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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. TUJUAN PEMELAJARAN UMUM 

Peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) memahami konsep akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu langkah stratejik dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). 

B. TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS  

Peserta diklat memahami konsep akuntabilitas, perencanaan stratejik, 

perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi 

kinerja,  analisis kinerja, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai 

media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya. 

C. DESKRIPSI SINGKAT STRUKTUR MODUL 

Modul ini menguraikan tentang gambaran umum, pengertian/definisi 

akuntabilitas, bentuk akuntabilitas, proses penetapan perencanaan 

strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, 

serta pemahaman tentang pelaporan kinerja instansi pemerintah.  

D. METODOLOGI PEMELAJARAN 

Pemelajaran modul ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 
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1. Tatap Muka 

Dalam sesi tatap muka, instruktur menjelaskan substansi yang 

berkaitan dengan materi sesuai dengan modul disertai contoh-contoh 

nyata dalam pelaksanaannya. Proses pemelajaran dilakukan secara 

interaktif dengan sistem komunikasi dua  arah (two ways 

communication) antara instruktur dengan peserta pelatihan. Proses 

pemelajaran dua arah tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana 

kelas yang dinamis dan memotivasi peserta diklat untuk saling bertukar 

pengalaman sesuai latar belakang masing-masing. Agar proses 

pemelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, maka para 

peserta diklat perlu menyadari pentingnya mempelajari modul ini 

sebelum proses pemelajaran di dalam kelas dilaksanakan.  

2. Diskusi 

Pada sesi diskusi, instruktur berperan sebagai fasilitator dengan 

memberikan kesempatan kepada para peserta diklat untuk berdiskusi 

mengenai substansi yang berkaitan dengan akuntabilitas instansi 

pemerintah. Pada akhir sesi diskusi, instruktur menyimpulkan hasil 

pemikiran para peserta menjadi hasil diskusi yang lengkap dan bulat.    
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BAB  II 
KONSEP AKUNTABILITAS 

Tujuan Pemelajaran Khusus: 

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat dapat memahami konsep  

akuntabilitas secara menyeluruh. 

A. PENGERTIAN AKUNTABILITAS 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean 

government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal 

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan 

nepotisme (KKN). 

Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Sjahruddin Rasul menyatakan  bahwa akuntabilitas didefinisikan 

secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada 

otoritas yang lebih tinggi atas tindakan  “seseorang” atau “sekelompok 

orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. 

Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah 

pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus 

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut 

kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. 
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2. J.B. Ghartey menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan 

stewardship yaitu  apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan 

bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.  

3. Ledvina V. Carino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu 

evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas 

baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh 

dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-

benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan 

memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus 

menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang 

tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah 

lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan 

lingkungannya.  

4. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai  perwujudan 

pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam 

mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam 

rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan 

akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini 

merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau 

unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang 

telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada 

umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, 

dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks 

negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, 

peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.  

5. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab 

dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada 

pihak-pihak  yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau 
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keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang 

untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian 

akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur 

pengukuran kinerja. 

Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban 

seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara 

periodik. 

B. BENTUK AKUNTABILITAS 

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan peristilahan-peristilahan 

untuk menjelaskan  pengertian akuntabilitas dari berbagai sudut pandang. 

Menurut Sirajudin H Saleh dan rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan 

sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas 

internal dan eksternal. 

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 

orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi 

pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang 

dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh 

karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas 

spiritual. Ledivina V. Carino mengatakan bahwa dengan disadarinya 

akuntabilitas spiritual ini, maka pengertian accountable atau tidaknya 

seseorang bukan hanya dikarenakan dia  tidak sensitif terhadap 

lingkungannya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu yakni seperti adanya 

perasaan malu atas warna kulitnya, tidak bangga menjadi bagian dari 

suatu bangsa, kurang nasionalis, dan sebagainya. Akuntabilitas yang satu 
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ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan 

diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, 

pengevaluasian,  dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan 

tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan 

akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut 

dengan Tuhan. Namun, apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh 

iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan 

memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang 

tersebut. Itulah sebabnya mengapa seseorang dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan orang lain, atau mengapa 

suatu instansi dengan instansi yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas 

dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama.  

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut 

kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun 

lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi 

akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan 

sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan 

kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. 

Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar 

yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak 

eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem 

dan prosedur kerja.  

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi 

merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks 

akuntabilitas. Akuntabilitas eksternal terdiri dari : 

1.  Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi 
Sendiri  

Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi 

diwajibkan untuk accountable kepada atasannya dan kepada yang 
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mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh 

petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.      

2.  Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan 
Publik di luar Organisasi Sendiri  

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk 

menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian 

kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain 

kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan 

sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan 

kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan 

sebelum dia memangku jabatan tersebut. 

C. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi 

Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan. 

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.  

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan.     

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan 

komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan 

bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

D. SIKLUS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem 

akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 

Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui pertanggungjawaban secara periodik.    

Sjahruddin Rasul menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen 

berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan perencanaan  stratejik yang meliputi penetapan visi dan 

misi organisasi dan strategic performance objectives.  

2. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan stratejik yang 

telah ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi. 
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3. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), 

menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut.  

4. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut 

untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-

perubahan dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan 

(fine-tuning) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi, dan 

penyelarasan yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan 

berulang lagi. 

Skema mengenai siklus Manajemen Berbasis Kinerja dapat dilihat pada 

gambar 1 di bawah ini: 

Menetapkan 
Misi dan Tujuan
Kinerja Strategis

Melaksanakan 
Tugas
dan

Mengukur Kinerja

Mengumpulkan
Data Untuk 

Menilai Kinerja

Menganalisis, 
Mereviu,

Dan Melaporkan 
Data Kinerja

Menggunakan 
Informasi Kinerja
Untuk Memicu

Perbaikan Kinerja

Menetapkan
Akuntabilitas

Kinerja

 
Gambar 1: Siklus Manajemen Berbasis Kinerja 
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Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, 

instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Penetapan perencanaan stratejik. 

2. Pengukuran kinerja. 

3. Pelaporan kinerja. 

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan. 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada 

gambar 2 di atas dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) 

yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan 

strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam 

perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini 

mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) 

dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta 

Perencanaan 
Strategis 

Pengukuran 
Kinerja 

Pemanfaatan 
Informasi 
Kinerja 

Pelaporan  
Kinerja 
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strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur 

yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja 

ditetapkan, tahap selanjutnya adalah  pengukuran kinerja. Dalam 

melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data 

kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja  yang dinyatakan 

dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang 

akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu 

mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, 

instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu 

periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang 

berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang 

termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja 

instansi secara berkesinambungan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia 

menginstruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, 

jaksa agung, panglima TNI, kepala Polri, kepala LPND, gubernur, bupati, 

dan walikota, sebagaimana tercantum pada butir ketiga Inpres tersebut, 

yaitu  sebagai berikut : ”Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di 

bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu 

capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan 

target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.” 
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E.  LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian akuntabilitas dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah! 

2. Diskusikan bentuk-bentuk akuntabilitas, dan bentuk akuntabilitas apa 

yang terdapat pada instansi Saudara? 

3. Uraikan prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah agar akuntabilitas dapat diimplementasikan secara efektif! 

4. Jelaskan kaitan antara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

dengan sistem manajemen berbasis kinerja!  

5. Gambarkan dan jelaskan siklus manajemen berbasis kinerja dan 

siklus akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah! 

6. Jelaskan ketentuan yang mendasari penyusunan penetapan kinerja 

oleh instansi pemerintah. 
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BAB  III 

PERENCANAAN STRATEJIK INSTANSI 
PEMERINTAH 

 

TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS: 

Setelah mempelajari bab III ini peserta diklat dapat memahami perencanaan 

stratejik instansi pemerintah sebagai titik awal untuk melakukan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

A. PENGERTIAN PERENCANAAN STRATEJIK 

Perencanaan stratejik merupakan proses sistematis yang berkelanjutan 

dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan 

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara 

sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur 

hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan 

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah 

awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. 

Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, global 

serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan Efektivitas programnya, serta agar 

mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam 

lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus 

selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu 
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disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan 

stratejik dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga 

dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada 

pencapaian hasil.  

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan 

Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan stratejik merupakan suatu 

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 

satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan stratejik 

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan 

sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan 

mengantisipasi perkembangan masa depan. Hal-hal yang harus dilakukan 

oleh organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan 

stratejik adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perencanaan stratejik merupakan keputusan 

mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan 

operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan 

akhir organisasi. 

2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan 

interaksinya, terutama cakupan dan kualitas pelayanan yang wajib 

diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat. 

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning 

organisasi dalam membangun kepercayaan pelanggan. 

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama 

dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi. 

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui Efektivitas 

pencapaian implementasi perencanaan stratejik. 
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Langkah-langkah di atas merupakan acuan umum yang harus dilakukan 

oleh setiap organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan 

perencanaan stratejik. Dalam praktiknya,  setiap instansi pemerintah 

diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah stratejik untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu 

pelayanan yang prima.   

B. MANFAAT PERENCANAAN STRATEJIK 

Manfaat perencanaan stratejik adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan untuk Merencanakan Perubahan dalam Lingkungan 
yang Semakin Kompleks 

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi  

berakibat pada semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan  

masyarakat yang lebih prima, semakin menipisnya sumber daya, 

serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus 

disediakan. Hal inilah yang mendorong organisasi untuk melakukan 

perubahan mendasar.  Dengan dicanangkannya  perencanaan 

stratejik, organisasi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif 

yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 

2. Diperlukan untuk Pengelolaan Keberhasilan 

Perencanaan stratejik akan menuntun diagnosis organisasi terhadap  

pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif. Dengan 

perencanaan stratejik, organisasi  dapat membangun strateginya  

sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas 

dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. 
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3. Berorientasi  pada Masa Depan 

Perencanaan stratejik memungkinkan organisasi untuk memberikan 

komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. 

