
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

2.1.1 Dasar Hukum Pemberlakuan LAKIP 

Pemberlakuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

diawali dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 

(KKN). 

Banyak para ahli sepakat bahwa untuk membangun Good Governance harus ada 

Clean Government, artinya bahwa Pemerintah harus bersih dari tindakan KKN. Tanpa 

disertai pemberantasan KKN, konsep Good Governance tidak mungkin dapat diwujudkan. 

Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa perwujudan Good Governance antara lain 

harus mengedepankan akuntabilitas publik dan transparansi, jika menghendaki suatu 

Admnistrasi Negara yang demokratis, bersih dan bertanggungjawab dengan birokrasi yang 

professional. 

Sebagai tindak lanjut dalam pemberantasan praktek KKN seperti diamanatkan 

oleh UU No. 33 Tahun 2004, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah 

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah melalui 

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 mengeluarkan peraturan tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas di sini didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 



mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  

Dalam dunia birokrasi Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi instansi bersangkutan. (Tim AKIP-BPKP:2000:2-3) 

Diperlukannya Akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan 

publik untuk menciptakan suatu Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Good 

Governance disini diartikan sebagai penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi dan 

tertinggi negara, termasuk juga dalam hubungannnya dengan masyarakat sebagai pihak 

yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara, dimana syarat bagi terciptanya Good 

Governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan 

yang partisipatif bagi masyarakatnya dan Akuntabilitas. (Tim AKIP-BPKP;1999:6) 

 

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

2.1.2.1 Pengertian 

2.1.2.1.1 Pengertian Instansi Pemerintah 

Pengertian Instansi Pemerintah menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 

tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, adalah : 

“Sebutan kolektif perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi 

Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor 

Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/badan lainnya yang 

dibiayai dari anggaran negara.” 



 

2.1.2.1.2 Pengertian Akuntabilitas 

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan 

bahwa Akuntabilitas adalah : 

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban.” 

 

Sedangkan definisi Akuntabilitas Publik menurut Mardiasmo (2004:20), adalah: 

“Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut”. 

 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan 

dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus 

memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta 

meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 

2.1.2.1.3 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah 

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja 

Instansi Pemerintah adalah : 

 “Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai 

penjabaran dari tujuan, misi dan visi instansi pemerintah yang terwujud dalam 

tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.” 

 



2.1.2.1.4 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah  : 

“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik. 

 

Alat untuk melakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinrtah (AKIP) 

adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 1999,  secara singkat implementasi 

(pelaksanaan) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dituangkan 

dalam Renstra dan LAKIP. 

 

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 

tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 



4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

5. Harus jujur, objektif, transaparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

6. Harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana 

serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan 

stratejik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat 

(wewenang), dalam pelaksanaan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen 

yang kuat dari atasan langsung instansi yang memberikan akuntabilitasnya, lembaga 

perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

yang bersangkutan. 

 

2.1.2.3 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan dari Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan 

yang baik dan terpercaya. 

 Sedangkan sasaran dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

adalah : 

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara 

efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 



2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah. 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional. 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

2.1.2.4 Organisasi Instansi Pemerintah 

 Di dalam INPRES No. 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa organisasi instansi 

pemerintah (Penyelenggara Negara) yang wajib melaksanakan sistem AKIP adalah : 

1. Para Menteri 

2. Panglima Tentara Nasional Indonesia 

3. Gubernur Bank Indonesia 

4. Jaksa Agung 

5. Kepala Kepolisian republik Indonesia 

6. Para pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara 

7. Para gubernur 

8. Para Bupati/Walikota 

9. Sampai Tingkat Esteon III 

Para penyelenggara negara tersebut di atas diharapkan melaksanakan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi 

Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, sebagai salah satu prasyarat untuk 

tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Mulai tanggal 30 September 1999 

setiap instansi pemerintah tersebut di atas telah mempunyai Perencanaan Stratejik tentang 

program-program utama yang akan dicapai selama 1 sampai 5 tahun dan mulai akhir tahun 

anggaran 2000/2001 telah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 



Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan salinannya kepada Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan dengan menggunakan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

 

 

 

2.2 Perencanaan Stratejik (RENSTRA) 

Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan stratejik 

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. (Tim 

Penyusun Renstra:2002:73) 

Perencanaan Stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian 

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan 

lingkungan stratejik, nasional dan global, dengan tetap berada dalam tatanan sistem 

manajemen nasional. 

