
 

 
 

 
LAKIP Disusun Harus Menggambarkan Pencapaian Kinerja  
05/02/2004 - 16:24 WIB  
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus disampaikan secara 
berkala pada setiap akhir tahun anggaran secara tepat waktu dan menggambarkan 
pencapaian kinerja setiap unit kerja, hal tersebut dikatakan Asisten III Sekda Drs A. 
Musis Haka ketika membacakan sambutan tertulis Sekda Kalbar Drs. Henri Usman M.Si 
saat membuka asistensi dan Bimtek penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah 
Propinsi Kalbar bertempat di ULKI Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kalbar (4/2). 
 
Semangat reformasi telah mewarnai Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan 
untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran 
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan prinsip-prisip good 
governance. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dari 
semua elemen, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua 
pelaksananya. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, minimal ada 6 
(enam ) kriteria yang harus dipenuhi yaitu kompentensi, penyelenggaraan pemeritahan 
daerah harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan kompentensi 
birokrasi, setiap pejabat yang dipilih dan ditunjuk harus benar-benar orang yang 
memiliki kompetensi dilihat dari semua aspek penilaiain, baik dari segi 
pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi maupun aspek-aspek lainya. 
 
Transparansi, setiap proses pengembilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh 
fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip 
keterbukaan, kemudahanan akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak 
diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi Daerah merupakan 
hak yang harus dijunjung tinggi. 
 
Partisipasi, dengan otonomi daerah intensitas kegiatan masing-masing daerah menjadi 
semakin besar, apabila hal tersebut dihadapan pada keterbatasan sumber daya Daerah, 
maka sangat diperlukan pertisipasi masyarakat.  
Pemerintahan daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreatifitas dan peran serta 
masyarakat. Penegak Hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus 
berdasarkan pada Hukum dan Peraturan perundangan-undangan yang jelas. 
Untuk itu perlu dijamin adanya kapastian dan penegakan hukum yang merupakan 
prasyarat keberhasilan dalam penyelenggraan pemerintahan Daerah. 
 
Keadilan Sosial, Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam implementasinya harus 



menjamin penerapan prinsip kesejahteraan dan keadilan bagi setiap anggota 
masyarakat. Hal ini sangat perlu untuk terciptanya rasa keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat. 
Dalam rangka penerapan good govermance, diperlukan pengembangan dan penerapan 
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 
guna, bersih serta bebas dari KKN. 
 
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada 
tiap level organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan pada tiap 
bagian. Individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan 
yang dilaksnakan pada bagiannya. 
Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali dan yang 
tidak terkendali. 
Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata 
dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak yang berarti kegiatan tersebut 
direncanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Disinilah, peran LAKIP 
sangat diperlukan. 
 
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi Pemerintahan merupakan 
perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sebagai landasan hukum Tap 
MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 
Selain itu telah diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah 
sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Negara mulai dari Eselon II ke atas, untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 
pengelolaan sumberdaya kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 
perencanaan stratejik. 
 
Konkritisasi ketentuan ini merupakan kewajiban setiap instansi Pemerintahan baik Pusat 
maupun Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
(LAKIP) setelah berakhirnya tahun anggaran. 
 
Penyusun LAKIP berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 39/IX/6/8/2003 
Tanggal 25 Maret 2003 sebagai perbaikan Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 
589/IX/6/Y/99. 
Menindaklanjuti hal ini, telah dikeluarkan Intruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 
Tahun 2002 tanggal 21 Pebruari 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi di 
lingkungan Pemerintahan Propinsi Kalbar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Gubernur Nomor 450 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan 
Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat. 
 
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Drs. Kamaruzzaman, MM dalam laporannya 
menjelaskan dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah telah mewajibkan Pemerintah Propinsi (Gubernur/Wakil 



Gubernur) dan pejabat struktural mulai eselon II menyusun LAKIP pada setiap tahun 
anggaran, dengan Perda Nomor 3 tahun 2002. Selanjutnya Keputusan Gubernur 
Kalimantan Barat tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi 
Kalimantan Barat serta Dinas/Badan juga telah mewajibkan Kepala/Sekretaris unit kerja 
tersebut menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 
kepada Gubernur Kalimantan Barat secara berkala dan tepat waktu. 
 
LAKIP unit kerja sebagai bahan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah 
(Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Kantor) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan untuk penyusunan LAKIP Propinsi 
(Gubernur/wakil Gubernur). 
 