Perencanaan stratejik memerlukan pengumpulan informasi secara 

menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai 

alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang. 

4. Adaptif 

Meskipun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka 

panjang, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting 

dalam perencanaan stratejik. Penyesuaian terhadap perkembangan 

yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 

Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian 

hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan stratejik. 

5. Sarana dalam Memberikan Pelayanan Prima (service excellence) 

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat merupakan 

hal yang utama untuk diperhatikan. Di samping itu, dalam era 

keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat 

untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan 

merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk 

dapat tetap diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu,  pemahaman 

terhadap siapa yang menjadi pelanggan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan sangat diperlukan. Untuk itu, pola-pola pelayanan 

yang  perlu diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

6. Meningkatkan Komunikasi 

Implementasi perencanaan stratejik akan dapat memfasilitasi 

komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan 

dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur 
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serta  keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan 

implementasi perencanaan stratejik, organisasi dapat meningkatkan 

komunikasi baik vertikal maupun horisontal antarunit kerja. 

C. PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEJIK 

Perumusan perencanaan stratejik mengikuti pola yang merupakan 

tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang 

paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Model perencanaan stratejik 

yang digunakan di sini adalah sesuai dengan yang tercantum dalam 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) dengan menggunakan bagan sebagai berikut: 
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Penjelasan dari masing-masing unsur dalam bagan tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Visi 

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah 

harus dibawa agar dapat berkarya, tetap eksis, antisipatif dan inovatif, 

serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang 

tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan oleh instansi pemerintah. 

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan stratejik, 

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. 

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada 

kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh 

karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan 

perubahan tersebut dan jika memang perlu, visi dapat diubah dan 

disempurnakan.  

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali 

gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni 

tanpa adanya rasa terpaksa. Dengan demikian, visi harus menjadi 

milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.  

Di dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang 

menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga 

pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya 

dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.  Visi yang 

tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu 

menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan 

rencana stratejik secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, 
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pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi 

pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang 

diperlukan oleh instansi tersebut. 

Agar dapat  menghasilkan visi yang baik, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam perumusan visi adalah sebagai berikut : 

a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh 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. 

Selanjutnya, rumusan visi yang jelas diharapkan mampu untuk: 

a) Menarik komitmen dan menggerakkan anggota organisasi. 

b) Memberikan makna bagi kehidupan anggota organisasi. 

c) Membentuk suatu standar keunggulan. 

d) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. 

Berikut ini diberikan contoh perumusan visi pada instansi pemerintah:  

 Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 

 "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam 

Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih” 

 Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi DIY: 

”Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” 
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2. Misi  

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi 

pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. 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 instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Perumusan 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. 

Proses perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan 

masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan 

memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan 

tuntutan perkembangan lingkungan. 

Proses pengembangan misi organisasi pemerintah pada umumnya 

memerlukan banyak input, sehubungan dengan banyaknya 

stakeholders dalam organisasi pemerintah. Pernyataan misi yang 

jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam 

manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah. 

Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus 

dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa 

yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi harus 

memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi 
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dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan 

misi suatu organisasi. 

a. Produk atau pelayanan apa yang dihasilkan dan  ditawarkan? 

b. Apakah produk atau pelayanan tersebut memang dibutuhkan 

masyarakat? 

c. Sasaran publik mana yang akan dilayani? 

d. Kualitas produk atau pelayanan yang ditawarkan harus memiliki 

daya saing. 

e. Aspirasi apa yang diinginkan di masa mendatang? Utamanya yang 

berhubungan dengan manfaat dan keuntungan masyarakat 

dengan produk atau pelayanan tersebut. 

Misi sebaiknya dirumuskan oleh suatu kelompok orang yang dibentuk 

khusus untuk melakukan hal tersebut. Pengkajian secara mendasar 

perlu dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan tugas pokok 

dan fungsi organisasi, pelanggan, pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), dan permasalahan yang harus ditangani.  

Contoh rumusan misi BPKP dan Pemerintah Kabupaten Bantul, 

Provinsi DIY adalah sebagai berikut :  

 Misi BPKP : 

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, 

meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya 

iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian 

target-target dan prioritas pembangunan nasional.  

2. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah 

melalui pengkomunikasian hasil pengawasan. 
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3. Mengembangkan governance system dan sinergi antar APIP 

dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern 

pemerintah guna memberi dukungan bagi proses 

pengambilan kebijakan oleh Presiden.  

 

 Misi Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi DIY : 

1. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan prioritas 

mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat serta meningkatkan produksi dan produktivitas 

hasil-hasil potensi daerah guna memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

bertanggung jawab dengan menerapkan demokratisasi dalam 

segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, 

dan menjamin tegaknya supremasi hukum. 

 

3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan 

Informasi yang dikembangkan dari unsur perencanaan stratejik 

sebelumnya harus dievaluasi dan dianalisis untuk menetapkan 

tindakan apa yang akan diambil. Misi suatu organisasi adalah 

pengarah utama dari tindakan organisasi tersebut. Visi dan misi harus 

mengarahkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran 

dalam mempertimbangkan apa (what) yang harus dilaksanakan dan 

kapan (when) akan dilaksanakan. Nilai-nilai dari organisasi, asumsi, 

dan analisis dari lingkungan internal dan eksternal seharusnya 

membantu dalam menetapkan bagaimana tindakan harus diambil. 

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang 
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berkaitan secara luas dengan misi, dalam hal mana kinerja sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi atau pelanggan 

menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Faktor-

faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk 

mengembangkan suatu rencana stratejik yang lebih mudah untuk 

dikomunikasikan dan diterapkan.  

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan 

strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi 

organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor-faktor 

kunci keberhasilan ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi 

indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut 

antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, 

dan kelemahan yang dihadapi: termasuk sumber daya, dana, sarana 

dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

yang digunakan instansi pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya. 

Berikut ini diberikan contoh penetapan faktor-faktor kunci 

keberhasilan pada instansi pemerintah:  

 Faktor-faktor kunci keberhasilan BPKP : 

1. Mandat formal, yaitu adanya peran dan kewenangan BPKP 

yang pasti dan jelas.  

2. Adanya dukungan dari stakeholders.  

3. Pegawai/auditor yang kompeten. 

4. Kepemimpinan yang kompeten. 

5. Independensi. 

6. Pemenuhan terhadap standar audit profesional.  

7. Sistem dan metode kerja sesuai standar profesional. 

8. Dana yang mencukupi. 
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 Faktor-faktor kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten 
Bantul, Provinsi DIY : 

1. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  

2. Adanya pemerintahan yang baik (good governance) yang 

ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(aparat dan masyarakat), terwujudnya pemerintahan yang 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), efektif-

efisien, dan terselenggaranya pelayanan prima masyarakat. 

 

4. Tujuan dan Sasaran  

Penetapan tujuan dan sasaran  organisasi  pada umumnya 

didasarkan kepada  faktor-faktor kunci  keberhasilan  yang dilakukan 

setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan  agar instansi 

pemerintah tersebut mampu mencapai  tujuan dan sasarannya, 

sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai 

atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui  faktor-faktor kunci 

keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa 

kelebihan/kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan 

aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan dimana ada 

kekurangan/kelemahannya. 

a. Tujuan  

Tujuan  merupakan  penjabaran  atau implementasi dari 

pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai  atau 

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. 

Tujuan suatu organisasi  harus konsisten dengan tugas dan 

fungsinya. Secara kolektif, tujuan menggambarkan arah stratejik 

organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai 
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tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam 

fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan  organisasi meletakkan 

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua sasaran dan 

program dalam rangka melaksanakan misi instansi. 

Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi di 

lingkungan organisasi. Tujuan lembaga menggambarkan isu-isu 

stratejik yang merupakan keprihatinan/masalah yang ingin diatasi 

oleh seluruh unsur organisasi lembaga. Oleh karena itu, 

pelaksanaannya akan mendorong sinergi antar semua unit 

organisasi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, 

akan tetapi  harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam 

rangka merealisasikan misi. Dengan demikian,  tujuan harus dapat 

menyediakan  dasar yang kuat untuk menetapkan  indikator 

kinerja. 

Dari uraian di atas, penyusunan tujuan organisasi setidaknya 

harus memenuhi kriteria berikut: 

1) Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sejalan dengan 

kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi 

organisasi. 

2) Merupakan pelaksanaan atau menyumbang pelaksanaan misi 

lembaga. 

3) Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang 

teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal/eksternal, serta 

dapat dikembangkan untuk menjawab isu-isu  stratejik. 

4) Tidak akan mengalami perubahan yang bermakna, kecuali bila 

terjadi suatu perubahan yang sangat mendasar atau apabila 
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hasil yang diinginkan dalam mengatasi isu stratejik tertentu 

telah tercapai. 

5) Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi. 

6) Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-

programnya, namun tidak spesifik menentukan kejadian yang 

penting (milestone) dan strategi pelaksanaannya. Sasaran 

akan menjelaskan hal-hal  tersebut. 

7) Menantang, akan tetapi realistik dan dapat dicapai. 

Berikut ini contoh perumusan tujuan pada instansi pemerintah.   

 Beberapa tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan: 

1. Terwujudnya tata kelola yang baik pada 

IPP/IPD/BUMN/BUMD dan meningkatnya kinerja program 

pemerintahan. 

2. Terciptanya iklim yang mencegah dan memudahkan 

pengungkapan kejadian KKN.  

3. Meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap BPKP 

dan Pemerintah.  

4. Terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi. 

5. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sesuai dengan 

perspektif stockholders dan stakeholders.  

6. Meningkatnya kualitas APIP. 

7. Termanfaatkannya hasil audit dan non audit untuk 

mendorong pencapaian target-terget dan prioritas 

pembangunan nasional. 

8. Tersedianya cakupan produk/jasa baru yang dibutuhkan 

auditan/pengguna untuk pencapaian target kinerjanya. 

9. Terwujudnya perencanaan pengawasan yang terarah dan 

sinergis. 
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10. Terciptanya efisiensi biaya pengawasan. 

11. Terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap 

pelaksanaan kegiatan BPKP. 

12. Tercapainya ketepatan waktu pelaporan. 

13. Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan 

berintegritas. 

14. Tercapainya optimalisasi sistem informasi. 

15.  Terciptanya iklim kerja yang kondusif di lingkungan BPKP. 

16. Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan. 

17. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. 

18. Tersedianya bantuan hukum pada setiap aspek kegiatan. 

19. Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 

 

 Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bantul, Provinsi DIY: 

1.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

masyarakat  di dalam area perdesaan yang modern.  

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan.  

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan soaial 

masyarakat.  

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lestari. 

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

6. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 

b. Sasaran  
Sasaran  merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

oleh instansi pemerintah  dalam rumusan yang lebih spesifik, 

terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun 

waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan. 
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam 

bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan 

fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu, dalam sasaran perlu 

dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan 

pada suatu kurun waktu tertentu, misalkan 1 tahun. Untuk setiap 

indikator tersebut perlu disertai dengan targetnya masing-masing. 

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses  

perencanaan stratejik instansi pemerintah. Fokus utama 

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya 

organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. 

Keberhasilan  pencapaian berbagai sasaran organisasi sangat 

penting, karena hal-hal sebagai berikut: 

1)   Untuk lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana 

jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti 

menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya. 

2) Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan 

memantau kinerja organisasi. 

3) Sebagai alat untuk memicu agar semua bagian organisasi 

sadar akan kemungkinan timbulnya permasalahan, karena 

adanya bidang-bidang kegiatan.  

Agar sasaran ini dapat efektif  maka sasaran harus bersifat atau 

memiliki kriteria berikut: 

1) Spesifik. Sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang 

diinginkan bukan cara pencapaiannya. Sasaran harus 

memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat 

dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan 

yang spesifik pula.  
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2) Dapat dinilai dan terukur. Sasaran harus terukur dan dapat 

dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan 

pencapaiannya. Akuntabilitas harus ditanamkan  ke dalam 

proses perencanaan. Oleh karenanya metodologi untuk 

mengukur pencapaian sasaran harus ditetapkan sebelum 

kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut dilaksanakan.  

3) Menantang namun dapat dicapai. Apabila sasaran harus 

dijadikan standar keberhasilan, maka sasaran harus 

menantang, namun tidak boleh mengandung target yang 

tidak layak.   

4) Berorientasi  pada hasil. Sasaran harus menspesifikasikan 

hasil yang ingin dicapai, contoh: menyediakan asistensi 

teknis bagi 50 industri kulit yang berorientasi ekspor. 

5) Dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada 
masa sekarang. Sasaran akan lebih mudah dikelola dan 

dapat lebih serasi dengan proses anggaran apabila dibuat 

sesuai dengan batas-batas tahun fiskal. 

Berikut contoh rumusan sasaran pada instansi pemerintah 

 Beberapa sasaran-sasaran yang akan dicapai BPKP: 

1. Jumlah IPP/IPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan 

Standar Akuntasi Pemerintah sebanyak 505 instansi. 

2. Jumlah IPP/IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 

Pelayanan Minimum/Pelayanan Prima sebanyak 101 instansi. 

3. Persentase tindak lanjut atas hasil audit sebesar 35 %. 

 

 Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah 
Kabupaten Bantul, Provinsi DIY pada akhir periode RPJMD 
2006 – 2010: 
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1. Kemiskinan turun dan lapangan kerja tersedia, dengan tolok 

ukur: 

 Angka kemiskinan turun dari 18,5 % menjadi 13,5 % 

(berdasarkan data Kantor Statistik Kabupaten Bantul); 

 Tingkat pengangguran turun dari 6,6 % menjadi 4,1 %; 

 Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,53 %; 

 Investasi (masyarakat, swasta, dan pemerintah) mencapai 

Rp3,5 trilyun, investasi swasta bergeser dari padat karya 

pada awal PJM menjadi padat modal pada akhir PJM; 

 PDRB meningkat dari Rp3.080 M (tahun 2004) menjadi 

Rp4.220 M (tahun 2010); 

 PAD naik dari Rp32,0 M (tahun 2004) menjadi Rp44,5 M 

(tahun 2010); 

2. Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat, 

dengan tolok ukur : 

 Pemahaman dan pengamalan ajaran agama meningkat 75%; 

 Prestasi seni, budaya, pemuda, dan olah raga berkembang 

20 %. 

3. Kapasitas pemerintah daerah meningkat, dengan tolok ukur : 

 Kualitas SDM aparatur (kompetensi, keahlian, dan 

keterampilan) meningkat 10 %; 

 Efisiensi birokrasi (beban kerja/keuangan) naik 5 %; 

 Keuangan daerah naik 10 % per tahun; dan 

 Sistem informasi manajemen pemerintahan berfungsi 80 %. 

 

5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) 

Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas dan 

terdapat keterkaitan yang nyata dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

akan tetapi instansi pemerintah masih sulit mengimplementasikannya 

untuk meraih visi dan misi organisasi. Tujuan dan sasaran merupakan 
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apa (what) dan kapan (when) sesuatu akan dicapai. Namun demikian, 

langkah instansi pemerintah tidak hanya sampai pada tahapan 

tersebut saja, akan tetapi perlu ditentukan mengenai bagaimana 

(how) hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran 

merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting 

dalam proses perencanaan stratejik. Cara mencapai tujuan dan 

sasaran atau strategi yang terdiri dari kebijakan dan program 

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-

upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program, 

dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan 

lingkungan yang dihadapi. Strategi hendaknya telah membahas 

mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan 

datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain merupakan upaya 

untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan 

memberikan arah dan dorongan kegiatan operasi pada para 

pelaksana kegiatan instansi. Dengan demikian, strategi akan dapat 

memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi 

landasan kritis dalam merancang strategi. Hal ini antara lain dilakukan 

melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats), yang pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu: 

a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi 

ancaman 
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c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; 

dan 

d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi 

ancaman. 

Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih 

alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan 

cara yang paling baik. Sesuatu hal yang harus diperhatikan ialah 

bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara 

keseluruhan yang akan mempengaruhi implementasi strategi. 

Kesalahan penetapan strategi akan membawa dampak tidak dapat 

dilaksanakannya strategi tersebut. Strategi ini akan memperjelas 

makna dan hakekat suatu rencana stratejik khususnya sasaran 

tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang 

bagaimana para pimpinan harus mengelolanya. Dengan kata lain, 

strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang 

diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh 

komponen dan unsur organisasi. Dengan demikian, tidak ada pilihan 

lain bagi pimpinan organisasi kecuali mengembangkan berbagai 

strategi dengan memberikan prioritas pada hal-hal penting yang 

terkait dengan ukuran kinerja organisasi. 

Agar strategi dapat diterapkan dengan baik, perlu diminta komitmen 

pimpinan puncak terutama dalam menentukan kebijakan organisasi. 

Kebijakan dan program organisasi tetap mengacu pada visi, misi, 

tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  

a. Kebijakan 
Kebijakan yang dimaksudkan sebagai cara mencapai tujuan dan 

sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan 

pandangan dari pimpinan puncak organisasi. Pimpinan puncak 
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beserta pimpinan lainnya menetapkan kebijakan untuk organisasi.  

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang: 

1) menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan 

dilaksanakan. Kebijakan juga merupakan pedoman 

pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu, 

2) mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk 

pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, 

3) mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat 

dan pelaksana di organisasi mengetahui apakah mereka 

memperoleh dukungan untuk bekerja dan 

mengimplementasikan keputusan. 

Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap 

instansi pemerintah berbeda-beda, akan tetapi kebijakan minimal 

yang harus dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, teknis, 

alokasi sumber daya organisasi, personalia, keuangan, dan 

pelayanan masyarakat.  

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. 

Program tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Keberhasilan program yang dilakukan sangat terkait 

dengan kebijakan instansi. Oleh karena itu, kebijakan yang 

ditetapkan harus dikaji dahulu apakah kebijakan tersebut benar-

benar dapat dilaksanakan.  

Agar program dapat dilaksanakan secara realistis, maka 

diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 
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1) Program dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan 

berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran 

instansi pemerintah. 

2) Analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan (atau 

hubungan) antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan 

dengan program. Pimpinan harus mengupayakan suatu 

keterkaitan yang menimbulkan keseimbangan antara 

program-program yang bersangkutan. 

3) Koordinasi atas program.  Tidak perlu secara menyeluruh, 

akan tetapi cukup dilakukan terhadap program kerja yang 

memang penting saja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kondisi pengendalian yang terlalu ketat dan mengurangi 

kebebasan dan motivasi pegawai. 

4) Penyusunan program hendaknya cukup sederhana. 

5) Setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan 

mengajukan program dari masing-masing unit. 

6) Harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja 

hanya merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau, 

akan tetapi yang lebih penting adalah yang berkaitan dengan 

masa kini dan masa yang akan datang. 

Demi kemudahan penyusunan rencana stratejik dan terlihatnya 

keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan 

program sebagaimana diuraikan di atas dapat digunakan alat 

bantu antara lain berupa formulir Rencana Stratejik (RS) yang 

disajikan pada lampiran 1. 