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal 

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), 

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan /kendala (threats) yang 

ada. Dengan analisis terhadap unsur-unsur tersebut, instansi pemerintah lebih dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.  

Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu SK Kepala LAN nomor 

589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 dan nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 



Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dijelaskan bahwa dokumen Rencana Stratejik setidaknya berisi/memuat visi, 

misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dengan penjabarannya 

sebagai berikut : 

 

 

2.2.1 Visi 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan 

citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. 

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi 

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten, antisipatif, 

inovatif, serta produktif. 

Rumusan visi hendaknya : 

a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi 

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik yang terdapat 

dalam sebuah organisasi. 

d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam 

mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya 

e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi 

f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi 

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : 

a. Menarik komitmen dan menggerakan orang 



b. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi 

c. Menciptakan standar keunggulan 

d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan 

Visi instansi perlu ditanamkan pada unsur organisasi sehingga menjadi visi 

bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakan 

segala sumber daya instansi. 

 

2.2.2 Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi 

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui 

dan mengenal keberadaan dan peran intansi pemerintah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi 

juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi dari peraturan perundangan atau 

kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. 

Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakholders), dan memberikan peluang utnk perubahan/penyesuaian 

sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. 

Rumusan misi hendaknya mampu : 

a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi 

b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai 

c. Memberikan petunjuk sasaran publik mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah 



d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders 

 

2.2.3 Tujuan  

 Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima ) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu stratejik. 

 Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi. 

 

2.2.4 Sasaran 

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan 

memiliki kurun waktu tertentu (lebih pendek daripada tujuan). 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula 

indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah 

diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan disertai targetnya 

masing-masing. 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan 

stratejik secara berkelanjutan (sustainable) sejalan sengan tujuan yang ditetapkan di dalam 

rencana stratejik. 

 



2.2.5 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) 

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang 

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta kegiatan. 

a. Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-

pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah. 

b. Program  

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan 

hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam 

rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

c. Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah 

ditetapkan. 

Kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN, 

APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi 

pula berbagai program yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas 

program pemerintah serta kinerjanya. 



Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 

instansi. Dalam rangka itu perlu dipahami pula keterkaitan antara kebijakan yang telah 

ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. 

Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah 

kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Seluruh isi renstra 

dituangkan dalam formulir Perencanaan Strategi. 

Penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana stratejik disusun suatu rencana kinerja tahunan yang memuat berbagai kegiatan. 

 

2.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 1999, setiap instansi pemerintah 

berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara 

tertulis, periodik dan melembaga. 

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian 

kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya. 

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam 

dokumen LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak 

disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. 

 

2.3.1 Penangggung Jawab Penyusunan LAKIP 



Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional 

bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. 

Pimpinan instansi sebagaimana dalam INPRES No. 7 tahun 1999, dapat 

menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab. 

LAKIP di instansinya masing-masing disusun dengan mengacu pada SK Kepala 

LAN No. 239/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2.3.2 Prinsip-Prinsip LAKIP 

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umunya, 

yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Disamping itu perlu 

diperhatikan : 

1. Prinsip pertanggungjawaban (responsibility center), sehingga lingkupnya jelas. Hal-

hal yang dapat dikendalikan (controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca 

laporan. 

2. Prinsip pengecualian, yang dapat dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan 

bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. 

Misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-

perbedaaan antara realisasi dengan target/standar/rencana/budget, penyimpangan-

penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu, dan sebagainya. 

3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya 

penyusunannya. 



Selain itu perlu diperhatikan pula beberapa ciri laporan yang baik seperti 

relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), 

dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya 

banding tinggi, berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan terstandarisasi (untuk 

yang rutin). 

 

2.3.3 Format dan Isi LAKIP 

Agar LAKIP lebih berguna sebagi umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan 

masing-masing instansi pemerintah. 

