
MODIJL 

Pelaporan 
Akuntabilitas Kineria 

Instansi Pemerintah 
Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 29/2010 





MODUL 

Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 

Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 29/2010 

Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
2011 



Modul 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Subject: 
Manajemen, Manajemen Kinerja, Administrasi Negara, Anal isis dan Evaluasi Kebijakan, Hukum 

Administrasi Negara, Manajemen Sektor Publik, Akuntabilitas, Akuntabilitas Kinerja. 

Cetakan pertama Nopember 2011 
©Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 69. 
Jakarta 12100. 

Telpon: 62.21.7398381-9 
Fax. (021) 7398341 

Htpp//:www.menpan.go.id 



KATA PENGANTAR 

Disiplin manajemen kinerja yang semula berkembanga di berbagai 
perusahaan swasta, saat ini telah berkembang luas di sektor publik. 
Penerapannya di sektor publik saat ini tidak hanya pada perusahaan
perusahaan negara, akan tetapi dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah 
masuk pada instansi-instansi pemerintah. Bahkan perihal peningkatan 
kinerja menjadi pembicaraan yang luas di berbagai kalangan mulai dari 

rakyat kecil sampai pemimpin negara. 

Dalam hal penguatan akuntabilitas, telah pula berkembangan upaya

upaya penguatan akuntabilitas yang lebih menekankan pada perlunya 
mempertanggung jawabkan kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan 
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga negara atau instansi 
pemerintah. Terkait dengan hal ini maka hadirnya buku modul pelaporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sugguh merupakan pelita 

yang menerangi mereka yang belum mengerti atau belum memahami 
banyak hal soal peningkatan kinerja.dan akuntabilitas kinerja. 

Pelaporan akuntabilitasa kinerja di lingkungan instansi pemerintah 
telah dipraktikkan sejak lama dengari penyusunan laporan akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disebut LAKIP. Agaknya, dari 

praktik yang ada diperlukan kebijakan yang mengarahkan dan penunjukki 
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja secara lebih baik. Oleh karena 
itu pada akhir tahun 2010 telah diterbitkan PERMENPANRB nomor 29 

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 
dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan pedoman ini ada 

beberapa kebijakan yang mengarahkan agar laporan akuntabilitas 
kinerja disusun sesuai dengan tingkatan tanggung jawab instansi yang 

bersangkutan, melaporkan hal-hal penting dengan berbagai indikator 
kinerja utama, memberikan penjelasan yang memadai tentang capaian 
kinerja mereka dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 



Demikian agar modul ini kiranya dapat dimanfaatkan sebesar

besarnya untuk pencerahan dan pembangunan kapasitas di lingkungan 

pemerintahan. 
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BASI 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pengembangan sistem pelaporan kinerja di lingkungan instansi 

pemerintah telah berkembang sejak lama. Sistem pelaporan sering 

kali dikembangkan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. 

Dalam lingkungan penyelenggaraan/tatalaksana administrasi yang 

menggunakan teknologi informasi sistem pelaporan menjadi bagian 

dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya 

untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

keperluan manajemen. 

Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem 

dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi 

pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus 

menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. 

Pada saat ini pengembangan sistem pelaporan kinetia agaknya masih 

ketinggalan dibandingkan dengan pengembangan sistem pelaporan 

keuangan. Hal ini memang dapat dimaklumi karena tata cara 

penangkapan data, pencatatan, pengikhtisaran informasi keuangan 

sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga sudah dicapai 

kesepakatan-kesepakatan dan standar-standar atau pembakuan 

dalam mengelola informasi keuangan. Di sisi lain dalam pengelolaan 

informasi kinerja, agaknya masik sangat sulit dilakukan pembakuan

pembakuan karena dari sifatnya sendiri (inherent characteristics). 

Oleh karena itu, pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk, ataupun 

modul pembelajaran dapat dipakai sebagai standar guna penyusunan 

laporan yang baik. 

Dewasa ini tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi 

para manajer publik semakin tinggi. Pemimpin atau pejabat-pejabat 

pemerintahan selalu membutuhkan informasi kinerja manakala 
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berhadapan dengan pihak-pihak lain seperti dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan wartawan berbagai media, dan dengan 
atasan masing-masing. Penguasaan informasi kinerja oleh pimpinan 

adalah hal mutlak yang harus ada dalam pikiran pimpinan tersebut 

. ketika harus memberikan informasi kinerja tentang pelaksanaan 

tugasnya atau kinerja institusi atau unit yang dipimpinnya. Untuk 
mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem 

pengumpulan datanya, sehingga dapat diproduksi laporan-laporan 

untuk berbagai tujuan. 

Laporan kinerja sebagai salah satu laporan yang harus disiapkan 
baik untuk kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi, 

pada saat ini sudah banyak dihubungkan dengan laporan keuangan. 
Khusus untuk laporan kinerja sebagai sebuah pertanggung jawaban 
atau laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) disusun setahun sekali 

dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Saat ini sudah diberlakukan PERMENPANRB nomor 29 Tahun 2010 

tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Kinerja. Sehingga setiap instansi pemerintah diharapkan memahami 

peraturan ini agar dapat menyusun dan menerbitkan sebuah laporan 
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya. 

B. ARTI PENTINGNYA LAPORAN KINERJA 
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Laporan kinerja yang harus disiapkan oleh instansi-instansi 

pemerintah saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah, adalah laporan kinerja yang periodisasi pelaporannya 
triwulanan dan tahunan, sedangkan menurut Inpres 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, laporan kinerja 
yang harus dibuat oleh instansi pemerintah adalah laporan kinerja 
tahunan saja atau yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah (LAKIP). 



Laporan kinerja sebetulnya merupakan jendela bagi pihak luar untuk 

mengetahui kine~a di dalam organisasi instansi yang melaporkannya. 

Oleh karena itu, jendela itu akan memberikan "kesan pertama" 

kepada orang yang melihat ke dalam. Jika laporan kinerja nya bagus, 

orang luar tersebut akan berpikir, mungkin saja memang kinerjanya 

bag us. Dan kesan pertama ini akan sangat melekat, jika tidak ditemui 

hal yang buruk pihak eksternal tersebut pastilah akan mengira 

semuanya bagus, semua kinerja unit kerja bagus, dan seterusnya. 

Inilah pentingnya sebuah laporan kinerja, informasi kinerja yang ada 

di dalamnya haruslah diungkapkan dan disajikan secara baik dan 

sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatannya. 

Laporan kinerja yang disiapkan dan disampaikan untuk bahan 

monitoring, tentunya periodisasi pelaporannya berjangka pendek 

misalnya bulanan atau triwulanan. Akan tetapi, laporan kinerja untuk 

tujuan pertanggung jawaban cukuplah disusun dan disampaikan 

setahun sekali. Laporan untuk tujuan monitoring, yang pada akhirnya 

untuk tujuan pengendalian atas pelaksanaan tugas atau program/ 

kegiatan tertentu, haruslah dapat memicu tindakan pengendalian itu. 

Untuk itu laporan kinerja yang demikian biasanya lebih menonjolkan 

pencapaian-pencapaian target kinerja jangka pendek, terinci, dan 

merupakan unsur-unsur yang berkontribusi kepada keberhasilan. 

Pengungkapan dan penyajian analisis celah kinerja (performance 

gap analysis) biasanya dibutuhkan oleh pimpinan atau pihak yang 

memantau. Jadi baik laporan kinerja untuk tujuan pemantauan 

ataupun untuk tujuan pertanggung jawaban menjadi san gat penting 

karena pada akhirnya itulah informasi-informasi untuk akuntabilitas 

kinerja. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya modul ini adalah untuk sarana pembelajaran bagi 

mereka para pegawai dan pejabat yang menyiapkan, menyusun atau 

membantu menyusun laporan kinerja guna kebutuhan manajemen 

internal, ataupun pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku. 
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Modul ini juga dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada 

para praktisi di bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam 

pengelolaan kinerja (manajemen kinerja) agar dapat membedakan 

petunjuk yang lama dengan petunjuk yang baru yang dikehendaki 

oleh PERMENPANRB nomor 29 Tahun 2010. 

Tujuan disusunnya modul ini adalah agar setiap peserta didik dalam 

pelatihan atau para pembaca dapat: 

1) Memahami pelaporan kinerja seperti yang dikehandaki 

PerMENPANRB nomor 29 Tahun 2010. 

2) Mengungkapkan dan menyajikan informasi kinerja secara baik. 

3) Memilah informasi mana yang lebih penting dan yang merupakan 

penjelas (explanatory information). 

4) Menyusun sebuah LAKIP (Laporan kinerja Instansi Pemerintah) 

yang baik. 

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN MODUL 
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Sistematika modul pelaporan informai kinerja atau disingkat modul 

pelaporan kinerja atau modul pelaporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang disusunnya modul, latar belakang 

pentingnya pelaporan serta maksud dan tujuan modul beserta 

sistematika urutan penyajiannya. 

Bab II Titik Tolak Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Berisi penjelasan mengenai definisi berkaitan dengan akuntabilitas, 

khususnya akuntabilitas kinerja, keterkaitan dengan perencanaan 

sebagai titik tolak berakuntabilitas, perjanjian kinerja (kontrak kinerja) 

dan hal-hal lainnya yang menjadi dasar untuk mempertanggung 

jawabkan kinerja. 

Bab ill Skenario Perencanan Yang Diharapkan 

Bab ini sengaja ditulis untuk menyampaikan pesan bahwa dalam 



pelaporan kinerja yang digunakan dalam manajemen kinerja 
dan khususnya akuntabilitas kinerja adalah perencanaan yang 
berorientasi pada kinerja. Perencanaan yang berorientasi kepada 
kinerja lebih mendahulukan target setting kinerja (hasil kerja) dari 
pada penyusunan kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target 
terse but. 

Bab N Pengiktisaran Informasi Kinerja. 
Bab ini berisi penjelasan tentang beberapa kemungkinan pemakaian 
metode pengikhtisaran informasi kinerja dan metode yang dianjurkan 
untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Bab ini juga akan 
menjelaskan awal mulai pengumpulan data kinerja, yaitu setelah 
penentuan berbagai indikator kinetia dan parameter yang digunakan 
untuk mengumpulkan dan menghitung capaian indikator kinerja 

terse but. 