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik dijabarkan lebih lanjut pada suatu rencana kinerja tahunan 

yang memuat berbagai kegiatan. 
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D. LATIHAN 

1. Mengapa perencanaan stratejik sangat diperlukan bagi setiap  

organisasi termasuk instansi pemerintah? 

2. Gambarkan dan jelaskan tahapan dalam proses perumusan Renstra 

menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999! 

3. Jelaskan pengertian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan 

program! 

4. Uraikan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi! 

5. Uraikan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam perumusan misi! 

6. Jelaskan fungsi faktor-faktor kunci keberhasilan! 

7. Uraikan kriteria-kriteria dalam penyusunan tujuan organisasi! 

8. Uraikan kriteria-kriteria dalam penyusunan sasaran organisasi! 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi! 
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BAB IV 

PERENCANAAN KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

 

TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS: 

Setelah mempelajari bab IV ini peserta diklat dapat memahami perencanaan 

kinerja pada instansi pemerintah. 

A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari 

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik 

(renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja 

menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi  

pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan 

program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik.  Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk 

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk 

mencapainya dalam satu periode tahunan.  

Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang 

ingin dicapai pada periode yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran 

dan targetnya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan 

targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan 

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.  
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B. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA 

Instansi pemerintah hendaknya membuat rencana kinerja sebelum tahun 

anggaran baru dimulai. Dokumen ini dapat dijadikan dasar penyusunan 

dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar bagi suatu kesepakatan 

tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi. 

Proses penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Proses Penyusunan Rencana Kinerja 
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Masing-masing unsur dalam gambar di atas diuraikan sebagai berikut: 

1. Penetapan Sasaran  
Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran 
sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Instansi pemerintah 
mengidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 
yang bersangkutan beserta indikator dan targetnya. 

2. Penetapan Program 
Instansi pemerintah selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan 
program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, 
sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang 
berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan 
dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana stratejik.  

3. Penetapan Kegiatan 
Selanjutnya, atas masing-masing program yang akan dilaksanakan, 
instansi pemerintah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan agar sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang 
bersangkutan dapat terpenuhi. 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.  

Kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkret organisasi untuk 
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai 
tujuan dan sasaran. Kegiatan menjadi jantung kehidupan keseharian 
organisasi dan menjadikan organisasi tersebut tetap hidup. Tanpa 
penentuan kegiatan yang jelas akan mengakibatkan banyak tenaga 
yang tidak terpakai.  

Rencana kegiatan terdiri dari pilihan-pilihan instansi pemerintah untuk 
melaksanakan metode, proses, keterampilan, peralatan, dan sistem 
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kerja dalam rangka mengimplementasikan program yang telah dibuat 
sebelumnya. Kegiatan yang disusun tetap memperhatikan lingkungan 
yang ada di organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. 
Dengan demikian, kegiatan yang dipilih oleh organisasi untuk 
dilaksanakan benar-benar ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja 
organisasi. 

Dalam menyusun kegiatan hendaknya memperhatikan kriteria 
sebagai berikut: 

a. Spesifik (specific): Kegiatan harus menggambarkan hasil spesifik 

yang diinginkan, bukan cara pencapaiannya. Kegiatan harus 

memberikan arah dan tolok ukur yang jelas. 

b. Terukur (measurable): Kegiatan harus terukur dan dapat 

dipastikan waktu dan tingkat pencapaiannya. 

c. Menantang namun dapat dicapai (aggressive but attainable): 

Kegiatan harus dijadikan standar keberhasilan dalam satu tahun 

sehingga harus cukup menantang namun masih dalam ruang 

tingkat keberhasilannya. 

d. Orientasi hasil (result oriented): Kegiatan harus 

menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai dalam periode 1 

(satu) tahun. 

e. Batasan waktu yang jelas (time-bound): Kegiatan harus dapat 

direalisasikan dalam waktu yang relatif pendek mulai dari 

beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang pasti tidak lebih 

dari 1 (satu) tahun. 

4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan 
Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan 
dan targetnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah 
ditetapkan. 
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Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan 
dikategorikan ke dalam kelompok:   

a. 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; 

b. Keluaran (output): segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik 

dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu 

kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;  

c. 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; 

d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya 

fasilitas yang dapat diakses oleh publik; 

e. Dampak (impact): ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, 

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh 

capaian 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 
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kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur 
secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai, dan (4) tidak bias. 

Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan 
dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Bentuk dan cara 
pengisian Formulir RKT ini dapat dilihat pada lampiran 2. 

C. LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian perencanaan kinerja! 

2. Informasi apa yang termuat di dalam rencana kinerja? 

3. Gambarkan dan jelaskan proses penyusunan rencana kinerja! 

4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok indikator kinerja kegiatan 

dan  berikan beberapa contoh indikator kinerja untuk masing-masing 

kelompok. 
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BAB V 

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

 

TUJUAN PEMELAJARAN -KHUSUS: 

Setelah mempelajari bab V ini peserta diklat dapat memahami penyusunan 

penetapan kinerja pada instansi pemerintah. 

A. PENGERTIAN PENETAPAN KINERJA 

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk 

kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja 

yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang 

memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, 

penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan 

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan 

diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

Penyusunan penetapan kinerja mempunyai tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum penyusunan penetapan kinerja adalah dalam 

rangka : 

1. intensifikasi pencegahan korupsi; 

2. peningkatan kualitas pelayanan publik; 

3. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan, dan akuntabel. 

Sedangkan tujuan khusus penyusunan penetapan kinerja adalah: 

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 
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2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah; 

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi; 

4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan 

fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap 

berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat 

menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue 

strategic yang sedang dihadapi organisasi. 

B. KETERKAITAN ANTARA PENETAPAN KINERJA DENGAN SISTEM 
AKIP 

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski 

belum diatur secara eksplisit dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999. 

Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan 

antara penetapan kinerja dalam sistem AKIP dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan renstra 

yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang 

dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut ke 

dalam rencana kinerja tahunan.  
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2. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan 

disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana 

tahunan tersebut.  

3. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui 

anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang 

merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan 

kinerja seperti yang telah direncanakan.  

4. Dalam tahun berjalan, dilakukan pengukuran kinerja atas 

pelaksanaan kontrak kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian 

kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam 

suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Keterkaitan antara penetapan kinerja dengan sistem AKIP 
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2. Keterkaitan antara Rencana Strategis (Formulir PPS) dengan 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

 

3. Keterkaitan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan 
Penetapan Kinerja 
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C. FORMAT PENETAPAN KINERJA 

Format Penetapan Kinerja terdiri atas Pernyataan Penetapan Kinerja dan 

Lampiran Penetapan Kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut :  

1. Pernyataan Penetapan Kinerja 

Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit 

kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk 

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini 

ditandatangani oleh penerima amanah, sebagai tanda suatu 

kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, 

dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan 

atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan 

langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan 

tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah 

pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Pernyataan penetapan kinerja ini paling tidak terdiri dari:B –unan  
a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun 

tertentu. 

b. Tanggal ditandatanganinya pernyataan penetapan kinerja. 

c. Tanda tangan penerima amanah. 

d. Persetujuan atasan langsung atau pemberi amanah. 

Contoh pernyataan penetapan kinerja terdapat pada lampiran 3. 

2. Lampiran Penetapan Kinerja 

Lampiran penetapan kinerja merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam dokumen penetapan kinerja. Informasi yang 

disajikan dalam lampiran penetapan kinerja ini paling tidak meliputi: 
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a. Program utama 
Merupakan program yang menggambarkan keberadaan instansi 

pemerintah/unit kerja yang bersangkutan. Perumusan program 

utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang 

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) nasional maupun daerah. Dengan demikian, akan 

terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJM, Rencana 

Strategis dan Penetapan Kinerja. Jika dipandang perlu, maka 

dimungkinkan setiap instansi pemerintah/unit kerja merumuskan 

subprogram tersendiri. Perumusan subprogram ini dilakukan jika 

terdapat satu atau lebih kegiatan yang tidak terkait dengan 

program yang telah ditetapkan dalam RPJM. Namun demikian, 

perumusan subprogram ini tetap memperhatikan keselarasannya 

dengan program yang ada. 

b. Sasaran strategis organisasi 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan 

terukur dalam kurun waktu satu tahun. 

c. Indikator kinerja 
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output 

maupun outcome. Indikator kinerja Keluaran (outputs) adalah 

segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) 

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan 

program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja 

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 
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Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

d. Target kinerja 
Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang 

akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. 

e.   Jumlah anggaran yang dialokasikan 
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran 

tersebut. Jika mungkin, jumlah anggaran ini termasuk biaya-

biaya tidak langsung yang dapat diidentifikasikan untuk suatu 

sasaran tertentu. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka 

disajikan jumlah anggaran untuk biaya langsung saja. Data 

anggaran ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah 

disetujui, misalnya DIPA. 

Lampiran penetapan kinerja selengkapnya terdapat pada lampiran 4. 

 

D. LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian penetapan kinerja! 

2. Jelaskan tujuan dan ruang lingkup penetapan kinerja! 

3. Uraikan keterkaitan antara penetapan kinerja dengan Sistem AKIP! 

4. Format rencana kinerja terdiri atas dua bagian. Jelaskan kedua hal 

tersebut!  
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BAB  VI 

PENGUKURAN KINERJA 
 

 

TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS: 

Setelah mempelajari bab VI ini peserta diklat dapat memahami pengukuran 

kinerja pada instansi pemerintah  

A. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA 

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, 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 dimaksud 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.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk 

menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives) dengan 

elemen kunci sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan penetapan tujuan. 