Penyeragaman ini dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung 

jauh dari pemenuhan prasyarat minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam 

LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga 

perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai. 

LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah, juga 

dimaksudkan dalam LAKIP aspek keuangan yangs secara langsung mengaitkan hubungan 

antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 



Pengertian kinerja menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 

Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah : 

 “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu 

organisasi”. 

 Sedangkan menurut Tim AKIP BPKP (2000:7) : 

“Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada 

pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui 

dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil”. 

  

 Jadi secara umum dapat diartikan bahwa kinerja merupakan prestasi/hasil yang 

telah dicapai organisasi dalam periode tertentu. 

Kinerja dapat digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara perodik 

mengenai efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.4.2 Perencanaan Kinerja 

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan 

bahwa : 

“Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 

kegiatan secara tahunan.” 

 

Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan  untuk seluruh 

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja ini disusun 



setiap awal tahun anggaran, dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam satu periode tahunan. 

Dokumen rencana kinerja berisikan informasi tentang : sasaran yang ingin 

dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan targetnya, program, 

kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya, serta keterangan yang menjelaskan 

keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. 

1. Sasaran 

Sasaran yang dimaksud pada rencana kegiatan ini adalah sebagaimana dimuat dalam 

dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada 

tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja dan targetnya. 

 

2. Program 

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam 

lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada 

dokumen rencana stratejik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-

program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. 



Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan 

targetnya. 

4. Indikator Kinerja Kegiatan 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan 

ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok : 

f. Masukan (input) 

 Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat 

berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, 

dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 

g. Keluaran (output) 

 Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari 

pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan. 

h. Hasil (outcome) 

 Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka 

menengah. Outcome ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

i. Manfaat (benefit) 

 Adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang disarankan langsung oleh 

masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses oleh publik. 

j. Dampak (impact) 

 Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum 

lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 



Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat 

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, 

penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi 

dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan 

kegiatan dan program-program instansi. 

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang 

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung 

yang harus diorganisasi. 

Indikator kinerja yang dimaksud hendaknya : 

1. Spesifik dan jelas 

2. Dapat diukur secara objektif 

3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang inguin dicapai, dan  

4. Tidak bias 

 

2.4.3 Pengukuran Kinerja 

Kinerja dapat diketahui dengan melakukan pengukuran. Pengukuran kinerja 

sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik 

dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik dibelanjakan 

secara ekonomis, efisien dan efektif. 



Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003:136), 

menyatakan bahwa: 

“Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi 

pemerintah.”  

 

Pengukuran dimaksudkan merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) 

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak 

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau 

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh 

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

Pengukuran kinerja pada tingkat kegiatan pada dasarnya menjadi dasar atau 

awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengukuran kinerja selanjutnya dalam rangka menilai tingkat pencapaian sasaran instansi. 

 Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian                        yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi tentang :  

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa 

2. Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan 

dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). 

3. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan,dan 



4. Efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan, lebih spesifik lagi operasi nirlaba dari 

pemerintah dalam hal kontribusi khususnya kepada suatu tujuan. 

 

2.4.4 Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja 

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja antara lain : 

1. Informasi Finansial 

Kinerja finansial suatu organisasi diukur berdasarkan anggaran dengan melakukan 

analisi varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan baik atas pendapatan 

maupun pengeluaran. 

2. Informasi Non Finansial 

Informasi non finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses 

pengendalian manajemen. Jenis informasi non finansial dapat dinyatakan dalam bentuk 

variabel kunci (key variable atau key success factor, key result factor) yang 

mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. 

Karateristik variabel kunci : 

1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi 

2. Bersifat sementara (volatile) dan dapat berubah dengan cepat 

3. Perubahannya tidak dapat diprediksi 

4. Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera 

5. Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran antara 

(surrogate). 

 

2.5 Pokok Bahasan LAKIP 



Berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 1999 menjelaskan bahwa LAKIP merupakan 

sarana/alat untuk melaksanakan akuntabilitas berupa pengukuran kinerja atas rencana 

kinerja tahunan yang telah ditetapkan yang terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu : 

a. Kerangka Pengukuran Kinerja 

b. Evaluasi Kinerja 

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

 

2.5.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kerangka 

pengukuran kinerja terdiri dari tahapan penetapan indikator kinerja, pengumpulan data 

kinerja dan cara pengukuran kinerja.  