Bab V Pengungkapan dan Penyajian Laporan. 
Bab ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang pengungkapan 
informasi kinerja dalam laporan, penyajiannya, dan teknik penyajian 

yang baik. 

Bab VI Penutup 
Bab ini berisi tentang beberapa hal yang penting yang perlu diulangi 
lagi agar para pembaca dan para peserta didik pelatihan dapat 
memahami keseluruh buku modul pelaporan kinerja secara baik. 
Dan beberapa harapan yang disampaikan oleh tim penulis agar 

kemampuan pembaca dalam hal implementasi sistem akuntabilitas 

kinerja dapat lebih baik lagi. 
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BABII 

TITIK TOLAK PELAPORAN 
AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Definisi Seputar Akuntabilitas 

6 

Untuk dapat memahami apa saja yang menjadi titik tolak untuk 
berakuntabilitas, terutama dalam hal akuntabilitas kinerja, perlu 

kiranya diketahui beberapa pengertian akuntabilitas kinerja, melalui 

berbagai referensi yang sudah tersedia. 

Menurut buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, LAN (2003), pengertian sekitar Akuntabilitas 

sebagai berikut: 
"akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaiakan pertanggung 

jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kine~a dan tindakan 
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggung jawaban." 
"Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai denan program dan kebijakan yang 
ditetapkan." 
"Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalu 
sistem pertanggung jawaban secara periodik." 

Dalam bahasa Inggris akuntabilitas atau accountability, terdiri dari 
kata "account" dan "ability", yang berarti secara harfiah, kemampuan 
untuk mempertanggung jawabkan. Accountability secara utuh dalam 



kamus-kamus bahasa Inggris sering dijelaskan sebagai "obligation 

to answer" atau "ability to answer" yang berarti kemampuan untuk 

menjawab. Tentulah menjawab dengan sebenar-benarnya, bukan 

sebaliknya mampu menjawab akan tetapi dengan fakta yang 

dikarang atau berbohong. 

Dalam forum-forum yang diselenggarakan United Nation 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan release atau terbitan UNPAN 

(United Nation Public Administration Network), yang dimaksud 

suatu institusi atau badan hukum atau perorangan akuntabel, 

kalau institusi terse but memang dapat mempertanggung jawabkan 

sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai atau pencapaian 

kinerja dapat diraih (accomplishment). Ini merupakan perkembangan 

yang tentu saja baik, karena suatu instansi pemerintah harus 

dapat mempertanggung jawabkan kinerja-nya dan tidak hanya 

menghabiskan dana negara. 

B. Perencanaan 

Sekali lagi terkait dengan pengertian akuntabilitas, sebuah instansi 

dikatakan akuntabel kalau instansi itu dapat mempertanggung 

jawabkan kinerja-nya secara baik. Lalu apa patokannya? Atau apa 

titik tolak dalam mengukur apakah suatu instansi pemerintah 

akuntabel? Terutama akuntabel dari sisi kinerjanya? Nah hal pertama 

dalam menjawab pertanyaa ini adalah mencari dan mengidentifikasi 

apa yang dapat dijadikan patokan pengukuran? Seringkali target

target kinerja itu ditulis dan dicantumkan dalam dokumen resmi 

perencanaan, atau mungkin sekedar dokumen hasil rapat (notulen) 

tentang pengambilan keputusan dalam rapat yang menyangkut 

rencana ke depan, ini juga dapat dijadikan patokan untuk pengukuran. 

Karena pada dasarnya pengukuran adalah aktivitas membandingkan 

antara apa yang diukur dengan "sesuatu". Membandingkan antara 

rencana dan realisasinya adalah hal yang paling sering dilakukan 

guna mengelola program/kegiatan. 
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Perencanaan memang aktivitas yang menentukan masa depan, 

bahkan masa depan "diputuskan" sekarang, atau dengan kata lain 

perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang masa depan. 

Jadi, dokumen perencanaan dapat dijadikan titik tolak dalam 

pengukuran kinerja. Dokumen perencanaan yang saat ini dapat 

dijadikan titik tolak untuk berakuntabilitas adalah, misalnya: dokumen 

Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

menengah, dokumen Rencana Kerja dan Anggran, dan dokumen 

perencanaan lainnya. 

C. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) 
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Dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja yang pada 

Inpres nomor 5 Tahun 2004 disebut dokumen penetapan kinerja 

sesungguhnya salah satu dokumen penting sebagai dasar pemberian 

akuntabilitas kinerja kepada atasan atau lembaga yang lebih tinggi. 

Dokumen perjanjian kinerja yang di dalamnya terdapat penetapan 

target-target kinerja memberikan kepastian bahwa antara atasan 

dan bawahan sudah terdapat komitmen yang diwujudkan dalam 

dokumen tertulis yang ditanda tangani keduanya sehingga masing

masing sudah bisa dianggap mengerti tentang target kinerja yang 

diperjanjikan. 

Sehubungan dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja di dalam 

laporan akuntabilitas kinerja, dokumen perjanjian kinerja dapat 

dijadikan bahan untuk diungkapkan ketercapaian target-target 

yang sudah diperjanjikan. Titik tolak akuntabilitas yang didasarkan 

pada suatu perjanjian atau kontrak sangatlah kuatjika akuntabilitas 

itu dikaitkan dengan pendelegasian wewenang atau pemberian 

tugas dari atasan kepada bawahan atau dari pemberi kerja kepada 

penerima tugas. Dalam teori "agency" dijelaskan bahwa hubungan 

antara principal (pemberi mandate) dan agent (penerima mandate) 

mempunyai hubungan timbal balik yang masing-masing. 



D. Perubahan Dokumen Perencanaan atau Perjanjian Kinerja 

Perubahan dokumen perencanaan atau perjanjian kinerja boleh 

jadi dijadikan dasar pelaporan akuntabilitas kinerja di akhir tahun. 

Revisi atau perubahan atas dokumen-dokumen perencanaan harus 

diperhatikan pada penyusun laporan. Demikian pula dokumen 

perjanjian kinerja yang sudah di revisi dan sudah disepakati dan 

ditanda tangani untuk dasar pelaporan kinerja di akhir tahun. 

Perubahan-perubahan yang harus diperhatikan tersebut tentunya 

terhadap target kinerja, dalam setahun atau dalam waktu yang 

tersisa untuk menghasilkan output atau outcomes. Jika perubahan 

dokumen-dokumen tersebut tidak menyangkut target kinerja 

sebenarnya tidak begitu urgent untuk dilakukan revisi. Revisi terhadap 

dokumen penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sangat disarankan 

jika memang mengubah atau merevisi target kinerja pada tahun 

yang bersangkutan. 

E. Perubahan Dokumen Anggaran 

Pad a pertengahan tahun dalam tahun anggaran berjalan jika sudah 

dirasakan diperlukan adanya anggaran perubahan tentulah harus 

disiapkan usulan perubahan itu. Bisa jadi perubahan anggaran tidak 

mempengaruhi target kementerian /lembaga tertentu, akan tetapi 

mungkin saja mempengaruhi target kinerja unit kerja di bawahnya. 

Jika yang terjadi yang kedua, maka perubahan tersebut hanya 

mempengaruhi pelaporan kinerja pada satuan kerja atau unit kerja 

tertentu saja, dan bukan pada tingkat kementerian/ lembaganya. 

Walaupun cara-cara perencanaan anggaran di Indonesia sudah mulai 

mengarah ke penganggaran berbasis kinerja, akan tetapi tidak selalu 

pada semua tingkatan dapat dihubungkan antara pendanaan dan 

hasilnya. Oleh karena itu, dalam hal pelaporan kinerja harus kembali 

diperhatikan target-target kinerja yang ditetapkan. 
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BAB III 

SKENARIO PERENCANAAN YANG 
DIHARAPKAN 

A. Perencanaan yang Berorientasi Hasil 

10 

Perencanaan yang beroritentasi hasil mengisyaratkan konsepsi 

yang lebih progresif tentang keberhasilan mewujudkan hasil. Ini 

menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih menjajikan keberhasilan 

dalam menjalankan administrasi atau pembangunan nasional. 

Keberhasilan ini tentunya disebabkan karena perencanaan yang 

beroirentasikan hasil lebih memfokuskan pada pengenalan akan hasil 

yang diinginkan. Hasil yang diinginkan harus dapat dibayangkan 

secara baik dan digambarkan dalam berbagai scenario dan fitur 

masa depan sehingga kharakteristik atau cirri-ciri keberhasilan 

perwujudannya kelak juga bisa dikenali. 

Perencanaan yang berorientasi hasil pada dasarnya sudah banyak 

dipraktikkan di Indonesia, misalnya saja pada penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional setiap lima 

tahun sekali. Perencanaan ini mengharuskan kita mengidentifikasi 

issue-issue strategis terlebih dahulu kemudian merumuskan kondisi 

yang diinginkan, atau perubahan yang diinginkan, atau hasil yang 

diinginkan di masa datang. Misalnya saja, issue strategis yang kita 

hadapi adalah permasalahan (issue) rentannya atau lemahnya 

ketahanan pangan, maka tentu perubahan yang diinginkan adalah 

meningkatnya ketahanan pangan bangsa Indonesia. 

Dalam melakukan perencanaan yang berorientasi hasil haruslah 

dirancang setiap hasil yang diinginkan dengan cara-cara mencapainya. 

Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut: 



Ends Means 

Meningkatnya ketahanan pangan Program peningkatan produksi 
masyarakat perdesaan tanaman pangan tumpang sari 

Meningkatnya konsumsi ikan dan Program peningkatan produksi 
hasillaut ikan tangkap dan budidaya 

Meningkatnya pendapatan petani Program/kegiatan peningkatan 
penggarap di pinggiran hutan produksi kedelai - intensifikasi. 
lindung 

Perencanaan yang berorientasi hasil, memiliki prosedur utama yaitu 

mengutamakan penetapan hasil atau penentuan apa yang diinginkan 

dilakukan terlebih dahulu, dan barulah direncanakan langkah-langkah 

kerja untuk mencapai hasil tersebut. Dan melakukan cascading 

(penjabaran dan perincian) hasil mulai dari lebih yang tinggi sampai 

lebih rendah. Dalam melakukan cascading ini sering kali sulit untuk 

dilakukan sehingga banyak para perancang perencanaan yang 

mengira atau melakukan anggapan (asumsi) bahwa hasil yang 

pembangunan yang besar (outcome) berhubungan dengan output 

(keluaran) dari apa yang dikerjakan di tingkat bawah. Memang dalam 

melakukan cascading diharapkan diterapkan analisis program logic, 

sehingga ada hubungan sebab akibat yang nalar antara satu kegiatan 

dengan keluaran yang dihasilkan dan suatu keluaran yang dihasilkan 

tersebutjuga berhubungan dengan hasil (outcome) yang diharapkan 

nantinya. 

