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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Panduan ini disusun untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Perjanjian 

Kinerja (PK) 2019 dan Laporan Kinerja (LKj) 2018 di tingkat satuan kerja dan 

kedeputian/settama   di   lingkungan   LIPI.   Panduan   ini   dikembangkan   berdasarkan 

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

Penyusunan LKj merupakan suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga, termasuk 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, 

dan penganggaran berbasis kinerja. 
 

Fungsi utama LKj bagi kementerian/lembaga ialah sebagai (1) sarana menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan, dan (2) sarana 

evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga di masa 

datang. 
 

Diharapkan dengan adanya panduan ini dapat meningkatkan kualitas  PK dan 

LKj, satuan kerja, kedeputian/settama, maupun LIPI. 
 
 
 
 
 

 
Jakarta,   Desember 2018 

 
Penyusun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang 

 

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, tertelusur, dan sah 

sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung secara 

berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung jawab   serta  bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Dalam     Peraturan     Presiden     (Perpres)     Nomor     29     Tahun     2014     tentang 

p e n y e l e n g g a r a a n        S i s t e m    Akuntabilitas    Kinerja    Instansi    Pemerintah   (SAKIP), 

disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang untuk 

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan dilakukan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem 

Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan 

Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah 

dialokasikan.  Laporan  tersebut  terdiri  dari  laporan  kinerja  interim  (triwulanan)  dan 

laporan kinerja tahunan. 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai institusi pemerintah memiliki 

kewajiban untuk menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan 

dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dalam  upaya  meningkatkan  penilaian  atas Laporan  Kinerja  LIPI,  dipandang  perlu 

untuk menerbitkan panduan tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 

Laporan Kinerja LIPI Tahun 2018 yang mengacu pada Perpres dan Permenpan dan RB 

tersebut di atas. 

Panduan ini dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut atas penerapan Perpres 
 

Nomor 29 Tahun 2014 serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yang diperlukan 
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C. 

D. 

sebagai acuan umum bagi LIPI dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja 

LIPI  secara  berjenjang dan terpadu, mulai dari Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja 

Tahunan tingkat Satuan Kerja, Kedeputian/Settama, sampai tingkat LIPI. 

Panduan  ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  Aparat  Pengawas  Internal 
 

Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja 

di LIPI. 

 
 

B.  Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Komponen   dalam   penyelenggaraan   SAKIP   meliputi   rencana   strategis,   perjanjian 

kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan 

evaluasi kinerja, dengan alur sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1. 
 
 

Rencana Strategis 
 

Reviu dan Evaluasi Kinerja Perjanjian Kinerja 
 

 
Pelaporan Kinerja Pengukuran Kinerja 

 

 

Pengelolaan Data Kinerja 
 

 

Gambar 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
 
 

Rencana  Strategis  (Renstra)  merupakan  landasan  penyelenggaraan  SAKIP. 

Anggaran  untuk  mewujudkan  Renstra  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran 

(RKA) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Dokumen 

DIPA tersebut merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).  PK disusun dengan 

mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyusunan PK disampaikan pada Bab II. 
 

Masing-masing entitas akuntabilitas kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan 

dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen PK dan anggaran yang telah ditetapkan, 

melakukan   pengukuran   kinerja   dan   pengelolaan   data   kinerja.   Pengukuran   Kinerja 

dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 



  

PK dengan cara : 
 

1.   Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan 

dalam dokumen PK; 

2.   Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan 

sasaran (target) 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra. 

 
 

Pengelolaan   data   kinerja   dilakukan   dengan   cara   mencatat,   mengolah   dan 

melaporkan data kinerja, dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap 

tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari 

sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Pengelolaan data kinerja mencakup : 

1.   Penetapan data dasar (baseline), 
 

2.   Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, 
 

3.   Penatausahaan dan penyimpanan data, serta 
 

4.   Pengompilasian dan perangkuman. 
 
 

Entitas Akuntabilitas kinerja menyusun laporan kinerja interim (triwulan) dan laporan 

kinerja tahunan, seperti dijabarkan lebih lanjut dalam Bab II. APIP melakukan reviu atas 

Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum 

disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, yang dituangkan dalam pernyataan telah 

direviu dan ditandatangani oleh APIP.  Selain melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja, 

APIP juga melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja sesuai 

kebutuhan dan kewenangannya. 