Pengukuran kinerja  dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. 

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat 

diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu : 

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi untuk 

pengumpulan data kinerja. 

2. Data eksternal yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. 

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan 

untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna dalam 

proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan 

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan 

efektivitas. 



Sistem informasi kinerja dibangun bersamaan pada saat menetapkan indikator 

kinerja sehingga dapat diprediksi unit-unit yang bertanggungjawab menyelenggarakan 

catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. 

Hal ini dapat dilakukan dengan memasukan kewajiban pelaporan reguler, 

mingguan, bulanan, triwulan terhadap data kinerja. Mengingat sistem informasi harus 

dibangun dan dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip memberikan kemudahan dan dari 

sisi biaya dapat dijustifikasi kelayakannya, maka sebisa mungkin instansi pemerintah dapat 

menggunakan sistem yang sudah ada. 

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 

indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk 

mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. 

Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak 

dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi.  

Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna 

mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan 

dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. 

Pengukuran kinerja mencakup : 

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan. 

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian 

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana 

dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. 



Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran 

kinerja hasil kegiatan. Bentuk pengukuran kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada 

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran 

(PPS). 

 

2.5.2 Evaluasi Kinerja 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalm rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. 

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis 

ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh organisasi dengan memberikan 

data nilai output per unit dihasilkan oleh suatu input tertentu. 

Pada saat menghitung persentase pencapaian target dapat terjadi kondisi-kondisi 

sebagai berikut : 

a. Realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai 

dengan targetnya. 

b. Realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang 

lebih dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target. 

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang 

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (outcomes), manfaat 

(benefits) atau dampak (impacts). 



Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja 

(performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi 

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-

perbandingan antara : 

a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan 

b. Kinerja nyata tahun ini dengan kinerja nyata tahun-tahun sebelumnya 

c. Kinerja suatun instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau dengan 

sektor swasta 

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. 

 

2.5.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja 

LAKIP menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan 

agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam. 

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi 

secara keseluruhan. 

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan 

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi 

sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan stratejik. Selain itu juga dianalisis mengenai 

tingkat pencapaian kinerja karyawan dibandingkan dengan pencapaian akuntabilitas kinerja 

instansi secara keseluruhan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.   



Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan 

secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang  

diperoleh secara lengkap dan rinci, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi 

kebijakan untuk mengetahui ketetapan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun 

sistem dan proses pelaksanaannya. 

 

2.5.4 Hubungan Implementasi LAKIP Terhadap Peningkatan Kinerja  

 Pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi 

akuntabilitas dengan diterbitkannya INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. INPRES ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh 

instansi pemerintah wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). Menurut LAKIP seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan 

pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi 

organisasi. 

 Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada 

pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Wujud lain dari 

implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan 



bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang 

didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapainya.  

 LAKIP berisi uraian tentang kinerja instansi pemerintah mengenai pencapaian 

sasaran dan tujuan instansi pemerintah, termasuk di dalamnya aspek keuangan yang secara 

langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau 

manfaat yang diperoleh. Isi dari LAKIP mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan 

kinerja instansi pemerintah yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran. Instansi pemerintah harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja 

yang dicapainya. 

 Keberhasilan kinerja instansi pemerintah yang tercermin dalam pelayanan 

publik yang baik, menggambarkan bahwa pemerintah sebagai agent telah 

mempertanggungjawaban segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan kegagalan dari kinerja instansi 

pemerintah dapat berakibat pada tingkat ketidakpuasan publik terhadap pelayanan yang 

diterima dari instansi pemerintah. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus meningkatkan 

kinerjanya untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan 

strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan 

kinerja insatnsi pemerintah dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia 

dan perbaikan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kinerja instansi pemerintah. 

Peningkatan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat berakibat pada pelayanan publik 

yang lebih baik di masa mendatang. 