B. Perencanaan yang mengikuti Kerangka Logis 

Perencanaan harus dilakukan dengan mengikuti kerangka logis 

(logical framework) yang benar dan tidak menyesatkan. Kerangka 

logis tersebut haruslah dipahami dan selalu menjadi "nafas" dalam 

menyusun suatu perencanaan. Terdapat paling tidak 2 (dua) hal yang 

merupakan langkah wajib dalam menerapkan kerangka logis ini, 

yaitu: 
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1) Menggunakan analisis hubungan sebab akibat (causal effect 
relationship). 

2) Menggunakan analisis hypothetical relationship, dengan urut
urutan pernyataan jika ... dan maka .... (IF ..... THEN .... ) dalam 

menata program atau kegiatan. 

C. lndikator Keberhasilan dan Standar guna Pengukuran dan 
Evaluasi. 
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Indikator untuk mengukur keberhasilan yaitu yang dalam 
PERMENPAN nomor 9/2007 tentang Indikator Kinerja Utama, 

disebut IKU, adalah alat ukur guna mengukur keberhasilan unit 
kerja atau organisasi instansi dengan menggunakan indikator yang 
jumlahnya tidak banyak akan tetapi sudah cukup mewakili atau dapat 

menggambarkan tingkat keberhasilan unit kerja. 

Standar pencapaian suatu indikator kinerja utama hendaknya juga 
ditetapkan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi 
tingkat keberhasilan unit kerja. Jika belum dapat ditetapkan sendiri, 

dapatjuga digunakan angka rata-rata nasional atau angka rata-rata 
wilayah atau industri tertentu sebagai pembanding. Hal ini sangatlah 
diperlukan guna pengukuran kinerja dan evaluasi keberhasilan unit 
kerja atau instansi secara keseluruhan. 



BABIV 

PENGIKHTISARAN INFORMASI 
KINERJA 

Pengikhtisaran informasi kinerja haruslah diskenariokan dalam 

perencanaan dan sebelum kegiatan/program dilaksanakan. Dalam 

perencanaan haruslah sudah diketahui apa yang akan diukur dan 

bagaimana menentukan keberhasilan dari pelaksanaan rencana itu. 

Kemudian seluruh informasi yang berguna untuk pemantauan dan 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan ini harus diidentifikasi 

dan ditentukan bagaimana cara pengumpulan datanya. 

Keseluruhan proses tahapan pelaksanaan program/kegiatan masing

masing harus ditentukan data dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian, 

data yang sejenis dapat diagregasi dan diambil kesimpulannya secara 

sederhana. Akan tetapi informasi yang dikumpulkan dari bawah ada 

kalanya tidaklah bisa dikompilasi karena satuan hitungnya tidak sama. 

Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengikhtisaran untuk 

diterapkan dalam praktik sehingga dapat dilakukan pengikhtisaran 

informasi secara lebih baik. Pengikhtisaran informasi ini penting sebagai 

bagian dari proses pengumpulan dan pemrosesan informasi sehingga 

lebih berguna bagi usersnya. 

A. Beberapa Kemungkinan Metode Pengikhtisaran 

Beberapa metode pengikhtisaran yang mung kin saja dapat digunakan 

dalam mengikhtisarkan informasi kinerja adalah sebagai berikut : 

1) Dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) 

2) Dengan menggunakan indikator gabungan (composite/index) 

3) Dengan memilih indikator yang penting-penting di antara 

beberapa indikator di tingkat bawah. 
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Berikut akan dijelaskan satu persatu tidak kemungkinan metode 

yang digunakan dalam pengikhtisaran informs kinerja. Pertama, 

pengikhtisaran dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Metode ini, mensyaratkan bahwa hasil kerja ditingkat bawah 

diukur dnegan indikator output, dan kemudian dalam menyimpulkan 

keberhasilan berbagai pencapaian indikator kinerja output itu 

dijelaskan capaian indikator kinerja outcomesnya. Indikator yang 

digunakan pada pengukuran hasil-hasil kegiatan tidak sama dengan 

indicator yang digunakan untuk penyimpulan keseluruhan. 

B. Metode yang Dianjurkan 
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Metode yang dianjurkan dalam mengikhtisarkan informasi kinerja 

adalah dua metode di atas yaitu metode dengan menggunakan 

Indikator Kinerja Utama dan metode Indikator Gabungan (composite 

index). Dua metode ini secara logis lebih baik, dan secara konseptual 

juga lebih baik dan tidak menyesatkan. Akan tetapi, tentulah ada 

kelemahannya, yaitu dengan metode Indikator Kinerja Utama 

misalnya, suatu unit organisasi akan menemui kesulitan dalam 

melakukan penentuan Indikator Kienrja Utama. Demikian pula metode 

dengan indikator gabungan tidak selamanya dapat menggambarkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan 

PermenPAN nomor 9/2007 dan PermenPAN 20/2008, sangat 

menganjurkan pemakaian indikator kinerja utama untuk mengukur 

keberhasilan sebuah unit organisasi. Indikator keberhasilan tersebut 

disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators 

(KPI). Hanya saja, biasanya suatu institusi akan menghadapi kesulitan 

dalam proses perencanaan dan penentuan indikator kinerja utama 

yang digunakan untuk memantau keberhasilan mereka. 

Jumlah indikator kinerja utama ini diharapkan tidak terlalu banyak, 

jika digunakan angka tidak lebih dari 10 indikator. Hal ini untuk 

memudahkan pengikhtisaran informasi kinerja semata. Hal ini 



diperlukan karena dalam pengukuran kinerja dan penyimpulan 
keberhasilan organisasi tentulah dari dapat diukur, dengan 
ukuran kinerja atau indikator kinerja yang dapat menggambarkan 
keberhasilan. 

Sedangkan pengikhtisaran informasi kinerja dengan cara 
menggunakan indikator gabungan dimaksudkan agar unit kerja 
atau unit organisasi dapat memantau sendiri kinerjanya dari waktu 
ke waktu. Karena dengan index itu, akan dapat digunakan untuk 
mengetahui apakah perjalanan organisasi semakin membaik ataukah 
tetap jalan di tempat, atau bahkan ada kemunduran kinerja. Ini 
penting untuk mengukur kinerja diri sendiri dengan index yang 
dikembangkan sendiri. 

C. Pengikhtisaran Infonnasi kinerja dikaitkan dengan Pengikhtisaran 
Informasi Keuangan 

Pengikhtisaran informasi kinerja dibandingkan dengan pengikhtisaran 
informasi keuangan sungguh sangat berbeda. Jika pada pengumpulan 
data atau informasi keuangan satuan yang dipakai sama (misalnya: 
Rupiah), maka pada pengumpulan data kinerja satuan-satuan 
indikator kinerja seringkali berbeda-beda sehingga tidak dapat 
dikompilasikan atau dijumlahkan. Pada pengikhtisaran informasi 
kinerja diperlukan adanya indikator kinerja utama dan atau indikator 
gabungan tadi yang digunakan untuk mengukuran keberhasilan 
setiap tingkatan instansi. Di lain pihak, pengikhitasaran informasi 
keuangan telah ditentukan klasifikasinya oleh standar akuntansi 
keuangan, sehingga ikhtisar laporan keuangan tentu lebih bisa 
diperbandingkan jika pengukuran nilainya benar. 

Masalah mengenai pengikhtisaran informasi kinerja ini menjadi 
penting karena harus sesuai dengan skenario yang disusun saat 
perencanaan dan penganggaran. Dalam perencanaan harus sudah 
dilakukan cascading atau penjabaran tujuan-tujuan besar ke dalam 
sasaran-sasaran strategis yang lebih rinci, dan kemudian seterusnya 
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dijabarkan lagi ke sasaran-sasaran antara lainnya yang lebih rind dan 
spesifik. Proses cascading ini penting sekali dalam perencanaan yang 

berorientasi hasil. Sehingga setiap tahapan dan tingakatan program/ 
kegiatan sudah mengetahui apa yang dihasilkan. 

D. Pengikhtisaran Informasi dan Dukungan Teknologi lnformasi 

Dukungan teknologi informasi untuk pengumpulan data kinerja, 

sangatlah penting untuk membantu pencatatan, pengklasifikasian, 
penghitungan, pengikhtisaran dan penyajian informasi dalam 

laporan. Namun demikian tidak semua data dapat dikompilasi 

atau digunggung atau dijumlah sehingga mendapatkan data 
keseluruhan. 
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Seringkali kita tidak sabar atau tidak teliti dalam mengikhtisarkan 
informasi kinerja menjadi, misalnya, hanya 2 (dua) halaman saja 

pada executive summary sebuah laporan yang berlembar-lembar. 
Ini boleh jadi dikarenakan dalam skenario pengumpulan data juga 
belum ditentukan informasi apa yang diinginkan untuk digali dan 

disajikan dalam laporan. Pencarian dan pengumpulan data kinerja 
haruslah dimulai dengan indikator kinerja yang digunakan. Kemudian, 
di setiap tingkatan unit kerja ada tanggung jawab masing-masing 

yang akan diukur dengan IKU tertentu. Dan di setiap unit kerja 
tersebut hendaknya juga merencanakan pengumpulan datanya 
sejak dari tahap perencanaan program/kegiatan. Dengan demikian, 
ketika program/ kegiatan sudah berjalan akan secara bersamaan 

dikumpulkan data kinerja yang diperlukan. 

Setiap data entry tentang kine~ a (entah itu upaya atau hasil kerja-nya) 
yang dilakukan hendaknya menyumbang simpulan informasi kinerja 
yang akan dihasilkan. Misalnya, indikator kinerja yang digunakan 
"Jumlah kecelakaan per seratus ribu Surat Ijin Mengemudi yang 
dikeluarkan", maka haruslah dilakukan pencatatan setiap kejadian 
kecelakaan di wilayah tempat SIM itu dikeluarkan, kemudian data 
SIM yang dikeluarkan dan diberikan kepada penduduk atau non-



penduduk yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian 

setiap akhir periode dilakukan penghitungan indikator kinerja 

terse but. 