Dengan dikeluarkannya pedoman terbaru LAKIP melalui Keputusan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 450 tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pedoman 
pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan 
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi 
Kalimantan Barat pada umumnya mengalami kesulitan menyusun LAKIP Tahun 2003. 
hal ini karena memang telah terjadi perbedaan prisip dari ketentuan sebelumnya yang 
mengatur mengenai penyusunan LAKIP. 
 
Maksud dan tujuan Bimtek LAKIP adalah memfasilitasi kesulitan yang dialami oleh unit 
kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat di dalam 
penyusunan LAKIP tahun 2003. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya pedoman terbaru 
LAKIP melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 450 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
Bimtek LAKIP diikuti 112 pejabat eselon III/IV yang menangani LAKIP instansi. 
(HH/BID) 
 
 
Sumber: Humas BID Prop. Kalbar 



 
PERENCANAAN DAN PELAPORAN 
Pemberlakuan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah mengalami dinamika dalam implementasinya. 
Dalam kenyataan, meskipun telah diberikan otonomi, sesuai dengan UU Nomor 22/1999, 
Pemerintah masih memberikan berbagai pedoman dalam pelaksanaan otonomi di daerah. 
Pedoman tersebut bersifat timbal balik, artinya Pemerintah Pusat merasa perlu memberi 
“petunjuk” sementara Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota) memerlukan petunjuk 
tersebut. Sehingga dalam hal ini semua pihak merasa puas. 
Persoalan yang timbul kemudian adalah bahwa petunjuk yang diberikan tidaklah selalu “selaras” 
satu sama lain. Hal ini dapat dimaklumi karena petunjuk tersebut boleh jadi diberikan oleh 
lembaga yang berbeda-beda. Dalam kasus ini akan coba diungkapkan pedoman penyusunan 
perencanaan dan pelaporan dalam era otonomi daerah. 
  
PERENCANAAN  JANGKA  MENENGAH  DAN  TAHUNAN 
Sesuai petunjuk yang sekarang berlaku, tedapat 3 bentuk/jenis perencanaan jangka menengah. 
Ada daerah yang mempunyai ketiga bentuk perencanaan tersebut, yaitu : (1) Pola Dasar 
Pembangunan Daerah; (2) Program Pembangunan Daerah; dan (3) Rencana Startegis Daerah. 
Ada juga daerah yang hanya memiliki 2 jenis rencana yaitu (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah 
dan (2) Rencana Strategis Daerah. Tetapi ada juga daerah yang hanya mempunyai satu jenis 
perencanaan yaitu Rencana Strategis Daerah. 
Pola Dasar Pembangunan Daerah (sering disingkat Poldas) pada dasarnya adalah GBHN yang 
diterapkan di daerah (disesuaikan dengan kondisi daerah). Penyusunan Poldas masih mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan 
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) yang sampai sekarang memang 
belum dicabut. Di tingkat nasional, GBHN dijabarkan dalam program operasional yang disebut 
Program Pembangunan Nasioanl1[1] yang merupakan perubahan dan penyesuan dari konsep 
Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dahulu. Sementara itu, di daerah Pola Dasar 
Pembangunan Daerah dijabarkan operasionalnya dalam bentuk Program Pembangunan Daerah 
(Propeda). Propeda merupakan Propenas lima tahunnya daerah. Penyusunan Propeda merujuk 
kepada Propenas.1[2] 
Produk perencanaan lain yang ada di daerah adalah Rencana Strategis Daerah. Produk 
perencanaan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN).1[3] Rencana Strategis adalah rencana yang berorientasi pada hasil 
yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, 
sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam 
pelaksanaannya.1[4] 
Dengan demikian, di daerah terdapat 3 (tiga) macam produk perencanaan jangka menengah 
yang diakui keberadaannya, dimana 2 (dua) dokumen mengacu pada petunjuk Departemen 
Dalam Negeri dan Bappenas, sementara 1 (satu) dokumen mengacu pada pedoman yang 
disusun Lembaga Administrasi Negara. 
Dalam hal perencanaan tahunan pun terdapat 3 (tiga) dokumen. Poldas dan Propeda selanjutnya 
dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta – 
ada juga yang menyebut Rencana Tahunan Daerah/Retada). Sementara itu, penjabaran 
Rencana Strategis dalam rencana tahunan berbentuk Rencana Kinerja Tahunan (disingkat 
Renja). Satu dokumen perencanaan lain yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD.1[5] Arah dan 
Kebijakan Umum (AKU) APBD adalah formulasi kebijakan anggaran yang memuat komponen 
pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah 
Daerah yang diharapkan pada setiap tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang 
diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan 
kondisi dan kemampuan daerah.1[6]  