Berikut disampaikan hubungan antara Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan 
 

Laporan Kinerja dalam  SAKIP.
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Gambar 2. Hubungan Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja LIPI dalam 
Sistem AKIP 

 
 

 
C.   Ketentuan Umum 

 

Dalam ketentuan umum Perpres No 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan: 

Rencana 
Strategis 

2015-2019 

 
DIPA 

Rencana 
Kinerja 
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Laporan Kinerja 
Interim 
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2017 
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Interim 
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1.   Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 
 

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

2.   Kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  telah  atau  hendak 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

terukur. 

3.  Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 
 

4.   Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 

kegiatan-kegiatan dalam satu program. 
 

5.   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber 

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi   dari   beberapa   atau   kesemua  jenis   sumber   daya   tersebut   sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
 

6.  Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi kementerian negara/lembaga atau SKPD. 
 

7.  Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. 
 

8.   Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program 

yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian 

negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. 
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9.   Indikator  Kinerja  Kegiatan  adalah  ukuran  atas  keluaran  (output)  dari  suatu 

kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 

10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 
 

11. Laporan  Kinerja  adalah  ikhtisar  yang  menjelaskan  secara  ringkas  dan  lengkap 

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
 

12. Perjanjian   Kinerja   adalah   lembar/dokumen   yang   berisikan   penugasan   dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 
 

13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran 

yang diharapkan dari suatu kegiatan. 
 

14. Akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah 

untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  Program 

dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 

periodik. 
 

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat 

selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, 

dan pelaporan data kinerja. 
 

16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah 

pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data 

kinerja tingkat eselon I. 
 

17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja 

kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga. 

 



 

18. Aparat   Pengawasan   Intern   Pemerintah   (APIP)   adalah   Badan   Pengawasan  

Keuangan  dan  Pembangunan,  Inspektorat  Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  

fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektrorat  

Kabupaten/Kota. 

 
Sedangkan dalam Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan : 

1.   Laporan  Kinerja  merupakan  bentuk  akuntabilitas  dari  pelaksanaan  tugas  dan 
 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 
 

2.  Perjanjian   Kinerja   adalah   lembar/dokumen   yang   berisikan   penugasan   dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui 

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 
 

3. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya 

kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi 

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang 

digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan 

sesuai dengan kurun waktu tertentu. 
 

4. Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  merupakan  ukuran  keberhasilan  yang 

menggambarkan  kinerja  utama  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  tugas  fungsi 

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator 

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan 

kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan 

Kementerian/Lembaga sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. 

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga sekurang-kurangnya adalah 
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indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing- 

masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil 

(outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) 

unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) 

sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). 
 

5.   Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan 

kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.  

 

  

 



 

BAB II 
PROSEDUR PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 

DAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN LIPI 
 
 
 
 
 

A. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 
 

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: 
 

1. Sebagai  wujud  nyata  komitmen  antara  penerima  dan  pemberi  amanah  untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

2.    Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 
 

3. Sebagai  dasar  penilaian  keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai  dasar  bagi  pemberi  amanah  untuk  melakukan  monitoring,  evaluasi  dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5.    Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. 
 

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen DIPA dan mencantumkan indikator 

kinerja utama serta target kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi 

yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. 

a)    Untuk tingkat K/L, PK disusun dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. 

Sasaran  yang  digunakan  menggambarkan  dampak  dan  outcome  yang  dihasilkan serta 

menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L dan indikator kinerja lain yang relevan. 

b) Untuk tingkat Eselon I, PK disusun dan ditandatangani oleh Eselon I.  Sasaran yang 

digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan 

serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang 

relevan. 

c)  Untuk tingkat satuan kerja, PK disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Satuan 

Kerja.   Sasaran   yang   digunakan   menggambarkan   outcome   dan   output   pada 

bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja 

lain yang relevan. 

d)   Untuk tingkat Eselon III/IV/V/kelompok penelitian PK disusun dan ditandatangani 



1
2 

 
 

 

oleh Kepala Bagian/Ka Sub Bagian/Ka. Sie/ketua kelompok penelitian. PK 

mencantumkan   keluaran   yang   akan   dihasilkan   Eselon   III/IV/V/   kelompok 

penelitian mengacu pada indikator kinerja atasan langsungnya dan indikator kinerja 

lain yang relevan. 

Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
 

a.    Spesifik (specific); 
 

b.    Dapat terukur (measurable); 
 

c.     Dapat dicapai (attainable); 
 

d.    Berjangka waktu tertentu (time bound); dan 
 

e.    Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable) 
 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan,   tetapi   termasuk   kinerja   (outcome)   yang   seharusnya   terwujud   akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 
 

Format  PK  terdiri  atas  2  (dua)  bagian  yaitu  Pernyataan  Kinerja  dan  Lampiran 
 

Perjanjian Kinerja. Pernyataan Kinerja terdiri atas: 
 

1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;  

2. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Lampiran 

Perjanjian Kinerja menyajikan informasi sesuai dengan tingkatannya. 
 

I.     Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat/Puslit/Biro/UPT 
 

1. Pusat/Puslit/Biro/UPT  menyusun  PK  tingkat  satuan  kerja  setelah  menerima 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mempertimbangkan alokasi 

anggaran yang diterima. 

2. Dokumen PK memuat Pernyataan Kinerja dan Lampiran PK. Dalam lampiran PK 

dicantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, serta informasi tentang 

kegiatan, dan anggaran. Format Pernyataan Kinerja dan Lampiran PK dapat dilihat 

pada Lampiran 1 dan 2. 

3. Dalam rangka menyusun dokumen PK dimaksud, setiap Kepala Satuan Kerja 

dapat menunjuk koordinator penyusunan dan/atau Tim PME Satker yang bertugas 



 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada lingkungan satker yang bersangkutan.  

4. Perjanjian Kinerja satuan kerja harus diturunkan/dijabarkan dalam PK Eselon 

dibawahnya dan   menjadi penetapan sasaran kinerja pegawai. Format PK mengacu 

pada format PK satuan kerja. 

5. Dokumen PK satuan kerja yang telah ditetapkan (ditandatangani oleh Kepala 

Satuan  Kerja  yang  bersangkutan  dan  atasan  Eselon  I)  harus  disampaikan 

kepada   Sekretaris   Utama   c.q   Kepala   Biro   Perencanaan   dan   Keuangan 

tertanggal 15 Januari 2019 dan dokumen tersebut sudah harus diterima 

paling lambat 22 Januari 2019. 

 
 

II.    Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Eselon I 
 

1. Kedeputian/Settama   menyusun   PK   tingkat   unit   kerja   Eselon   I   setelah 

terkumpulnya  PK  Satuan  Kerja  di  bawahnya,  dengan  mempertimbangkan 

alokasi anggaran yang ditetapkan serta dokumen perencanaan LIPI. 

2. Dokumen PK memuat Pernyataan Kinerja dan Lampiran PK. Dalam lampiran PK 
 

dicantumkan sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta 

informasi tentang kegiatan dan anggaran. Format pernyataan kinerja dan 

Lampiran PK dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4. 

3. Dalam  rangka  menyusun  dokumen  PK  dimaksud,  setiap  Deputi/Sekretaris 
 

Utama dapat menunjuk koordinator penyusunan dan/atau Tim PME 

Kedeputian/Settama   yang   bertugas   mengkoordinasikan   seluruh   kegiatan 

Satuan Kerja pada lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan. 

4. Perjanjian Kinerja Eselon I harus disepakati oleh Eselon I dan Kepala LIPI. 
 

5. Dokumen draf PK Kedeputian/Settama yang telah ditetapkan agar disampaikan 

kepada Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling 

lambat 24 Januari 2019. Selanjutnya akan dilaksanakan pendangatanganan 

dengan kepala LIPI pada tanggal 29 Januari 2019. 

 
III.    Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) LIPI 

 

1. LIPI menyusun PK tingkat lembaga, dengan mempertimbangkan dokumen PK 

Kedeputian/Settama,   Dokumen   DIPA   LIPI,   serta   Kontrak   Kinerja   antara 
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Presiden dengan Menteri. 