Hal lain yang perlu diingat dalam penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja adalah bahwa, mesin atau komputer tidak dapat disuruh 

untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja. Karena dalam laporan 

akuntabilitas kinerja diperlukan adanya analisis dan evalusi atas 

berbagai hal untuk memberikan jawaban kepada pemberi mandat. 

Misalnya saja, dilakukan analisis dan evaluasi atas tidak tercapainya 

target kinerja. Mungkin saja mesin dapat memproduksi laporan 

kinerja yang menyajikan pembandingan antara target dan realisasi, 

akan tetapi banyak hal yang tidak bisa distrukturkan dalam struktur 

pengolahan data komputasi, atau jikalau distrukturkan malahan 

akan memberikan makna yang berbeda atau mengurangi makna 

dari informasi yang disampaikan. 

Dari uraian di atas, kita mengetahui apa perbedaan laporan kinerja 

dengan laporan akuntabilitas kinerja. Bedanya tipis, akan tetapi 

memang agak berbeda, walaupun di dalamnya banyak kesamaan. 

Laporan akuntabilitas kinerja lebih banyak dimaksudkan untuk 

pertanggung jawaban, sedangkan laporan kinerja, dapat dijadikan 

informasi guna pemantauan dan evaluasi untuk mengendalikan 

pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan di suatu 

instansi pemerintah. 

E. Kehati-hatian dalam Mengikhtisarkan lnformasi Kinerja 

Dalam praktik administrasi di lingkungan instansi pemerintah 

selama ini banyak didukung oleh berbagai aturan mengenai tata 

cara pelaksanaan pekerjaan untuk pelayanan, jika ada aturannya 

atau pentunjuknya tentulah pelaksana dapat merujuk ke aturan 

tersebut. Akan tetapi jika tidak ada, tentu pengikhtisaran informasi 

kinerja ini sang at mengandalkan profesional judgement dari penulis 
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laporan. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka 
mengikhtisarkan informasi kinerja adalah: 

1) Usahakan mengetahui dan memahami dokumen-dokumen 
perencanaan. 

2) Mengelaborasi informasi penting lebih banyak, dan informasi 
yang kurang penting hendaknya disajikan dalam lampiran
lampiran pendukung saja. 

3) Mementingkan yang penting, misalnya, menjelaskan tentang 
pencapaian suatu indikator kinerja utama yang paling dapat 
menggambarkan keberhasilan organisasi. 

4) Meminimalkan informasi yang kemungkinan menyebabkan 
misleading (menyesatkan). 

5) Mempertimbangkan kemungkinan interpretasi yang berbeda 
dari apa yang ingin disampaikan oleh penyusun laporan. 



BABV 

PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN 
INFORMASI DALAM LAPORAN 

Informasi kinerja dapat diungkapkan melalui indikator-indikator kinerja 
yang digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu unit kerja. 

A. Basis Pengungkapan Informasi Kinerja 

Pengungkapan informasi kinerja di dalam laporan akuntabilitas 
kinerja, dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran 
kinerja adalah aktivitas pembandingan antara sesuatu dengan alat 
ukurnya. Oleh karena itu, instrumen penting dalam pengukuran 
adalah alat ukurnya sendiri. Alat ukur kinerja adalah ukuran kinerja 
(performance measure) atau jika tidak ada alat ukur yang lebih 
akurat cukup menggunakan indikator kinerja (performance measure). 
Dengan demikian kadang-kadang istilah ukuran kinerja dan indikator 
kinerja dianggap sebagai sinonim yang sangat dekat. 

Pengukuran kinrja di lingkangan instansi pemerintah dilakukan sesuai 
dengan peran, tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga lebih 
pengukuran kinerja di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah 
daerah lebih mengandalkan pada pengukuran keberhasilan yang 
dilakukan secara berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada 
tingkatan tertinggi organisasi instansi. Oleh karena itu, diperlukan 
berbagai indikator kinerja di berbagai tingkatan. Misalnya, indikator 
kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan 
kegiatan, dengan indikator ini diharapkan pengelola kegiatan atau 
atasannya dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
terse but. 

Untuk mengatasi berbagai kerumitan pengukuran kinerja di berbagai 
tingkatan dan agregasinya untuk mengambil simpulan, seringkali 
digunakan beberapa indikator kinerja utama (IKU). IKU ini boleh jadi 
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dipilih diantara beberapa Indikator yang paling dapat mewakili dan 
menggambarkan apa yang diukur. Dan IKU sebagaimana dimaksud 

pada PERMENPAN nomor 9/2007 memang untuk mengukur 
keberhasilan. 

Mengingat banyaknya informasi kinerja yang digunakan dalam 
pengelolaan kinerja, maka untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja harus diutamakan melaporkan hal-hal penting sesuai dengan 
tingkatan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi pelapor. 

Di tingkat Kementerian dan Lembaga pelaporan informasi kinerja 

yang dapat dianggap penting, yaitu terkait dengan pencapaian 
sasaran-sasaran strategis K/L, dalam mendukung keberhasilan 
pemerintahan dan pembangunan di tingkat nasional. Oleh karena 

itu, informasi informasi kinerja yang perlu dilaporkan sebagai suatu 

pertanggung jawaban K/L adalah pencapaian sasaran-sasaran 
strategis yang berupa outcome (atau hasil) ataupun dampak 
kebijakan dari pelaksanaan fungsi K/L. 

Jadi pada tingkat K/L tidak begitu diperlukan pelaporan rinci 
pelaksanaan kegaitan-kegiatan. Hal-hal penting yang menjadi sasaran 

pada Renstra K/L dan pencapaian yang mestinya lebih dijelaskan dan 
dipertanggung jawabkan. 

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan 
media pertanggungjawaban atas target-target kinerja yang telah 
diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja antara pimpinan 
instansi yang memberi mandate dengan pimpinan instansi 
dibawahnya sebagai penerima mandat (managerial accountability), 

maka pengungkapan dan penyajian akuntabilitas kinerja dalam 
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus berdasarkan 
pada hasil pengukuran kinerja sesuai dengan hierarkhi akuntabilitas 
kinerja yang ada. 



1. lnstansi Pemerintah Pusat 

(1) Pada tingkat satuan kerja dan unit eselon 2, pengungkapan 
dan penyajian akuntabilitas kinerja mencakup informasi 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan 
sekurang-kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran 
(output) kegiatan; 

(2) Pada tingkat unit organisasi eselon 1, pengungkapan 
dan penyajian akuntabilitas kinerja mencakup informasi 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dalam 
rangka mencapai sasaran strategis organisasi dengan 
sekurang-kurangnya menggunakan indikator kinerja hasil 
(outcome) program berdasarkan penjabaran tugas pokok 
dan fungsi kementerian negara/lembaga; 

(3) Pada tingkat kementerian/lembaga, pengungkapan 
dan penyajian akuntabilitas kinerja mencakup informasi 
keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran 
strategis kementerian/lembaga dengan sekurang-kurangnya 
menggunakan indikator hasil (outcome) yang merupakan 
indikator kinerja utama kementerian negara/lembaga 
berdasarkan suatu peta strategis antar hasil program; 

2. Pemerintah Daerah 

(1) Pada tingkat SKPD, pengungkapan dan penyajian laporan 
akuntabilitas kinerja, mencakup informasi keberhasilan dan 
kegagalan mencapai sasaran program dengan sekurang
kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran penting 
(output penting); 

(2) Pada tingkat pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, 
Kota), pengungkapan dan penyajian akuntabilitas kinerja 
mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam 
mencapai sasaran strategis kementerian/lembaga dengan 
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sekurang-kurangnya menggunakan indikator outcome yang 
merupakan indikator kinerja utama ·pemerintah daerah. 

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja 
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Pengukuran kinerja di berbagai tingkatan dilakukan dengan mengacu 

pda dokumen perencanaan kinerja, penganggaran, dan perjanjian 
kinerja (dokumen penetapan kinerja) atau kontrak kinerja. Berbagai 
tingkatan itu mempunyai tugas - fungsi - peran - dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda antara satu tingkatan dengan tingkatan 

lainnya. 

Tingkatan entitas akuntabilitas itu dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja Instansi Pemerintah 

Pusat; 
b. Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon 1; 
c. Entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga; 

d. Entitas akuntabilitas kinerja SKPD; 
e. Entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. 

Seluruh entitas tersebut wajib menyusun rencana kinerja, pelaksanakan 

kegiatan/program dan memantau realisasi capaian berbagai indikator 
kinerja yang digunakan untuk mengukur terwujudnya output atau 
outcome sampai sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Oleh 
karena itu, pengukuran kinerja juga dilakukan pad a setiap tingkatan 
tersebut, adalah : 
a. Pengukuran kinerja kegiatan untuk entitas akuntabilitas kinerja 

satuan kerja Pemerintah Pusat ; 
b. Pengukuran kinerja hasil program untuk entitas akuntabilitas 

kinerja unit organisasi Eselon 1; 
c. Pengukuran kinerja pencapaian sasasaran strategis K/L untuk 

entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga; 
d. Pengukuran kinerja kegiatan dan program untuk entitas 

akuntabilitas kinerja SKPD; 



e. Pengukuran kinerja hasil program dan pencapaian sasaran
sasaran pembangunan pada RPJMD untuk entitas akuntabilitas 
kinerja Pemerintah Daerah. 

lnstrumen pengukuran kinerja dengan menggunakan berbagai 
formulir pengukuran kinerja yang dapat dibedakan pada tingkatan: 
a. Satker 
b. Unit Eselon 1 
c. K/L 
d. SKPD 
e. Pemerintah Daerah 

Analisis adalah merupakan proses untuk mengurai suatu kondisi 
sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis 
merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk menyatukan 
kondisi, idea, atau obyek menjadi sesuatu yang baru secara 
keseluruhan. Oleh karena itu analisis kinerja paling tidak dilakukan 
dengan cara melakukan analisis adanya beda (performance gap 
analysis), yaitu melihat beda (gap) antara yang sudah direncanakan 
dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat gap yang 
besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi 
kendala dan hambatannya termasuk usulan tindakan-tindakan apa 
yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Keseluruhan 
hasil analisis kinerja selanjutnya dituangkan dalam pelaporan 
akuntabilitas kinerja. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 
analisis kinerja dilakukan terhadap kinerja instansi pemerintah sesuai 
dengan entitas akuntabilitas kinerjanya dengan memanfatkan hasil 
dari aktivitas pengukuran kinerja yang telah dilakukan. 