Ketiga jenis perencanaan tersebut akan bermuara pada Rancangan APBD yang sudah termasuk 
dalam tataran perencanaan operasional anggaran. Dalam pandangan teoritis, AKU APBD 
dianggap sebagai rencana tahunan penyesuaian antara rencana jangka menengah (Poldas, 
Propeda dan Renstra) dengan dinamika aspirasi masyarakat dan proses penyesuaian itu 
didahului dengan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara). Jadi seandaianya terdapat 
perbedaan antara Renstra (atau Propeda) dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dapat 
dijembatani dengan AKU APBD ini. Untuk itulah AKU APBD disepakati antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD, dan kinerja Kepala Daerah selanjutnya dinilai berdasarkan AKU APBD 
ini. 
Namun pandangan ini terlalu sepihak (menurut kacamata konseptor Kepmendagri Nomor 
29/2002 saja). Dalam kenyataannya, sebagaimana diuraikan di muka bahwa setiap produk 
rencana jangka menengah mempunyai turunan dalam bentuk rencana tahunan masing-masing, 
dan rencana tahunan tersebut juga dianggap dapat menjembatani perbedaan antara rencana 
jangka menengah yang telah disusun dengan dinamika aspirasi yang berkembang kemudian. Ini 
berarti semua jenis rencana tersebut mengklaim diri sebagai produk perencanaan yang 
komprehensif.  
  
PELAPORAN TAHUNAN 
Sistem pelaporan yang dikenal di daerah juga ada 3 macam dan masing-masing mempunyai 
dasar hukum dan kerangka pemikiran tersendiri. Laporan Pertama, disusun berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir 
Tahun Anggaran (LPJ).1[7] Laporan Pertanggungjawaban ini pada hakekatnya merupakan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk penilaian APBD berikut penilaian kinerja 
berdasarkan tolok ukur Renstra.1[8] Laporan ini harus dilengkapi dengan Laporan Perhitungan 
APBD, Nota Perhitungan APBD, Aliran Kas dan Neraca Daerah.1[9] 
Tetapi Laporan pelaksanaan Renstra telah memiliki bentuk bakunya tersendiri, yakni mengacu 
pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara1[10] dalam bentuk Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Pertanggungjawaban sesuai PP 108/2000 tidak 
memberikan petunjuk lanjutan tentang format bakunya, tetapi dari berbagai pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri terlihat bahwa format dan susunannya sama 
dengan format dan susunan LAKIP. Jadi sebenarnya, secara substansi dan format, LPJ Tahunan 
Kepala daerah sama dengan LAKIP, yang berbeda adalah customer-nya. Laporan 
Pertanggungjawaban Tahunan disipakan untuk DPRD sedangkan LAKIP disiapkan untuk 
Gubernur oleh Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BPKP Propinsi, sementara Gubernur 
kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada BPKP Pusat.  
Bentuk ketiga adalah Laporan Evaluasi Propenas/Repeta yang disusun berdasarkan petunjuk 
Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS.1[11] Secara substansi, laporan ini sama dengan 2 
(dua) jenis laporan yang lain, namun tolok ukurnya lebih sedikit karena hanya memperlihatkan 2 
indikator, yaitu keluaran (output) dan hasil (outcome) saja. Laporan yang ketiga ini lebih mengacu 
pada kepentingan nasional dan digunakan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan 
Propenas/Repeta di dukung oleh daerah melalui APBD-nya masing-masing. 
Masih terdapat satu dokumen laporan yang secara potensial masih mungkin  muncul yaitu 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut PP 
56/2001 tersebut, Laporan ini disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 
Sampai sekarang masih belum disusun petunjuk lebih lanjut tentang penyusunan laporan ini, 
tetapi 2 (dua) direktorat di lingkungan Departemen Dalam Negeri telah mengirimkan surat ke 
daerah untuk meminta dukungan dana.1[12] 
  