2. Pengembangan ukuran yang relevan. 

3. Pelaporan formal atas hasil. 

4. Penggunaan informasi. 
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Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintahan bukanlah suatu 

aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana 

tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan 

berkala (triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi. Namun sayangnya, pelaporan ini lebih memfokuskan pada input 

(masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain. Kadangkala ada juga 

instansi yang melaporkan output (keluaran) dari program yang 

dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan maupun unit jembatan yang 

dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. 

Informasi atas input dan output dari pelaporan tersebut bukannya tidak 

penting, namun melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari 

besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari 

penggunaan sumber daya tersebut.   

B. TAHAPAN DALAM PENGUKURAN KINERJA 

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus 

dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan 

cara pengukuran kinerja. 

1. Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, 

pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan 

digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan 

sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 

melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan 
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berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang 

bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator 

kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja 

pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai 

wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal 

di masa yang akan datang. 

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai 

berikut: 

a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan 

dilaksanakan. 

Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari 

satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas 

keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi 

akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat 

kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus 

dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. 

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak 

terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama 

pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai 

kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang 

melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-

rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka 

setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan 

dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya. 
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c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi 

kinerja organisasi/unit kerja.  Indikator akan menjadi patokan 

bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya. 

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang 

ditetapkan hendaknya:  

a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah 

interpretasi. 

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif. 

c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran 

lain).  

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja 

kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja 

kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing 

kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian 

kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana 

dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian 

sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. 

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak 

perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan 

sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu 

berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan-kegiatan yang 

ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat 

berupa kelompok indikator  tertentu seperti kelompok hasil dan atau 

dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan setidak-
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tidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan 

hasil.   

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja 
Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data 

kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang 

bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang 

bersumber dari luar organisasi atau data eksternal. Data tersebut 

dapat berupa data primer ataupun data sekunder. 

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan 

konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan 

data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini 

hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip 

keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja 

yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan 

unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu 

dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler 

(mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja. 

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja 

kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan 

hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, 

efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan 

pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat 

diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam 

rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait 

dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi 

dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi 

disarankan untuk dapat melakukan survai sendiri guna mendapatkan 
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data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang 

dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. 

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan 

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran 

Pencapaian Sasaran (PPS). Formulir PKK dan cara pengisiannya 

dapat dilihat pada lampiran 5. Sedangkan formulir PPS dan cara 

pengisiannya dapat lihat lampiran 6. 

3. Cara Pengukuran Kinerja 
Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat 

digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang 

melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu 

memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi 

tidak memungkinkan dan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk 

menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode 

pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan di sini adalah sebagai 

berikut: 

a) Membandingkan antara rencana dengan realisasinya. 

b) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya. 

c) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan 

dianggap terbaik dalam bidangnya (benchmarking). 

d) Membandingkan antara realisasi dengan standar. 

C. EVALUASI KINERJA    

1. Pengertian 
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. 
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Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian kinerja.  

Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini 

dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara 

menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang 

dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; 

penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan 

misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan 

ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas 

pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja 

pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Evaluasi menyeluruh 

ini pada umumnya dilakukan oleh evaluator eksternal. Di samping itu, 

evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi yang 

mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, 

menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung 

nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja yang 

dimaksud di sini adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator 

internal yaitu pihak yang membuat LAKIP itu sendiri.  

2. Tujuan 
Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang 

bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja 

dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga 

diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa 

yang akan datang.  

3. Pelaksanaan 
Berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada formulir PKK,  

dilakukan evaluasi atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk 
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memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Selain itu, analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara 

keluaran (output) dan masukan (input), baik untuk rencana dan 

realisasi, perlu dilakukan dalam evaluasi kinerja. Analisis ini 

memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input 

tertentu yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh 

suatu instansi/organisasi.  

Setelah analisis efisiensi, maka pengukuran tingkat efektivitas yang 

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, 

manfaat atau dampak perlu dilakukan. Evaluasi juga dilakukan 

terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, 

yang mencakup penyebab terjadinya gap maupun strategi 

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.  

D. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Seperti dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat 

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan 

tersebut 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 strategis. 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 
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lengkap dan rinci. Apabila memungkinkan, dapat dilakukan pula evaluasi 

kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu 

sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. 

E. LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja?  

2. Jelaskan tujuan pengukuran kinerja! 

3. Uraikan tahapan dalam pengukuran kinerja! 

4. Jelaskan tujuan dilakukannya evaluasi kinerja! 

5. Jelaskan hal-hal apa yang perlu diungkapkan dalam analisis 

akuntabilitas kinerja! 
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BAB VII 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

 

TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS: 

Setelah mempelajari bab VII ini peserta diklat dapat memahami Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

A. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP 

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan 

tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk 

melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat 

umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, 

memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada 

pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan 

membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat 

mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/ 

publik melalui lembaga perwakilan. 

Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan 

keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama 

yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini 

mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun 

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah.  

Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas 

seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak 

yang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP 



Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

Pusdiklatwas BPKP – 2007 59  

merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa 

yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik. 

LAKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. meningkatkan akuntabilitas instansi; 

2. umpan balik  peningkatan kinerja instansi pemerintah; 

3. meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan 

program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya 

organisasi instansi; 

4. meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi 

dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

instansi; 

5. mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; 

6. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel); 

B. PRINSIP PENYUSUNAN LAKIP 

Prinsip penyusunan LAKIP pada umumnya mengikuti prinsip penyusunan 

laporan yang lazim menjadi syarat dapat disusunnya laporan yang baik, 

yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Di 

samping itu, masih ada beberapa prinsip lain yang perlu dicermati dan 

sangat penting yaitu:  

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan 

harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab 

masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan. 

Pihak yang melaporkan harus dapat menuangkan secara jelas lingkup 

pertanggungjawaban, baik hal-hal yang dapat dikendalikan 

(controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) 
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kepada pihak pengguna laporan, sehingga memudahkan dalam 

memahami laporan tersebut.  

2. Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang 

penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan 

pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya 

tindak lanjut . Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan 

maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-

penyimpangan antara realisasi dengan target/standar/rencana/ 

anggaran. 

3. Prinsip manfaat. Manfaat penyusunan laporan harus lebih besar 

daripada biayanya dan laporan tersebut bermanfaat bagi peningkatan 

pencapaian kinerja instansi. 

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 

terstandardisasi perlu pula diperhatikan dalam penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

C. RUANG LINGKUP ISI PELAPORAN AKIP 

Ruang lingkup pelaporan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tanggung jawab atas mandat yang diberikan, pendelegasian wewenang 

ataupun amanah kepada seorang pejabat publik berikut berbagai sumber 

daya yang digunakan untuk mencapai misinya. 

Pada intinya, lingkup pelaporan AKIP yang dituangkan dalam LAKIP 

adalah kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. LAKIP secara lebih 

lengkap meliputi pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban 

instansi, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja 
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instansi, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja.  Dalam rencana 

strategis disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang ingin dicapai, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta 

kebijakan dan program. Sedangkan dalam rencana kinerja diungkapkan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan 

program untuk tahun yang bersangkutan. Dalam pengungkapan 

akuntabilitas kinerja instansi, selain dipaparkan hasil pengukuran kinerja, 

evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, juga diuraikan secara 

sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan 

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh 

instansi. Selain itu, lingkup pelaporan AKIP juga meliputi akuntabilitas 

keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi 

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai 

capaian indikator kinerja instansi. 

Mengingat luasnya cakupan dan lingkup yang dilaporkan, agar lebih 

bermanfaat, LAKIP hendaknya lebih banyak melaporkan penyajian data 

dan fakta secara analisis kinerja organisasi instansi.  Bagian yang disajikan 

pada BAB III LAKIP akan menjadi fokus utama dari materi yang dilaporkan.  

Untuk lebih memfokuskan pelaporan AKIP ini maka substansi yang 

dilaporkan hendaknya lebih ditekankan pada kinerja unit utama atau 

program-program utama dari organisasi. Dengan tidak mengurangi 

pentingnya unit-unit yang bersifat penunjang dan program-program 

penunjang maupun aktivitas penunjang, pelaporan kinerja unit utama dan 

program utama hendaknya mendapat perhatian yang lebih besar dari 

pimpinan instansi yang menyusun LAKIP. 

Pelaporan AKIP ini di samping melaporkan aktivitas atau program yang 

controllable juga melaporkan program atau kegiatan yang tidak dapat 

dikendalikan sendiri oleh organisasi instansi (uncontrollable).  Hal ini 

dianggap penting karena partisipasi instansi pemerintah dewasa ini 
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terfragmentasi kepada bidang-bidang yang sangat luas yang tidak mungkin 

dikelola hanya oleh satu lembaga saja.  Disinilah perlunya usaha-usaha 

koordinasi dan sinkronisasi bahkan persetujuan oleh pimpinan puncak.  

Oleh karena itu, LAKIP diharapkan dapat difungsikan sebagai salah satu 

sarana untuk perwujudan good governance di samping juga untuk 

perbaikan manajemen. 

D. FORMAT LAKIP 

Agar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih berguna untuk 

umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bentuk dan isi laporan 

akuntabilitas kinerja perlu diseragamkan outline-nya, tanpa mengabaikan 

keunikan masing-masing unit organisasi instansi pemerintah. 

Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi keberagaman yang 

cenderung menjauhkan pemenuhan prasyarat minimal akan informasi 

yang seharusnya dimuat dalam laporan ini. Penyeragaman juga 

dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga 

pembandingan-pembandingan dapat dilakukan secara memadai.  Laporan 

akuntabilitas kinerja dapat dimasukkan pada kategori laporan rutin karena 

paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan setahun sekali. 