Oleh karena itu, adalah penting untuk mengidentifikasi entitas yang 
melaporkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja di tingkat 
Kementerian/ Lembaga sudah tentu menyangkut hal-hal yang lebih 
besar, lebih penting, dan terkait dengan hasil-hasil pembangunan 
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nasional. Jika dibandingkan dengan laporan akuntabilitas kinerja Unit 
Kerja Organisasi tingkat Eselon I, tentulah berbeda. Akuntabilitas 

kinerja di tingkat unit kerja eselon I, lebih rinci dan lebih operasional, 
demikian seterusnya ke bawah. 

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat 
Kementerian/Lembaga disarankan terbatas pada pencapaian sasaran

sasarqn strategis kementerian/lembaga. Sehingga dengan demikian 
K/L hanya melaporkan hal-hal yang penting atau strategis saja, dan 

kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporan 

unit kerja eselon I atau eselon II di bawahnya. 

Pengukuran kinerja di tingkat unit kerja organisasi eselon I, 
sebaiknya meliputi pelaporan sasaran strategis unit kerja tersebut 

dan juga kinerja pelaksanaan kegiatan atau output unit di bawahnya. 

Sedangkan unit kerja eselon II, mengukur dan melaporkan berbagai 

output pada unitnya beserta sub-sub outputnya. 

Berikut illustrasi pengukuran kinerja di berbagai tingkatan: 

Pengukuran Kinerja di Tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah: 

Sasaran strategis lndikator kinerja Target Realiasi % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Petunjuk: 

Kolom 1: Diisi sasaran strategis atau outcome atau hasil-hasil program 
yang direncanakan dalam Renstra atau perencanaan kinerja 
tahunan. Kolom ini diisi dengan tulisan yang merupakan 
pernyataan akan hasil kerja atau kondisi tertentu yang 



diinginkan, seperti: meningkatnya mutu pendidikan, 
meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat, perkembangnya diversifikasi energi, 
dsb. 

2: Diisi dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja yang 
merupakan ukuran kuantitatif dari tercapainya sasaran strategis 
yang diukur tersebut pad a kolom 1. Penulisan indikator kinerja 
ini tentu disertai dengan satuannya, misalnya: persentase 
kelulusan (%), Jumlah rumah susuan yang dibangun (unit), 
jumlah keluarga miskin yang dibantu (Keluarga), dsb. 

3: Diisi dengan rencana capaian atau rencana hasil kerja secara 
kuantitatif (berupa angka). 

4: Diisi dengan realisasi dari hasil yang direncanakan secara 
kuantitatif (berupa angka). 

5: Diisi dengan hasil perhitungan realiasi dibagi dengan target 
dikalikan 100%, jadi akan terbaca % pencapaian dari target 
yang telah ditetapkan. 

Pengukuran Kinerja di Tingkat Unit Kerja Eselon I K/L dan SKPD : 

Sasaran strategis lndikator kinerja Target Realiasi % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Keterangan : 
Pada kolom 1 tabel yang pertama di atas, diisi dengan sasaran 
strategis dari unit kerja eselon I, yang dapat berupa pernyataan 
hasil program atau outcome yang diinginkan atau kondisi yang ingin 
dicapai/diwujudkan. 

Kadang-kadang perumusan sasaran strategis di dalam Renstra tidak 
sama dengan rumusan pernyataan hasil program atau outcome yang 
diinginkan pada pelaksanaan program. Untuk itu perlu dilakukan 
penyelarasan dan pengaitan yang baik sehingga sasaran strategis 
yang dirumuskan memang bisa dicapai dengan beberapa program-
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program yang ada. Dengan demikian hubungan sasaran strategis 

dan hasil program adalah sebagai berikut: 

Sasaran strategis: 
Menurunnya tingkat kematian akibat penyakit flu 
burung 

Hasil program: 
Meningkatnya kesadaran terhadap peternakan unggas yang 
sehat 

Dan jika rumusan sasaran strategis berbeda dengan hasil program 

harus dijelaskan hubungannya dan diidentifikasi cara untuk mencapai 
sasaran strategis tersebut. Misalnya, sasaran strategis tersebut hanya 

bisa dicapai dengan beberapa program yang menghasilkan outcome 

antara untuk mencapai ultimate outcome yang dinyatakan dalam 

sasaran strategis tersebut. 

Program/ Outcome/ lndikator 
Target Realiasi % 

Kegiatan Output kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sedangkan pada tabel kedua, kolom 1 diisi dengan nama-nama 

kegiatan, kemudaian kolom 2 diisi dengan pernyataan keluaran 
atau output yang hendak diwujudkan oleh beberapa kegiatan yang 
dilakukan. 

Pengukuran kinerja di tingkat Unit Eselon II pada K/L: 
Menyajikan pengukuran kinerja kegiatan dan rinciannya yaitu sub
sub output yang diwujudkan (direalisasikan). 



C. Format Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 

Agar laporan akuntabilitas kinerja dapat lebih berguna sebagai umpan 

balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan 

isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing 

instansi pemerintah. Format yang agak terstandarisasi dari laporan 

akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan 

isi dan cara penyajian yang dimuat dalam laporan akuntabilitas 

kinerja, sehingga memudahkan dalam melakukan pembandingan 

ataupun evaluasi kinerja yang harus dilakukan. 

1. FormaVBentuk Laporan 

Adapun format atau bentuk yang dianjurkan adalah bentuk bab, 

artinya penyanjian laporan akuntabilitas kinerja ditulis dengan 

pembabakan yang cukup lengkap dan penjelasan yang memadai. 

Oleh karena laporan akuntabilitas kinerja lebih merupakan laporan 

pertanggung jawaban jika dibanding untuk tujuan monitoring, maka 

laporan tersebut dituntut lebih panjang untuk mengungkapkan dan 

menyajikan fakta dan angka-angka pencapian instansi atau unit kerja. 

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan uraian tentang kinerja 

instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, 

dalam laporan akuntabilitas kinerja, perlu juga dimasukkan aspek 

keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara 

anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang 

diperoleh. 

OUTUNE laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

dapat diillustrasikan sebagai berikut: 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

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

I. PENDAHULUAN 

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

D. RENCANA & PERJANJIAN KINERJA 

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana 
Strategis dan Rencana Kinerja serta Perjanjian Kinerja. Pada awal 
bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin 
diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana 
kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. 

Rencana Strategis 

Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dan visi
misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 

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. 

Perjanjian Kinerja 

Disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dan 
dijelaskan apakah ada perbedaan antara target kinerja pada 
Rencana Kinerja dengan yang di Perjanjian Kinerja. 

m. AKUNTABIUTAS KINERJA 

Pengungkapan akuntabilitas kinerja, diutamakan menitik 
beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi. 



Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, 
evaluasi dan ana lis is akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya 
menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, 
hambatan/kendala, dan. permasalahan yang dihadapi dalam 
pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta 
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan 
dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara 
berkelanjutan. 

Pengungkapan akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir 
bab ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran 
dikaitkan dengan pencapaian sasaran unit kerja/organisasi. 

IV. PENUTUP 

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

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. fvTatriks keseluruhan Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 
(sesuai dengan entitas akuntabilitasnya) 

B. Lampiran Lainnya. 

2. Penyajian Informasi Kinerja untuk Akuntabilitas Kinerja 

a. Bentuk Penyajian dalam Laporan 

Penyajian informasi-informasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja 

dianjurkan dilakukan dengan pembabakan atau sistematika 

yang mengacu pada pengungkapan pencapaian sasaran

sasaran strategis organisasi. Jadi, uraian dalam Bab IT tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi, ditulis sedikit alinea pembuka, 
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dan kemudian diuraikan penjelasan pencapaian sasaran-sasaran 

strategis organisasi satu per satu. 

Sebagai contoh, setelah alinea pembuka ....... kemudian disajikan 

seperti: 

Sasaran #1: Meningkatnya nilai ekspor produk perkebunan 

Sasaran ini dicapai melalui program ......................................... yang 

operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan: 

dst. 

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya 1) % peningkatan nilai ekspor sawit 
nilai ekspor dan produk lanjutannya 
produk 

2) % peningkatan nilai ekspor teh perkebunan 
3) % peningkatan nilai ekspor kopi 

4) % peningkatan nilai ekspor lada 

Sasaran # 2: Meningkatnya petani binaan 

b. Bentuk Penyajian Data Kinerja 

Bentuk penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja tahunan 

hendaknya juga mempertimbangkan segi-segi efektivitas 

penyampaian informasi. Oleh karena itu penyajian informasi 

kinerja dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah pada 



dasarnya dapat dilakukan secara naratif, tabel maupun grafis 

atau kombinasi diantara ketiganya agar dapat dibaca dengan 

baik dan mudah dimengerti oleh penggunanya. 

Penyajian secara naratif biasanya efektif digunakan untuk 

menyajikan interpretasi dari suatu informasi atau menarik 

simpulan dari berbagai data yang ada. 

Contoh : 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, kunjungan wisatawan 

domestik meningkat sebanyak 32.880 orang atau 16,14% namun 

sebaliknya wisatawan manca negara menurun sebanyak 35.200 

orang atau 63,35%. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik 

ke Kota Pontianak ini diharapkan memberikan efek domino bagi 

perkembangan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan 

meningkatnya peredaran usahanya (omzetnya). 

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 

Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan 
potensi daerah" diantaranya adalah: 

1. Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun 

kuantitas di bidang pariwisata. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat disekitar obyek wisata untuk 

menjaga dan merawat lingkungan sekitar obyek wisata. 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat yang bergerak dibidang 

usaha pariwisata dalam pengurusan ijin. 
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Contoh: 

Angka Tahun 2006 Tahun 2007 

Partisipasi Kasar Target Realisasi Target Realisasi 

SD/MI 104,79 102,36 104,79 105,69 

SLTP/MTsn 93,84 99,31 93,84 100,05 

SMU/SMK/MA 99,74 100,66 99,74 70,18 

Rata-rata APK 99.46 100,78 99,45 91,97 

Penyajian dalam bentuk gratis akan efektif untuk tujuan -

tujuan antara lain: mendeteksi pola data, mendeteksi trends 

(kecenderungan) danperubahannya, mengidentifikasi hubungan 

kinerja diantara berbagai elemen. 