SATU  RENCANA  SATU  LAPORAN  (SATU  PENANGGUNGJAWAB) 
Jika diperhatikan dengan teliti dari 3 macam dokumen perencanaan tahunan yang disusun 
terlihat bahwa secara substansi, materinya sama dan secara faktual semua produk perencanaan 



akan bermuara pada penyusunan APBD. Ketiga jenis perencanaan sebenarnya menggambarkan 
tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi dalam kurun waktu satu tahun ke depan. 
Perbedaannya barangkali adalah pada penekanan dari masing-masing produk perencanaan. 
Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) berorientasi 
pada hasil yang ingin dicapai dengan tidak mengabaikan aspek finansial daerah. Sebaliknya 
dokumen AKU APBD (semestinya) menekankan pada aspek finansial sementara rencana 
kegiatan yang akan dilakukan hanya dibatasi pada penggarisan kebijakan yang bersifat umum. 
Ini tentu berkaitan dengan pentingnya peranan dana dalam menunjang kegiatan organisasi.  
Kelemahan pada masa lalu, perencanaan hanya disusun oleh eksekutif saja sementara 
penyusunan anggaran (APBD) disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Pihak legislatif yang 
merasa tidak pernah terlibat pada saat penyusunan rencana tidak perlu terikat dengan 
perencanaan yang telah dibuat, dan dalam hal ini perencanaan eksekutif sering “diobok-obok”  
oleh legislatif. Dalam hal ini tidak ada satu pihak yang dapat disalahkan. Kesan yang kemudian 
muncul adalah bahwa perencanaan yang sudah dibuat “tidak ada artinya” akibatnya semua pihak 
kurang respek dengan proses perencanaan yang sebenarnya memang kurang menarik tersebut. 
Dampak selanjutnya adalah muncul lah kegiatan “jalan tol” yaitu menyampaikan usulan langsung 
ke legislatif. Tentu saja ini tidak salah, namun akan memandulkan sistem perencanaan logis yang 
sudah berjalan sesuai peraturan yang ada. 
Dalam konteks permasalahan di atas perlu dipikirkan satu bentuk tunggal untuk memadukan 
berbagai model/pendekatan yang sudah ada, sehingga akhirnya daerah hanya cukup 
mempunyai 1 (satu) bentuk rencana jangka menengah dan 1 (satu) bentuk rencana tahunan. 
Namun rencana tersebut sudah mencakup berbagai pendekatan yang dipergunakan oleh 3 
produk rencana tersebut. Manfaatnya sangat banyak bagi daerah, terutama efisiensi dalam 
penggunaan sumberdaya (dana, tenaga dan waktu) yang terbatas. Pengurangan  sumberdaya 
yang digunakan ini dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat atau meningkatkan mutu 
kualitas perencanaan yang disusun. Sebagaimana diketahui, mutu perencanaan di daerah sering 
diklaim kurang memadai karena keterbatasan sumberdaya yang ada. 
Langkah lain yang perlu ditempuh adalah bahwa produk perencanaan yang disusun harus 
dibahas bersama dengan DPRD. Pembahasan ini akan berdampak positif karena akan dicapai 
ksepakatan lebih awal tentang penggunaan sumberdaya yang dimiliki daerah beserta ukuran 
keberhasilan penggunaan sumberdaya tersebut. Jika kesepakatan perencanaan telah dicapai, 
maka pelaporan, evaluasi dan penilaiannya juga lebih mudah. Secara nasional, upaya ini sudah 
ditempuh, dimana pembahasan Repeta dilakukan bersamaan dengan pembahasana Rancangan 
APBN.1[13]  
Demikian juga dalam penyusunan laporan,  jika diamati dengan seksama, substansi dari seluruh 
laporan tersebut sebenarnya sama sehingga kesimpulan seluruh laporan juga sama (justru 
kelihatan janggal kalau substansi dan kesimpulan laporan satu sama lain berbeda), namun pada 
kenyataannya sampai sekarang, Pemerintah Daerah masih menyusun ketiga jenis laporan 
tersebut. Ini tentu tidak efisien. Ketidakefisienan semakin bertambah karena (biasanya) laporan 
tersebut disusun oleh instansi yang berbeda-beda, tidak seperti perencanaan yang disusun oleh 
1 (satu) instansi saja (biasanya BAPPEDA atau Badan lain yang sejenis). 
Namun jika perencanaan sudah disusun dalam 1 (satu) bentuk maka akan lebih mudah untuk 
membuat sistem pelaporan yang satu juga sehingga sinergi dapat diciptakan. Sebagaimana 
halnya perencanaan, pelaporan tersebut juga harus mengakomodasikan semua pendekatan 
yang diminta oleh customer-nya masing-masing. Secara substansi dan format, daerah akan 
dengan mudah menggabungkan berbagai bentuk pelaporan sehingga bisa diterima oleh semua 
pihak.  
Dengan segala sumberdaya yang dimiliki, Pemerintah Daerah dan DPRD akan sanggup 
melakukannya dan menerima pemikiran untuk menggabungkan satu rencana dan satu laporan 
setiap tahun. Bagaimana halnya dengan Pemerintah Pusat ? Wallahualam.   
 
 
 