Suatu format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

diharapkan akan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Laporan berisi informasi minimal agar mencapai dua tujuan sekaligus, 

yaitu untuk akuntabilitas dan untuk umpan balik bagi pengambilan 

keputusan guna peningkatan kinerja. 

2. Untuk tujuan evaluasi, format yang standar ini dapat digunakan untuk 

mencek  praktik-praktik manajemen pemerintahan yang baik; 
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3. Format yang standar ini dapat digunakan sebagai prototype laporan 

yang akan diperbaiki terus-menerus, baik dari segi penyusunan 

maupun penyajian informasinya. 

Format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak eksternal untuk mengakses 

dan mengevaluasi.  Hal ini akan dapat memudahkan pihak internal untuk 

memberikan informasi-informasi yang setidaknya disepakati untuk 

mencapai tujuan pelaporan. 

Berikut ini disajikan format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan 
dalam rencana stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai 
tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah 
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk 
menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang organisasi serta uraian 
singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum 
tupoksi). 

II. RENCANA  STRATEJIK  
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana stratejik dan 
Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat 
sasaran yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta 
bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi. 
Rencana Stratejik  
Uraian singkat tentang rencana stratejik organisasi, mulai dari visi, misi, 
tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 
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Rencana Kinerja 
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama 
menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai 
dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan 
pencapaiannya.  

III. AKUNTABILITAS KINERJA  
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi,  dan 
analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara 
sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan 
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. 
Selain itu, dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan 
alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas  
lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi. 

IV.PENUTUP 
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, 
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi 
yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan 
dilaksanakan di tahun mendatang. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, 
dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek 
lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks 
laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau 
peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan 
kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan 
sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya 
dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya.  

E. WAKTU DAN PROSES PENYAMPAIAN LAKIP 

Agar dapat bermanfaat bagi para pemakai baik pihak internal maupun 

eksternal organisasi/instansi, LAKIP hendaknya disusun secara periodik 

pada akhir tahun anggaran. Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP harus 

dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat 

bermanfaat bagi tumbuh dan berkembangnya praktik-praktik akuntabilitas 

kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan 
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media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk 

menilai kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara 

tertulis dan disampaikan secara periodik. LAKIP tersebut harus 

disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun  anggaran 

berakhir. 

LAKIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak 

yang berwenang membuat dan menerima LAKIP, serta pengguna LAKIP. 

Pihak yang harus dan berwenang membuat LAKIP adalah kementerian, 

departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan 

lembaga tinggi negara, Markas Besar TNI (meliputi Markas Besar TNI, 

Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut), Kepolisian Republik 

Indonesia, kantor perwakilan pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan 

Agung, perangkat pemerintah provinsi, perangkat pemerintah 

kabupaten/kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran 

negara. 

Adapun mekanisme penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah sebagai 

berikut: 

1. Setiap pemimpin departemen/LPND, pemerintah daerah, satuan kerja 

atau unit kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja 

secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. 

2. LAKIP tahunan dari tiap departemen/LPND, oleh masing-masing 

menteri/pimpinan LPND disampaikan kepada Presiden dan Wakil 

Presiden dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di 

bidang pendayagunaan aparatur negara (PAN) serta Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

3. LAKIP tahunan dari setiap pemerintah provinsi disampaikan kepada 

Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam 

Negeri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan 
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aparatur negara (PAN) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). 

4. LAKIP tahunan pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada 

Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam 

Negeri, gubernur/kepala pemerintah provinsi dan kepala perwakilan 

BPKP. 

5. Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LAKIP dan melaporkan 

hasilnya kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di 

bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi 

Negara (LAN). 

6. Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan 

pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya 

kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN. 

Untuk lebih jelasnya, mekanisme pelaporan tersebut di atas disajikan dalam 

bentuk gambar alur pelaporan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 7. 

F. LATIHAN 

1. Jelaskan tujuan dan manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah! 

2. Uraikan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

LAKIP agar laporan menjadi lebih baik! 

3. Sajikan format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah! 

4. Jelaskan waktu penyusunan dan penyampaian LAKIP! 

5. Kepada siapa LAKIP departemen/LPND, pemda provinsi, pemda 

kabupaten/kota disampaikan? 
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Lampiran 1 
 

Formulir RS 
Rencana Stratejik 
Tahun  … s/d …. 

Instansi  : 
Visi : 
Misi :  
 

Tujuan 
Sasaran Cara Mencapai Tujuan 

dan Sasaran Keterangan 
Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 

Cara Pengisian: 

Tahun : Ditulis dengan tahun Rencana Stratejik  
Instansi : Ditulis dengan nama instansi 
Visi : Ditulis dengan visi instansi 
Misi : Ditulis dengan misi Instansi 

Kolom 1 : Ditulis uraian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 
merealisasikan misi. Tujuan mengindikasikan sasaran, serta kebijakan 
dan program yang akan dilaksanakan. 

Kolom 2 : Ditulis uraian sasaran dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah 
ditetapkan 

Kolom 3 : Ditulis indikator sasaran yang telah ditetapkan/diidentifikasi untuk 
diwujudkan. Indikator ini dapat berupa keluaran (output) atau hasil 
(outcome). Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator 
sasaran. 
  

Kolom 4 : Ditulis uraian mengenai kebijakan dalam upaya  mencapai sasaran dan 
tujuan yang ditetapkan instansi pemerintah.  

Kolom 5 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
sesuai dengan kebijakan yang melingkupinya. Program dimaksud 
ditetapkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.  
 

Kolom 6 : Ditulis mengenai berbagai keterangan yang berkaitan dengan rencana 
stratejik seperti keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta 
kebijakan dan program; dan sebutkan sektor atau instansi lain atau 
pihak lain yang terkait. 
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Lampiran 2 
Formulir RKT 

Rencana Kinerja Tahunan  
Tahun .... 

Instansi : .…………. 

Sasaran 
Program 

Kegiatan 
Keterangan 

Uraian Indikator  Target Uraian Indikator 
Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
     

    
 
 
 
 
 
 

 
Cara Pengisian: 
Tahun : Ditulis  tahun rencana kinerja 

Instansi : Ditulis nama instansi yang bersangkutan 

Kolom 1 : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk 
tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah 
ditetapkan pada dokumen Rencana Stratejik.  

Kolom 2 : Ditulis indikator sasaran yang mengindikasikan tercapainya sasaran. 
Indikator ini adalah sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen 
Rencana Stratejik. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator 
sasaran.  

Kolom 3 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 2.  Target harus ditetapkan secara 
realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi 
pemerintah. 

Kolom 4 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun 
bersangkutan. Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan sasaran 
yang akan dicapai pada tahun bersangkutan. Program dimaksud 
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Stratejik. 

Kolom 5 : Ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan 
sesuai dengan program sebagaimana ditulis pada kolom 4.  

Kolom 6 : Ditulis uraian indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, 
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.  

Kolom 7 : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan berdasarkan 
kelompok: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 

Kolom 8 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) dan masing-masing indikator 
kinerja kegiatan (kolom 6) tahun yang bersangkutan. 

Kolom 9 : Ditulis hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, 
kebijakan, program, maupun kegiatan. 
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Lampiran 3 

 
CONTOH PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
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Lampiran 4 
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Lampiran  5 

Formulir PKK 
 

Pengukuran Kinerja Kegiatan 

Tahun … 
Instansi : 

Program 
                    Kegiatan Persentase 

Pencapaian 
target 

Keterangan 
Uraian Indikator 

Kinerja Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cara Pengisian: 
 
Tahun : Ditulis dengan tahun pengukuran kinerja 

 
Instansi :  Ditulis nama instansi yang bersangkutan 

 
Kolom 1 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun 

bersangkutan. Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 
bersangkutan. Program dimaksud sebagaimana ditulis dalam kolom 4 
formulir Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam dokumen 
Rencana Stratejik. 
 

Kolom 2 : Ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis pada 
kolom 1 yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Nama 
kegiatan yang ditulis pada kolom ini harus sesuai dengan kegiatan 
yang ditulis pada kolom 5 formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
 

Kolom 3 : Ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, 
keluaran dan hasil, maupun indikator manfaat dan dampak. Jika 
instansi pemerintah yang menyusun rencana kinerja ini belum dapat 
menetapkan target untuk indikator kinerja manfaat dan dampak, maka 
kedua indikator ini cukup diidentifikasi saja. Dengan adanya identifikasi 
ini memungkinkan instansi pemerintah melihat keterkaitannya dengan 
sasaran. 
 



Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

Pusdiklatwas BPKP – 2007 72  

Kolom 4 : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan berdasarkan 
kelompok: masukan, keluaran dan hasil, maupun manfaat dan dampak. 
  

Kolom 5 : Ditulis target untuk indikator kinerja yang ditetapkan, baik target 
kuantitatif maupun kualitatif, sebagaimana ditulis dalam kolom 8 
Formulir Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 6 : Ditulis realisasi dari masing-masing indikator kinerja.  

Kolom 7 : Ditulis persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 
masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan 
melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud.  

  Penghitungan  persentase pencapaian target (kolom 7) memperhatikan 
karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi: 

(1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang 
semakin baik,  maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian 

rencana tingkat 
capaian (target)  

= 
Realisasi *) 

X  100% 
Rencana**) 

   

  (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 
kinerja, maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian 

rencana tingkat 
capaian (target) 

= 
Rencana**) – (Realisasi*) – Rencana**)) 

X   100 % 
Rencana**) 

   

*) kolom 6 

**) kolom 5, rencana tingkat capaian (target) 

 
Kolom 8 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan realisasi 

dan pencapaian target. 
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Lampiran 6 
Formulir PPS 

Pengukuran Pencapaian Sasaran 
Tahun … 

Instansi : 

Sasaran Indikator Sasaran 
Rencana 
tingkat 
capaian 
(Target) 

Realisasi 
Persentase 
Pencapaian 

rencana tingkat 
capaian (Target) 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6
 

 

 

 

     

Cara pengisian: 

Tahun : Ditulis tahun pengukuran pencapaian sasaran 
 

Instansi : Ditulis nama instansi yang besangkutan 
 

Kolom 1 : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk 
tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis 
pada Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 2 : Ditulis indikator sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Indikator ini, 
sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan. 
  