Contoh: 
Dalam penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah 

perlu dipilih metode-metode penyajian yang cocok. Tidak ada 

satu bentuk penyajian yang paling unggul secara keseluruhan. 

Sehingga dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, masing

masing entitas akuntabilitas pada instansi pemerintah diharapkan 

dapat menentukan bentuk penyajian yang mana yang cocok 

untuk menyampaikan suatu informasi tertentu. 

D. Pengumpulan Data Kinerja 
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Data dan fakta yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja 

dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang paling relevan 

yang harus dibangun adalah sistem informasi pengumpulan data 

kinerja di dalam instansi sendiri. Sistem ini dapat dibangun dan 

dikembangkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang pada 

dasarnya adalah untuk memfasilitas pemerolehan data kinerja guna 

manajemen kinerja. 

Sistem informasi untuk pengolahan data kinerja harus dibangun atas 

dasar kebutuhan organisasi, terutama untuk keperluan pemantauan 



(monitoring) dan pengendalian program dan kegiatan-kegiatan. 

Sistem informasi ini dapat menggunakan berbagai perangkat 

pendukung baik manual maupun elektronis. Untuk pemanfaatan data 

kinerja, saat ini sudah sangat dianjurkan untuk membangun sistem 

informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

Paling tidak, batuan dari sarana komputer akan dapat meningkatkan 

akurasi dan kemudahan bagi pengelolanya sendiri. 

Oleh karena itu, yang cukup penting untuk dikembangkan adalah 

pencatatan-pencatatan atau registrasi hendaknya dilakukan pada 

media elektronik sehingga dapat disimpan dalam file-file dan data 

base yang mudah untuk dilakukan pengolahan, mengikhtisaran, dan 

pengambilan kembali (retrieval) data tersebut. Pencatatan-pencatatan 

dan registrasi-registrasi yang semula dalam bentuk manual (berupa 

buku atau daftar-daftar atau register-register) hendaknya juga dapat 

dikonversikan ke dalam bentuk elektronik sehingga pengelolahan 

lebih lanjut dapat dilakukan. 

Kemudian, yang lebih penting lagi dalam pengembangan sistem 

informasi untuk pengumpulan data kinerja ini adalah harus 

memperhatikan perkembangan perencanaan, baik perencanaan 

strategis maupun perencanaan kinerja. Hal ini penting, karena 

sekali indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja 

pelaksanaan kegiatan dan program telah ditetapkan, maka data 

yang dikumpulkan juga akan sangat tergantung dari indikator kinerja 

itu. Oleh karena itu, penyiapan perancangan media penangkapan 

data (data capture) juga sangat tergantung dari data apa yang 

dikumpulkan, dari sumber mana, seberapa sering, dan sebagainya. 

Penggunaan indikator kinerja yang cukup rumit, misalnya, digabung 

dalam index, atau indikator kinerja yang merupakan ratio yang 

didefinisikan secara spesifik harus mendapat perhatian dalam 

perencanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam penyiapan 

perancangan penangkapan data harus pula sudah diketahui: 
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1) indikator kinerja yang digunakan 

2) rumusan indikator kinerja 

3) definisi 

4) cara penghitungan 

5) dan penjelasan lainnya. 

Pengumpulan data kinerja di samping dari dalam organisasi instansi 

sendiri, juga dapat dikumpulkan dari luar organisasi. Pengumpulan 

dari luar ini biasanya dilakukan dengan melakukan survey atau sensus. 

Survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, misalnya, 

tentulah harus ditanyakan kepada masyarakat yang dilayani melalui 

survey (atas dasar sampel). Demikian pula, data yang dikumpulkan 

dapat pula dilakukan dengan sensus terhadap seluruh populasi. 

Sumber data antara lainnya dapat berupa data sekunder dari : 

dokumentasi, kantor statistik, laporan-laporan, dan hasil riset. Data 

statistik yang dikumpulkan melalui sensus biasanya menjadi acuan 

penting, seperti jumlah penduduk, jumlah sarana dan prasarana 

(fasilitas), dan perkembangan data ekonomi makro. 

Para pemimpin instansi atau setiap manajer publik perlu berkonsentrasi 

kepada proses pengidentifikasian data yang pengambil keputusan 

butuhkan untuk organisasi yang dipimpinnya. Data yang dibutuhkan 

tersebut harus dapat digunakan menjadi bahan untuk pengukuran 

kinerja organisasi. Data yang bersifat pengukuran kepada tingkat 

outc~me dan benefit/impact, sebenarnya, tidakjarang sudah tersedia 

di luar lingkungan organisasi. Tetapi, data tersebut bisa jadi belum 

tersosialisasi dengan baik oleh instansi pengumpul. Oleh sebab itu, 

pengumpulan informasi yang tersedia di instansi lain pun perlu 

mendapatkan perhatian. Hanya proses kerjanya perlu dimulai dari 

variabel atau indikator apa yang dibutuhkan untuk kepentingan 

organisasi sendiri terlebih dahulu. Sehingga, bila ada indikator 

atau variabel yang memang belum tersedia dari instansi lain dapat 

dikumpulkan dengan segera melalui perencanaan yang terstruktur. 

Data yang diperlukan organisasi sendiri untuk memenuhi kebutuhan 



indikator proses dan output perlu dilakukan dengan proses 
pengumpulan data yang terstruktur pula dengan memperhatikan 
tahapan atau runtutan kinerja setiap variabel sampai ke produk akhir. 
Untuk memenuhi kebutuhan data yang dapat dijadikan indikator 
ini, proses pengumpulan data di dalam instansi sendiri perlu 
mendapatkan perhatian sejal awal perencanaan. 

Uraian diatas dapat dijelaskan seperti dalam gambar berikut bahwa 
hubungan antara sumber data dan penggunaan data tersebut, 
sehingga penggunaan data dapat digunakan secara maksimal 
dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
Seluruh variabel yang akan dibutuhkan sudah terencana dengan 
baik dengan melihat sumber data dan kemungkinan melakukan 
pengumpulan data dengan melibatkan instansi pengumpul data. 

Sistem informasi kinerja yang andal, baik manual ataupun terprogram, 
membutuhkan: 

• Pengendalian atas perolehan data kinerja. 
Ini adalah kendali atas pencatatan data kinerja kunci pada 
saat, misalnya, sumber daya digunakan dan keluaran (output) 
dihasilkan. Pengendalian dirancang untuk menjamin kualitas 
sumber data; dan 

• Pengendalian atas pengolahan data kinerja. 
Ini adalah kendali yang menentukan proses dan terkumpulnya 
data untuk menghitung ukuran kinerja yang ada dalam laporan 
tahunan instansi. Hal tersebut menjamin bahwa data yang tepat 
yang digunakan dan prosedur yang tepat yang diikuti dalam 
menghitung ukuran kinerja. 

Beberapa kendali atas perolehan dan pengolahan data yang 
diharapkan ada dalam sistem informasi kinerja yang baik antara lain : 

• Pedoman dan prosedur pencatatan dan pemasukan data 
dibangun dan digunakan secara konsisten; 
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• Staf operasional dilatih tentang data mana yang harus 

dimasukkan, bagaimana memasukkan data, dan pentingnya 

ketepatan data; 

• Informasi dicatat pada saat diterima; dan 

• Data yang dimasukkan dalam komputer telah direviu 

ketepatannya. 

• Rekonsiliasi dan pengujian lain dilakukan untuk menjamin 

kelengkapan dan ketepatan database dimana data kinerja 

tersimpan; 

• Jika diperlukan, sistem mengandung pengujian otomatis atas 

nilai data, seperti 'range-checks' dan pengujian teratur diantara 

elemen-elemen data; 

• Pengujian dilakukan untuk menjamin bahwa data yang tepat 

digunakan dalam penghitungan ukuran kinerja; 

• Akses ke pencatatan data dibatasi; dan 

• Prosedur pengendalian sistem dan penyimpanan data pendukung 

didokumentasikan. 

Dalam rangka untuk menjamin pengumpulan data yang akurat, 

dapat diandalkan, dan tepat waktu, setiap instansi pemerintah 

harus mengembangkan strategi yang tepat untuk melakukan 

pengumpulan data kinerja. Kegagalan untuk menyusun strategai 

yang tepat akan mengakibatkan ketidakandalan data kinerja yang 

dikumpulkan dan kerumitan dalam perbaikan data kinerja yang 

selalu akan dipertanyakan dan dikritisi karena ketidakandalannya 

tersebut sebagai suatu bahan untuk pengambilan keputusan. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka perlu dipertimbangkan beberapa hal 

yaitu: 

a. Definisi Data: definisi data harus dikembangkan guna 

memperlihatkan atau mengidentifikasikan atribut-atribut yang 

akan dimasukkan atau dikeluarkan dari laporan yang akan 

dihasilkan. 



b. Dokumentasi Proses: proses pengumpulan data kinerja harus 

didokumentasikan guna mengidentifikasikan bagaimana data 

tersebut akan dikumpulkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

misalnya apabila suatu unit kerja pemerintah akan mengumpulkan 

data mengenai kepuasan pelanggan melalui pengisian kartu-kartu 

kepuasan pelanggan maka seharusnya terdapat suatu catatan 

yang akan berisikan lokasi kartu akan disebarkan, berapa banyak 

kartu yang dicetak, dan berapa jumlah kartu yang dikembalikan 

oleh pelanggan. 

c. Dokumentasi sumber data: satu titik kritikal dalam sistem 

pengumpulan dan pengukuran kinerja adalah pencatatan 

mengenai sumber diperolehnya data kinerja. Langkah ini cukup 

penting mengingat bahwa petugas-petugas yang akan mengolah 

data akan mengalami pergantian atau pertukaran tugas dengan 

petugas lain dari unit kerja yang lain pula. 

d. Pengolahan Data: disain dari sistem pengumpulan dan 

pengukuran kinerja harus memberikan penjelasan yang cukup 

mengenai pengolahan yang dilakukan terhadap data untuk 

disusun menjadi sebuah laporan. 

e. Faktor-faktor yang akan dijelaskan: setiap konteks atau prosedur 

dalam informasi kinerja hendaknya diperlakukan sebagai faktor

faktor yang akan dijelaskan. Sebagai contoh, apabila asumsi 

dipergunakan untuk menghasilkan suatu informasi kinerja maka 

asumsi tersebut harus dapat dijelaskan sehingga tidak akan 

menimbulkan interpretasi data yang menyesatkan. 

