.  

 

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018, maka Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun Indikator 

Kinerja Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan 

penyelenggaraan manajemen kinerja dengan harapan dapat 

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga 

sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan 

target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah 

ditetapkan. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan.  

Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dengan 

maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai 

penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan 

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

 



Sedangkan tujuan ditetapkannya  Indikator Kinerja Utama (IKU) ini 

adalah:  

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara 

baik.  

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan 

kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam 

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk merencanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.  

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 

900/62/411.206/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan 2 

sasaran. Sasaran pertama adalah “Terpeliharanya even seni dan 

kebudayaan daerah” dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan even 

seni dan budaya daerah dan Persen benda, situs dan kawasan cagar 

budaya yang dilestarikan dan sasaran kedua adalah “Meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan” dengan  Indikator Kinerja Persentase 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah peningkatan 

PAD dari sektor pariwisata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

P E N U T U P 

 

 

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) atau disebut juga sebagai 

Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indikator ) sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen 

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi 

pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan 

publik dan daya saing daerah 

 

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 900/62/411.206/2015 

tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, diharapkan dapat 

dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.  

 

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan 

parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

 