Kolom 3 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 2.  Target ini sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 4 : Ditulis realisasi dari masing-masing target setiap indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 3.   
 

Kolom 5 : Ditulis dengan persentase pencapaian target, yang dihitung dengan 
rumus: 

  (1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target yang 
semakin baik,  maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian rencana 

tingkat capaian 
(target)  

= 
Realisasi *) 

X 100% 
Rencana**) 
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(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 
target, maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian rencana 

tingkat capaian 
(target)  

= 
Rencana**) – (Realisasi*) – Rencana**)) 

X  100 % 
Rencana**) 

   

*) kolom 4 

**) kolom 3 (rencana tingkat capaian) 

 
Kolom 6 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, 

indikator pencapaian sasaran, target serta realisasinya. 
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Lampiran 7/1-2 
 

ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

                                BERDASARKAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 
 

GUBERNUR/ 
BUPATI/ 

WALIKOTA 

PRESIDEN/
WAKIL 

PRESIDEN 

MENTERI
NEGARA 

PAN 

MENTERI
DALAM 
NEGERI 

BPKP LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

EVALUASI 

LHE LHE LHE 

LHE 

LHE 

LHE 

KAJIAN 

LKSA 

LKSA 

LKSA 

LKSA 
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Keterangan : 

 Laporan 

 Tembusan 

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
LHE Laporan Hasil Evaluasi. Dalam LHE tercermin pula kinerja kegiatan/ 

program/kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas lembaga 

LKSA Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas 

 



Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

Pusdiklatwas BPKP – 2007 77  

Lampiran 7/2-2 
 

ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DEPARTEMEN/MENKO/MENEG/LPND 

BERDASARKAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 
 

DEPARTEMEN
/MENKO/ 
MENEG/ 

LPND 

PRESIDEN/ 
WAKIL 

PRESIDEN 

MENTERI 
NEGARA 

PAN 
BPKP LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND 

EVALUASI 

LHE 
LHE 

LHE 

LHE 

LHE 
KAJIAN 

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND

LKSA 

LKSA 

LKSA 

LKSA 
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Keterangan : 
 Laporan 
 Tembusan 

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

LHE Laporan Hasil Evaluasi, dalam LHE tercermin pula kinerja kegiatan/ 
program/kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas lembaga 

LKSA Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas 
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Lampiran 8 

CONTOH LANGKAH-LANGKAH KERJA YANG DAPAT  

DILAKUKAN DALAM PERUMUSAN RENSTRA  

 

1. VISI ORGANISASI 
Dalam proses perumusan visi suatu organisasi, dapat dilakukan melalui tahap-

tahapan merumuskan visi individu, visi kelompok, untuk kemudian menjadi visi 

organisasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Persiapan 

 Menentukan jumlah dan anggota masing-masing kelompok  

 Membuat jadwal waktu 

 Menjelaskan harapan-harapan yang akan diperoleh oleh masing-masing 

kelompok. 

b) Pelaksanaan 

 Mulai bekerja sendiri-sendiri mengidentifikasi visi individu, kemudian 

bekerja secara kelompok untuk menentukan visi kelompok dan  

organisasi 

 Merumuskan dan menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan dalam 

kelompok kecil dengan melihat dan mempertimbangkan nilai-nilai yang 

berlaku di lingkungan internal dan eksternal. 

c) Penyimpulan 

 Berdasarkan hasil penyimpulan kelompok kecil,  dilakukan  perumusan 

visi organisasi, yang perumusannya diwakili oleh beberapa orang dari 

kelompoknya. 

 Visi organisasi yang dipilih cukup 1 (satu) saja. 

 

Untuk mempermudah perumusan visi dapat digunakan tabel-tabel berikut ini:  

VISI  INDIVIDU 
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VISI  KELOMPOK 

  

 

VISI  ORGANISASI 

  

 

 

2. Misi Organisasi 
Proses perumusan misi dilakkan dengan memperhatikan visi organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya melalui pembahasan kelompok dan pleno. 

Perumusan misi  dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah proses 

berikut ini: 

a) Persiapan 

 Tentukan jumlah dan anggota kelompok (bisa menggunakan kelompok 

yang telah ditentukan dalam membuat visi organisasi). 

 Buat jadwal waktu. 

 Jelaskan harapan-harapan yang akan diperoleh. 

b) Pelaksanaan 

 Mulailah bekerja sendiri-sendiri mengidentifikasi misi organisasi. 

 Kemudian merumuskan dan menyimpulkan dalam kelompok kecil  

(dalam hal ini harus melihat dan mempertimbangkan visi organisasi). 
c) Penyimpulan 

 Berdasarkan hasil perumusan kelompok kecil, buat rumusan misi 

organisasi  (perumusannya dapat dilakukan dengan menunjuk wakil dari 

masing-masing kelompok). 

 Misi organisasi yang dipilih dapat lebih dari 1 (satu) misi.  

Untuk mempermudah dapat digunakan tabel berikut ini: 
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MISI 

  

 

 

3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors)  
Dalam proses penetapan tujuan dan sasaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor 

kunci keberhasilan. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan  melalui tahapan-

tahapan antara lain menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal, 

metoda analisis SWOT  yang dapat dilakukan melalui pembahasan kelompok dan 

pleno.  

Prosesnya  adalah sebagai berikut: 

a) Persiapan 

 Tentukan jumlah dan anggota kelompok (dapat menggunakan kelompok 

yang telah ditetapkan sebelumnya). 

 buat jadwal waktu. 

 jelaskan harapan-harapan yang akan diperoleh. 

b) Pelaksanaan 

 Mulailah bekerja sendiri-sendiri mengidentifikasi faktor-faktor kunci 

keberhasilan organisasi. 

 Kemudian merumuskan dan menyimpulkan dalam kelompok kecil, di 

dalam kerja ini harus melihat dan mempertimbangkan analisis terhadap 

lingkungan internal dan eksternal. 

c) Penyimpulan 

 Berdasarkan hasil perumusan kelompok kecil, buat rumusan faktor kunci 

keberhasilan organisasi (perumusannya dapat dilakukan dengan 

menunjuk wakil dari masing-masing kelompok). 

 Faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi yang dipilih dapat lebih dari 1 

(satu) faktor.  

Untuk mempermudah dapat digunakan tabel berikut  ini: 
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FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

  

 

 

 

4. Tujuan Organisasi 
Buatlah tujuan organisasi Anda! Perumusan tujuan  haruslah mengikuti kriteria 

dan petunjuk seperti telah diuraikan pada bab III di atas. Prosesnya dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

a) Persiapan 

 Tentukan jumlah dan anggota kelompok (dapat menggunakan kelompok 

yang telah ditetapkan sebelumnya). 

 Buat jadwal waktu. 

 Jelaskan harapan-harapan yang akan diperoleh. 

b) Pelaksanaan 

 Mulailah bekerja sendiri-sendiri mengidentifikasi tujuan organisasi. 

 Kemudian merumuskan dan menyimpulkan dalam kelompok kecil. Di 

dalam kerja ini harus melihat dan mempertimbangkan  faktor-faktor kunci 

keberhasilan organisasi, meninjau lingkungan internal dan eksternal. 

c) Penyimpulan 

 Berdasarkan hasil perumusan kelompok kecil, buat rumusan tujuan 

organisasi (perumusannya dapat dilakukan dengan menunjuk wakil dari 

masing-masing kelompok). 

 Tujuan organisasi yang dipilih dapat lebih dari 1 (satu) tujuan.  

 

Nama Instansi  …………. 

No. urut Identifikasi  Tujuan organisasi  

1. 

2 

3 

…….. 

…….. 

…….. 
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5. Sasaran Organisasi 
Buat sasaran-sasaran dari unit organisasi Saudara! Perumusan sasaran 

hendaknya mengikuti kriteria-kriteria maupun syarat-syarat seperti diuraikan pada 

bab III. 

Proses perumusan dapat dilakukan  sebagai berikut:  

 Perumusan sasaran organisasi dilakukan secara individu. 

 Kemudian dirumuskan di dalam kelompok kecil. 

 Lalu dilanjutkan ke dalam kelompok besar (organisasi) dan menyimpulkan 

sasaran-sasaran terpilih. 

 Sasaran-sasaran ini pada umumnya akan dituangkan di dalam Rencana 

Kinerja Tahunan. 

 

   (Nama Instansi Pemerintah X) 

No.Urut Identifikasi  Sasaran-sasaran Organisasi 

1. 

2. 

3. 

 

 

6. Kebijakan Organisasi 
Identifikasi dan buat kebijakan organisasi Anda ke dalam formulir seperti contoh di 

bawah ini, dan mulailah dengan proses berikut: 

 Masing-masing anggota kelompok mengidentifikasi aktivitas pada unit Anda 

sesuai dengan keadaan  yang sebenarnya. 

 Kemudian bekerja di dalam kelompok untuk memilih kebijakan yang dominan 

dilakukan pada unit Anda. 

 Masing-masing perwakilan kelompok dalam satu organisasi merumuskan  

kebijakan utama dan menuangkannya ke dalam renstra dan LAKIP. 
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       Instansi Pemerintah …… 

No Urut Identifikasi kebijakan pada unit Anda 

1. Kebijakan publik 

2. Kebijakan teknis 

3. Kebijakan keuangan 

4. Kebijakan sarana dan 

prasarana. 