Dalam hal metode pengumpulan data untuk keperluan penyediaan 

informasi kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya dibagi menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 

• Sensus 

.Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara wawancara langsung, mailing system, atau cara lain dalam 
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waktu tertentu, dimana pencacahan dilaksanakan secara 
lengkap terhadap semua unit observasi dalam populasi. Data 
yang dihasilkan biasanya bersifat cross sectional, yaitu informasi 

yang mewakili banyak unit observasi tetapi untuk waktu/kondisi 
tertentu saja (time reference yang sama). 

Sensus mencakup seluruh unit observasi dalam pengumpulan 
datanya, maka kelebihan utama metode ini adalah adanya 

Sampling Error yang minimal. Sampling error merupakan 
kesalahan yang diakibatkan kesalahan teknik pemilihan 
sampel sehingga sampel yang dihasilkan tidak dapat mewakili 

populasinya. Karena sensus terbebas dari sampling error, 
maka perencanaan pengumpulan data akan sederhana, tidak 
memerlukan tahapan-tahapan metodologi yang agak rumit, 

seperti yang harus dilakukan pada survei. 

Sebagai konsekuensinya, metode sensus akan memiliki Non
sampling error yang relatif tinggi. Non-sampling error adalah 
kesalan yang diakibatkan dari faktor lain yang tidak berupa 

teknis, seperti perbedaan persepsi pencacah/pengumpul data 
di lapangan, lewat cacah dan sebagainya. Disamping itu, metode 
ini memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar. 

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sensus tepat 
dipilih (dibandingkan survei) sebagai cara untuk mengumpulkan 

datajika: 

Jumlah populasi tidak terlalu besar, sehingga kemungkinan 
adanya non-sampling error yang tinggi dapat diatasi, dan; 

Waktu serta biaya yang tersedia memungkinkan untuk 
dilakukan sensus. 

• Survei 

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan sama 
seperti sensus, hanya unit observasi yang diteliti atau dicacah 
hanya sebagian dari populasi. Sampel yang diharapkan dapat 



mewakili karakteristik seluruh elemen dalam populasi. Data yang 

dihasilkan umumnya bersifat cross sectional, yaitu informasi 

yang mewakili banyak unit observasi tetapi untuk waktu/kondisi 

tertentu saja (time reference yang sama). 

Kekurangan dari sensus merupakan kelebihan dari survei, begitu 

juga sebaliknya, kelebihan sensus justru merupakan kekurangan 

dari survei. 

Mengingat survei hanya mencakup sebagian unit observasi saja, 

maka kelebihan teknik ini antara lain adalah rendahnya kesalahan

kesalahan yang diakibatkan oleh masalah non teknis seperti telah 

dijelaskan dalam kelemahan sensus di atas. Selain itu, cara ini 

memerlukan biaya dan waktu yang singkat, sehingga kita dapat 

lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas informasinya. 

Kelemahan survei yang utama adalah kesalahan pemilihan 

sampel yang dapat berakibat fatal terhadap data yang dihasilkan. 

Nemun demikian, kesalahan ini dapat diatasi atau diminimalkan 

dengan perencanaan sampling yang memadai dan penerapan 

metodologi yang relevan. Hal-hal yang berkaitan dengan 

metodologi dan perencanaan sampling akan dibahas lebih 

lanjut dalam pokok bahasan berikutnya. Yang perlu diingat 

bahwa dalam banyak kasus, solusi ini tidak sulit untuk dilakukan, 

hanya perlu pemahaman dan strategi yang cukup baik dalam 

penerapan metodologi samplingnya. 

Survei seringkali digunakan oleh instansi untuk memperoleh 

data tentang kepuasan pelanggan atau kualitas jasa. Kualitas 

atas informasi yang diperlukan akan mempengaruhi bagaimana 

survei dirancang. Dalam merancang suatu survei, instansi harus 

mempertimbangkan: 

• Bias. 
Pertanyaan yang dilakukan dengan cara interviu akan 

mengandung resiko bias yang lebih besar dibandingkan 

dengan suatu survei tanpa nama. 
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• Rancangan pertanyaan. 
Rancangan pertanyaan akan sangat menentukan tingkat 
respon dan keabsahan tanggapan secara umum. Bahasa 
pertanyaan harus jelas, tidak memihak dan tidak bias. 

• Ukuran sampel. 
Ukuran sampel yang disurvei, dan kandungan yang diwakilkan 

suatu sampel, akan mempunyai kaitan langsung dengan 
kualitas data yang terkumpul dan kesimpulan yang diambil 

darinya. 

• Analisis dan interpretasi data. 
Analisis dan interpretasi data survei tidak hanya membutuhkan 

pembandingan data, namun lebih kepada apa arti data 
tersebut. Ada beragam jenis anal isis yang dapat digunakan, 
masing-masing cocok untukjenis data tertentu. Analisis data 

yang rumit harus menjadi tanggung jawab dari para ahli 

statistik. 

Dalam perancangan survei, instansi sebaiknya mencari bantuan 

dari para ahli statistik di lingkungan kantornya, departemen lain, 
Kantor Statistik Nasional atau dari para konsultan. Di beberapa 
instansi, data kinerja dapat diperoleh dari sumber ekstern. 

Sebagai contoh, instansi : 

• Dapat melaksanakan kajian atau survei mereka sendiri; 

atau 

• Dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk tujuan 
yang berbeda, seperti data yang diterbitkan oleh Kantor 

Statistik Nasional. 

Jika menggunakan data ekstern, instansi harus menjamin bahwa 
data cukup berkualitas. Berikut adalah beberapa isu yang harus 
dipertimbangkan jika menggunakan data dari sumber eksternal 

untuk mengukur kinerja: 



1. Apabila Instansi melaksanakan kajian atau survei mereka 

sendiri maka harus dijamin bahwa : 

Kajian itu dilakukan oleh orang-orang yang cukup 

andal; 

Metodologi pengumpulan data telah didokumentasikan; 

Pengaturan yang cukup telah dibuat untuk menjamin 

pengendalian kualitas; 

Praktik-praktik dan stan dar yang diakui telah diterapkan. 

2. Apabila Instansi menggunakan data asli yang dikumpulkan 

untuk tujuan berbeda maka harus dipertimbangkan : 

- Tujuan awal dari pengumpulan data; 

- Apakah pihak ekstern adalah penyedia informasi yang 

diakui; 

Kualitas pengendalian apa yang digunakan sehubungan 

dengan data yang tersedia; dan 

- Apakah ada keterbatasan pada informasi yang diberikan 

oleh pihak ekstern dan relevansinya terhadap pengukuran 

kinerja instansi. 

Jika menggunakan data ekstern, instansi harus menjamin bahwa 

data cukup berkualitas. Berikut adalah beberapa isu yang harus 

dipertimbangkan jika menggunakan data dari sumber eksternal 

untuk mengukur kinerja: 

1. Apabila lnstansi melaksanakan kajian atau survei mereka 

sendiri maka harus dijamin bahwa : 

Kajian itu dilakukan oleh orang-orang yang cukup 

andal; 

Metodologi pengumpulan data telah didokumentasikan; 

Pengaturan yang cukup telah dibuat untuk menjamin 

pengendalian kualitas; 

Praktik-praktik dan standar yang diakui telah diterapkan. 
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2. Apabila Instansi menggunakan data asli yang dikumpulkan 
untuk tujuan berbeda maka harus dipertimbangkan : 

- Tujuan awal dari pengumpulan data; 

- Apakah pihak ekstern adalah penyedia informasi yang 
diakui; 

Kualitas pengendalian apa yang digunakan sehubungan 
dengan data yang tersedia; dan 

- Apakah ada keterbatasan pada informasi yang diberikan 
oleh pihak ekstern dan relevansinya terhadap pengukuran 
kinerja instansi. 

• Registrasi 

a. Registrasi Sesaat 

Registrasi sesaat merupakan pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat data statistik 
atau data indikator yang tersedia di pihak atau instansi 
lain. Data tersebut merupakan hasil survei, sensus ataupun 
registrasi kontinyu yang dilakukan oleh pihak atau instansi 
lain yang telah dipublikasikan. 

Karena kelebihan dan kelemahan dari registrasi sesaat sudah 
tetap atau tidak dapat diminimalkan atupun diatur, maka hal 
tersebut tidak dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini. 

b. Registrasi Kontinyu 

Registrasi kontinyu merupakan proses registrasi atau 
pencatatan informasi tertentu dari suatu kegiatan/program 
yang dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan, misal mulai dari kegiatan dilakukan atau 
program dicanangkan hingga saat dimana kegiatan atau 
program tersebut layak untuk dievaluasi. Data yang dihasilkan 
bersifat Longitudinal, yaitu informasi yang mewakili satu atau 
beberapa kegiatan saja tetapi meliput kurun waktu yang 
relatif panjang. 



Registrasi kontinyu mempunyai kelebihan pada kualitas data 
yang dihasilkan. Karena data ini dikumpulkan secara longitudinal 
dengan cara pencatatan, maka dapat dipastikan data yang 
dihasilkan akan terbebas dari kesalahan sampling. Selain itu, 
informasi yang diperoleh juga dapat dipastikan valid, berbeda 
dengan metode pencacahan wawancara dimana informasi yang 
diperoleh bisa salah karena kesalahan jawaban responden. 

Namun demikian, registrasi kontinyu memiliki kelemahan atau 
kendala antara lain: 

Perlu tenaga, ketelitian dan ketekunan yang tinggi dalam 
waktu yang relatif lama. 

Jika terjadi kesalahan, misal kesalahan pencatatan/isian, lewat 
catat, kesalahan pertanyaan dan sebagainya, hal tersebut 
sangat sulit untuk diatasi karena proses registrasi tidak 
memungkinkan untuk surut ke belakang. 

