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Aspek Kinerja

 Bagaimana mengukur kinerja Badan Pelaksana ?

 Kinerja Badan Pelaksana (BP) diukur berdasarkan amanat yang dibebankan
kepadanya. Berdasarkan PERPRES Nomor 110/2017, maka kinerja BP diukur dari
kemampuannya memberikan nilai manfaat dalam penempatan dan investasi
keuangan haji, seuai dengan prinsip Syariah, kehati-hatian dan keamanan.

 Namun demikian, untuk mendapatkan pengukuran kinerja yang lebih
comprehensive, maka aspek-aspek yang diukur dapat diperluas merujuk pada
konsep balanced scorecard yang dikembangkan oleh Norton dan Kaplan.

 Perspektif keuangan

 Perspektif stakeholders

 Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

 Perspektif proses bisnis internal



Renstra dan RKAT

 Rencana pelaksanaan amanat BP harus terdokumentasikan dengan baik

dalam dokumen rencana jangka menengah (renstra) dan dokumen

rencana jangka pendek (rencana kerja dan anggaran tahunan) BP.

 Unsur-unsur yang akan digunakan sebagai standar kinerja dan indikator kinerja

merupakan bagian dari kedua dokumen tersebut



Performance Agreement dan KPI

 BP dan Dewan Pengawas (DP) perlu membentuk kesepakatan tentang
substansi yang akan digunakan sebagai indicator kinerja dan standar kinerja
BP

 Kesepakatan BP-DP dilakukan setiap akhir tahun, untuk digunakan sebagai acuan
kinerja BP pada tahun berikutnya

 Kesepakatan BP-DP berbentuk dokumen perjanjian kinerja (performance 
agreement), yang ditandatangani kedua pihak

 Dokumen perjanjian kinerja BP-DP, memuat antara lain:

 Key performance indicators (KPI)

 Target kinerja setiap KPI

 Program kerja yang akan dilaksanakan

 Anggaran yang akan dibelanjakan



Pelaporan dan Audit Kinerja

 Pelaporan kinerja BP kepada DP, bersifat rutin

 Bulanan/triwulanan/semesteran

 Tahunan

 Laporan BP kepada DP, memuat

 Kinerja seluruh KPI yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja

 Realisasi

 Capaian kinerja

 Informasi kinerja KPI dari waktu ke waktu

 Program kerja yang dilaksanakan

 Pembelanjaan anggaran

 Efektivitas

 Efisiensi



Pelaporan dan Audit Kinerja

 Audit kinerja oleh DP

 Verifikasi laporan kinerja BP

 Rekomendasi perbaikan kinerja

 Penilaian kinerja



Bagaimana mengukur kinerja DP ?



KPI DP

 Kinerja DP pada dasarnya tercermin dari kinerja BPKH. Namun demikian, 

diperlukan KPI tersendiri untuk DP, antara lain:

 Intensitas pengawasan yang dilakukan DP

 Tingkat kehadiran anggota DP dalam kegiatan pengawasan

 Tingkat kepatuhan anggota DP terhadap berbagai peraturan kebijakan

 Jumlah rekomendasi DP yang ditindaklanjuti

 Jumlah temuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (?)

 Efektivitas penggunaan anggaran DP



Mekanisme Penilaian Kinerja DP

 Mekanisme penilaian kinerja DP bersifat self assessment. Namun tidak

menutup kemungkinan, dalam proses penilaian kinerja DP dikembangkan

mekanisme yang melibatkan unsur di luar DP.