5. Kebijakan personalia 

6. Kebijakan pelayanan 

masyarakat 

7. Kebijakan lainnya 

 

 

7. Program  Organisasi 
Identifikasi dan buat program organisasi Anda ke dalam formulir seperti contoh di 

bawah ini, dan mulailah dengan proses berikut; 

 Masing-masing anggota kelompok mengidentifikasi program pada unit Anda 

sesuai dengan yang sebenarnya. 

 Kemudian bekerja di dalam kelompok untuk memilih program yang dominan 

dilakukan pada unit Anda. 

 Masing-masing perwakilan kelompok dalam satu organisasi merumuskan  

program dan menuangkannya di dalam renstra dan LAKIP. 

 

       Instansi Pemerintah …… 

No Urut Identifikasi program pada unit Anda 

1. 

2. 

3. 
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Lampiran 1 
 

Formulir RS 
Rencana Stratejik 
Tahun  … s/d …. 

Instansi  : 
Visi : 
Misi :  
 

Tujuan 
Sasaran Cara Mencapai Tujuan 

dan Sasaran Keterangan 
Uraian Indikator Kebijakan Program 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 
Cara Pengisian: 
 
Tahun : Ditulis dengan tahun Rencana Stratejik  

 
Instansi : Ditulis dengan nama instansi 

 
Visi : Ditulis dengan Visi instansi 

 
Misi : Ditulis dengan Misi Instansi 

Kolom 1 : Ditulis uraian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 
merealisasikan misi. Tujuan mengindikasikan sasaran, serta kebijakan 
dan program yang akan dilaksanakan. 

Kolom 2 : Ditulis uraian sasaran dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah 
ditetapkan 

Kolom 3 : Ditulis indikator sasaran yang telah ditetapkan/diidentifikasi untuk 
diwujudkan. Indikator ini dapat berupa keluaran (output) atau hasil 
(outcomes). Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator 
sasaran.  

Kolom 4 : Ditulis uraian mengenai kebijakan dalam upaya  mencapai sasaran dan 
tujuan yang ditetapkan instansi pemerintah.  

Kolom 5 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
sesuai dengan kebijakan yang melingkupinya. Program dimaksud 
ditetapkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.  
 

Kolom 6 : Ditulis mengenai berbagai keterangan yang berkaitan dengan rencana 
stratejik seperti keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta 
kebijakan dan program; dan sebutkan sektor atau instansi lain atau 
pihak lain yang terkait. 

 



  

Lampiran 2 
 

Formulir RKT 
Rencana Kinerja Tahunan  

Tahun .... 
Instansi : .…………. 

Sasaran 
Program 

Kegiatan 
Keterangan 

Uraian Indikator  Target Uraian Indikator 
Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 

 
 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cara Pengisian: 
 
Tahun : Ditulis  tahun rencana kinerja 

Instansi : Ditulis nama instansi yang bersangkutan 

Kolom 1 : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk 
tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah 
ditetapkan pada dokumen Rencana Stratejik.  

Kolom 2 : Ditulis indikator sasaran yang mengindikasikan tercapainya sasaran. 
Indikator ini adalah sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen 
Rencana Stratejik. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator 
sasaran.  

Kolom 3 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 2.  Target harus ditetapkan secara 
realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi 
pemerintah. 

Kolom 4 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun 
bersangkutan. Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan sasaran 
yang akan dicapai pada tahun bersangkutan. Program dimaksud 
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Stratejik. 

Kolom 5 : Ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan 
sesuai dengan program sebagaimana ditulis pada kolom 4.  

Kolom 6 : Ditulis uraian indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, 
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.  

Kolom 7 : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan berdasarkan 
kelompok: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 

Kolom 8 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) dan masing-masing indikator 
kinerja kegiatan (kolom 6) tahun yang bersangkutan. 

Kolom 9 : Ditulis hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, 
kebijakan, program maupun kegiatan. 

 



  

Lampiran 3 

 
CONTOH PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



  

Lampiran 4 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



  

Lampiran  5/1-2 

Formulir PKK 
Pengukuran Kinerja Kegiatan 

Tahun … 
Instansi : 

Program 
Kegiatan Persentase 

Pencapaian 
target 

Keterangan 
Uraian Indikator 

Kinerja Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
 
 
 
 

 
Cara Pengisian: 
 
Tahun : Ditulis dengan tahun pengukuran kinerja 

 
Instansi :  Ditulis nama instansi yang bersangkutan 

 
Kolom 1 : Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun 

bersangkutan. Program dimaksud ditetapkan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 
bersangkutan. Program dimaksud sebagaimana ditulis dalam kolom 4 
formulir Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam dokumen 
Rencana Stratejik. 
 

Kolom 2 : Ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis pada 
kolom 1 yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Nama 
kegiatan yang ditulis pada kolom ini harus sesuai dengan kegiatan 
yang ditulis pada kolom 5 formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 
 

Kolom 3 : Ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan, 
keluaran dan hasil, maupun indikator manfaat dan dampak. Jika 
instansi pemerintah yang menyusun rencana kinerja ini belum dapat 
menetapkan target untuk indikator kinerja manfaat dan dampak, maka 
kedua indikator ini cukup diidentifikasi saja. Dengan adanya identifikasi 
ini memungkinkan instansi pemerintah melihat keterkaitannya dengan 
sasaran. 
 

Kolom 4 : Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan berdasarkan 
kelompok: masukan, keluaran dan hasil, maupun manfaat dan dampak. 
  

Kolom 5 : Ditulis target untuk indikator kinerja yang ditetapkan, baik target 
kuantitatif maupun kualitatif, sebagaimana ditulis dalam kolom 8 
Formulir Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 6 : Ditulis realisasi dari masing-masing indikator kinerja.  
 



  

Lampiran  5/2-2 

 
Kolom 7 : Ditulis persentase pencapaian renacana tingkat capaian (target) dari 

masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan 
melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud.  

  Penghitungan  persentase pencapaian target (kolom 7) memperhatikan 
karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi: 

(1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang 
semakin baik,  maka digunakan rumus: 

 
  Persentase 

pencapaian 
rencana tingkat 
capaian (target)  

= 
Realisasi *) 

X  100% 
Rencana**) 

   
  (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 

kinerja, maka digunakan rumus: 

 
  Persentase 

pencapaian 
rencana tingkat 
capaian (target) 

= 
Rencana**) – (Realisasi*) – Rencana**)) 

X   100 % 
Rencana**) 

   

*) kolom 6 

**) kolom 5, rencana tingkat capaian (target) 

 
Kolom 8 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan realisasi 

dan pencapaian target. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Lampiran 6/1-2 
Formulir PPS 

Pengukuran Pencapaian Sasaran 
Tahun … 

Instansi : 

Sasaran Indikator Sasaran 
Rencana 
tingkat 
capaian 
(Target) 

Realisasi 
Persentase 
Pencapaian 

rencana tingkat 
capaian (Target) 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6
 

 

 

 

     

Cara pengisian: 

Tahun : Ditulis tahun pengukuran pencapaian sasaran 
 

Instansi : Ditulis nama instansi yang besangkutan 
 

Kolom 1 : Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk 
tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana telah ditulis 
pada Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 2 : Ditulis indikator sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Indikator ini, 
sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan. 
  

Kolom 3 : Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 2.  Target ini sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 
 

Kolom 4 : Ditulis realisasi dari masing-masing target setiap indikator sasaran 
sebagaimana tertulis pada kolom 3.   
 

Kolom 5 : Ditulis dengan persentase pencapaian target, yang dihitung dengan 
rumus: 

  (1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target yang 
semakin baik,  maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian rencana 

tingkat capaian 
(target)  

= 
Realisasi *) 

x 100% 
Rencana**) 
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(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian 
target, maka digunakan rumus: 

  Persentase 
pencapaian rencana 

tingkat capaian 
(target)  

= 
Rencana**) – (Realisasi*) – Rencana**)) 

X  100 % 
Rencana**) 

   

*) kolom 4 

**) kolom 3 (rencana tingkat capaian) 

 
Kolom 6 : Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, 

indikator pencapaian sasaran, target serta realisasinya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Lampiran 7/1-2 
ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
BERDASARKAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 

 
GUBERNUR/ 

BUPATI/ 
WALIKOTA 

PRESIDEN/ 
WAKIL 

PRESIDEN 

MENTERI
NEGARA 

PAN 

MENTERI
DALAM 
NEGERI 

BPKP LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 Laporan 
 Tembusan 
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
LHE Laporan Hasil Evaluasi, dalam LHE tercermin pula kinerja kegiatan/ 

program/kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas lembaga 
LKSA Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

LAKIP 
PROVINSI/ 

KABUPATEN
/KOTA 

EVALUASI 

LHE LHE LHE 

LHE 

LHE 

LHE 

KAJIAN 

LKSA 

LKSA 

LKSA 

LKSA 



  

Lampiran 7/2-2 
 

ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DEPARTEMEN/MENKO/MENEG/LPND 

BERDASARKAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 
DEPARTEMEN 

/MENKO/ 
MENEG/ 

LPND 

PRESIDEN/ 
WAKIL PRESIDEN 

MENTERI 
NEGARA 

PAN 
BPKP LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 
 Laporan 
 Tembusan 
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
LHE Laporan Hasil Evaluasi, dalam LHE tercermin pula kinerja kegiatan/ 

program/kebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas lembaga 
LKSA Laporan Kajian Sistem Akuntabilitas 

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND 

EVALUASI 

LHE 
LHE 

LHE 

LHE 

LHE 
KAJIAN 

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND 

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND

LAKIP 
DEPARTEMEN/ 

MENKO/ 
MENEG/ 

LPND

LKSA 

LKSA 

LKSA 

LKSA 



  

 