Jika registrasi kontinyu merupakan satu-satunya cara 
pengumpulan data yang harus dikumpulkan sehingga tidak 
ada alternatif cara pengumpulan yang lain, maka satu-satunya 
langkah yang harus diambil adalah dengan meminimalkan 
kesalahan yang mungkin timbul. Untuk itu diperlukan tahap 
perencanaan yang matang dalam proses registrasi kontinyu. 
Tahap perencanaan yang dimaksud meliputi: 

Penentuan seluruh indikator kinerja yang diperlukan pada 
awal kegiatan 

Penentuan sumber data untuk mendapatkan indikator 
kinerja 

Menuangkan seluruh variabel yang diperlukan dalam daftar 
pertanyaan atau isian yang digunakan dalam registrasi 
kontinyu. 

Dalam menentukan design kuesioner (blanko isian), 
perlu diterapkan teknik design kuesioner yang baik 
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seperti pembuatan pertanyaan yang urut dan mudah 

dipahami, sehingga kecil kemungkinan pengisi daftar salah 

menginterpretasikan pertanyaan, sehingga informasi yang 

dihasilkan memliki tingkat validitas yang tinggi. 

Penerapan kedisiplinan yang tinggi dalam proses pencatatan 

sehingga kesalahan lewat catat dapat dihindari. 

Dalam proses perencanaan pengumpulan data kinerja, unit kerja 

perlu melakukan pendaftaran informasi yang lengkap mengenai 

seluruh kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan. Jenis indikator kinerja sebagai dasar evaluasi, dasar 

penghitungan dan bagaimana cara pengui'T'pulan data untuk 

variabel yang diperlukan agar angka indikator kinerja yang 

dimaksud dapat terukur. 



BABVI 

PELAPORAN 

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun 

dan menyampaikan laporan kinerja tahunan secara tertulis, periodik dan 

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan 

capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran 

yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah sesuai dengan hierarki akuntabilitasnnya. Laporan kinerja 

tahunan instansi pemerintah merupakan media akuntabilitas bagi instansi 

pemerintah yang bersangkutan dalam mempertanggungjawabkan dan 

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Laporan kinerja tahunan tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing

masing entitas pelaporan dan atau entitas akuntabilitas pada Instansi 

Pemerintah Pusat dan daerah. 

A. Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi 
Pemerintah 

Penanggung jawab teknis penyusunan laporan kinerja tahunan 

Instansi pemerintah diserahkan pengaturannya kepada instansi 

pemerintah masing-masing. Penanggungjawab teknis bisa pejabat 

yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan 

administratif di instansi masing-masing, atau apabila dipandang 

perlu, menyusun tim kerja yang melibatkan seluruh atau sebagian 

unsur yang dipandang rei evan oleh pimpinan instansi sesuai dengan 

hierarkhi entitas akuntabilitas kinerja. 

B. Prinsip Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan kinerja tahunan secara umum harus mengikuti 

prinsip-prinsip pelaporan yang baik, yaitu laporan harus disusun 
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secara jujur, objektif, akurat dan transparan, serta memperhatikan 
pula beberapa prinsip berikut:: 

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang 

dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai 
kegagalan maupun keberhasilan. 

2. Prinsip penjenjangan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan 

disusun oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap 
kinerja instansi yang bersangkutan secara berjenjang mulai 

dari unit terkecil yang wajib menyusun laporan sampai kepada 
instansi tertinggi diatasnya. 

3. Prinsip prioritas, yaitu subtansi kinerja yang dilaporkan adalah 
hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan 

dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya
upaya tindak lanjutnya. 

4. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari 
pada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai 

manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. 

5. Konsisten dengan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas 
kinerja, terutama untuk menyediakan informasi kinerja. 

6. Selaras dengan kerangka akuntabilitas kinerja pada tatanan 
administrasi pemerintahan yang berlaku. 

Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan 

yang baik seperti relevan, tepat waktui dapat dipercaya/diandalkan, 
mudah dimengerti Gelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik 
(tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian}, berdaya 
banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, 

padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 



C. Persyaratan Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Sebagai media berakuntabilitas, suatu laporan kinerja tahunan instansi 

pemerintah minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut: 

1) Paparan atau pengungkapan dan suatu reviu tentang bagaimana 

suatu entitas organisasi pemerintah telah berkinerja dalam tahun 

yang dilaporkan mengenai efisiensi dari output dan efektivitas 

pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Ukuran kinerja 

efisiensi disini dalam arti yang luas dan diterapkan sesuai dengan 

tatarannya (contextnya). Sedangkan efektivitas adalah ukuran 

kinerja (common measure) yang bermakna tingkat pencapaian 

tujuan dan sasaran yang diraih. Deskripsi mengenai proses dan 

aktivitas-aktivitas rinci harus dihindarkan. Dan yang lebih penting 

lagi adalah bahwa pelaporan ditujukan untuk menyediakan sarana 

penilaian tentang seberapa jauh instansi memperoleh kemajuan 

dalam mencapai outcomes (hasil akhir yang diinginkan). 

2) Pembahasan dan analisis tentang hubungan antara hasil 

(outcome) yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. 

D. Waktu Penyampaian Laporan 

Penyusunan laporan kinerja harus dilandasi dengan pengertian dan 

kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan 

yang efektif dan akuntabel. Mengingat laporan akuntabilitas kinerja 

ini merupakan media pertanggung jawaban reguler (terutama 

tahunan) dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja 

instansi pemerintah, maka laporan itu harus dibuat secara tertulis 

dan disampaikan secara periodik. 

Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pada dasarnya mengikuti 

kerangka kerja pada pelaporan keuangan dan kinerja instansi 

pemerintah (PP 8/2006) yaitu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran. Pengaturan waktu penyampaian laporan kinerja 
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instansi pemerintah sesuai petunjuk dari Kementerian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Pemerintah Pusat: 

(1) Laporan kinerja satuan kerja dan unit eselon 2 disampaikan 

kepada pimpinan unit organisasi eselon I, sesuai petunjuk 

Menteri atau Pimpinan Lembaga. Demikian pula Laporan kinerja 

unit organisasi eselon I disampaikan kepada menteri/pimpinan 

lembaga sesuai petunjuk tersebut. 

(2) Laporan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga disampaikan 

kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara paling lambat tanggallS bulan Maret setelah 

berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disampaikan kepada Presiden 

melalui Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

Pemerintah Daerah : 

(1) Laporan akuntabilitas kinerja SKPD disampaikan kepada 

gubernur/bupati/walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir; 

(2) Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota 

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 31 
Maret tahun anggaran berikutnya, atau sesuai petunjuk Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(3) Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi disampaikan 

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 



F. Tata Cara Penyampaian Laporan 

Laporan akuntabilitas kinerja disampaikan melalui mekanisme dan 

pelaporan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang membuat 

dan menerima laporan akuntabilitas kinerja, serta pengguna laporan 

kinerja lainnya. 

Adapun mekanisme penyampaian laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah adalah sebagai berikut: 

(1) Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menyusun laporan 

akuntabilitas kinerja tahunan sebagai media pertanggungjawaban 

kinerja instansi yang dipimpinnya. 

Pemerintah Pusat: 

(2) Pimpinan satuan kerja dan unit eselon 2 menyusun laporan 

akuntabilitas kinerja organisasinya yang disampaikan kepada 

pimpinan unit organisasi eselon I; 

(3) Pimpinan unit organisasi eselon I menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja organisasinya dan menyampaikannya kepada menteri/ 

pimpinan lembaga ; 

(4) Menteri/pimpinan lembaga menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja organisasinya dan menyampaikannya kepada Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan dalam bentuk 

soft copy dan hard copy; 

(5) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melakukan kompilasi dan pengiktisaran laporan 

akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga yang diterima dari 

menteri/pimpinan lembaga sebagai bahan penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah Pusat; 

(6) Selain itu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi atas 
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laporan kinerja Kementerian/Lembaga dan melaporkan hasil 

evaluasinya. 

(7) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disampaikan kepada Presiden 

melalui Menteri Keuangan, dilampirkan dalam rancangan 

undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN. 

Pemerintah Daerah: 

(8) Pimpinan SKPD menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

organisasinya yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ 

Walikota; 

(9) Bupati/walikota menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri. Laporan akuntabilitas 

kinerja tersebut disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard 

copy; 

(10) Gubernur menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 

provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam 

Negeri. Laporan akuntabilitas kinerja disampaikan dalam bentuk 

soft copy dan hard copy; 

(11) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melakukan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan melaporkan 

hasil evaluasinya kepada Presiden. 

so 

Mekanisme, pelaporan tersebut di atas disajikan dalam bentuk alur 

pelaporan sebagai berikut: 



ALUR PELAPORAN 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 

KEMENTERIAN/ MENTERI 
LEMBAGA KEUANGAN 

MENTERI 
PERENCANAAN 

MENEG PAN 

l LAKj K/l J 
• + l Evaluasi I'K'-om-p-ila-si ....,, 

+ + 

PEMERINTAH 
(PRESIDEN) 

L::J l LKj~ 
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ALUR PELAPORAN 
LAPORAN KINERJA TAHUNAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

BUPATI/ 
WAUKOTA 

LAKj 

PEMKAB/ 

~ 

GUBERNUR 

LAKj 

PEMKAB/ 

MENTERI 
DALAM 
NEGERI 

LAKj 

PEMKAB/KOTA 

~~ 

LAKj = Laporan Akuntabilitas Kinerja 

LHE = Laporan Hasil Evaluasi 

LHEN = Laporan Hasil Evaluasi Nasional 
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BABVII 

PENUTUP 

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat dalam rangka 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(SAKIP) yang memadai. 

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

akuntabilitas kinerja berperan sebagai media akuntabilitas dan 

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran 

strategis organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, dan 

media umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai kehematan, 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok secara berkelanjutan. 

Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan akuntabiltias kinerja ini 

juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua 

ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah 

pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. 

Modul penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah ini, merupakan revisi atas modul sebelumnya yang diharapkan 

dapat lebih sesuai dan selaras dengan perkembangan SAKIP selama ini. 

Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, modul ini tentu masih memerlukan penyempurnaan

penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, 

masukan positif bagi penyempurnaan modul ini tetap diperlukan agar 

tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi. 
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