2. Dokumen PK memuat Pernyataan Kinerja dan Lampiran PK. Dalam lampiran PK 
 

dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja, serta 

informasi tentang program dan anggaran. Format Pernyataan Kinerja dan 

Lampiran PK dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. 

3. Konsep PK LIPI disusun oleh Tim PME LIPI  untuk disampaikan kepada Kepala 
 

LIPI tanggal 24 Januari 2019, setelah seluruh PK Kedeputian/Settama 

terkumpul. 

4. Dokumen  PK  LIPI    yang  telah  ditetapkan  (ditandatangani  oleh  Kepala  LIPI) 

disampaikan ke Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019. 

 
 

IV.  Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja 
 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi berikut: 
 

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 
 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 
 

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 
 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

 
 

B.  Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 
 

Laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim (Laporan Kinerja triwulan) dan 
 

Laporan Kinerja Tahunan. 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut : 

1.   Memberikan  informasi  kinerja  yang  terukur  kepada  pemberi  mandat  atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
 

Laporan Kinerja LIPI berfungsi sebagai: 
 

1.   Suatu media hubungan kerja LIPI yang berisi data dan informasi; 
 

2.   Wujud tertulis pertanggungjawaban LIPI kepada para pemangku kepentingan; 



 

 

3.  Media akuntabilitas LIPI, merupakan bentuk perwujudan yang disampaikan kepada 

atasannya/pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden; 

4.   Media   informasi,   tentang   sejauh   mana   penerapan   prinsip-prinsip   good 
 

governance, termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di LIPI. Salah 

satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri 

sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus 

dilakukan. 
 

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh LIPI dimanfaatkan untuk: 
 

1.   Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan termasuk 
 

LIPI; 
 

2.   Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 
 

3.   Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; 
 

4.   Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 
 
 

Dalam penyusunan Laporan Kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada 

umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, tertelusur dan 

transparan. Pengukuran akuntabilitas kinerja bukan hanya dilihat dari tinggi atau 

rendahnya capaian target, tetapi lebih ditekankan pada penjelasan atau alasan tentang 

pencapaian target tersebut.  Di samping itu, perlu pula diperhatikan: 
 

1. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional   dengan   lingkup   kewenangan   dan 

tanggung jawab  masing-masing, serta memuat kegagalan maupun keberhasilan. 

2. Laporan menjelaskan/memuat hal-hal yang penting dan relevan bagi  pengambilan 

keputusan  dan  pertanggungjawaban  LIPI  yang diperlukan untuk upaya perbaikan 

tindak lanjutnya. 

3. Laporan dapat memberikan gambaran keadaan pada periode laporan dibandingkan 
 

dengan periode-periode lain atau unit/instansi lain. 
 

4. Mensyaratkan  bahwa  yang  terutama  dilaporkan  adalah  hal-hal     dominan  yang 

menyebabkan sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana. 

5. Manfaat  laporan  harus  lebih  besar  daripada  biaya  penyusunannya,  dan  laporan 

harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. 
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Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik, seperti 

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

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

banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti 

standar laporan yang ditetapkan. 

 
I. Penyusunan Laporan Kinerja (Triwulan) 

 

Laporan kinerja triwulan menggambarkan perkembangan hasil pengukuran kinerja 

yang dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang 

diharapkan secara berkala. Laporan kinerja triwulan terdiri dari: 

1.  e-monev PP No. 39 Tahun 2006 Format Bappenas, 
 

2.  e-pelaporan intra LIPI dan penjelasannya berupa kendala dan solusi, dan 
 

3.  Catatan atau review dari atasan langsung (Deputi/Settama/Waka) 
 

Penyampaian Laporan triwulan dari satuan kerja ke Deputi/Settama/Waka dan PME 

Kedeputian/Settama/Waka paling lambat minggu ketiga setelah triwulan berakhir. 

Penyampaian laporan triwulan kedeputian disampaikan ke Sekretaris Utama cq. Biro 

Perencanaan dan Keuangan paling lambat 1 bulan setelah triwulan berakhir. 

II. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pusat/Puslit/Biro/UPT 
 

1. Masing-masing Pusat/Puslit/Biro/UPT membuat Laporan Kinerja dengan fokus 

laporan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran penting dan/atau 

keluaran lainnya, menggunakan format sebagaimana terdapat pada Bab III. 

2.    Laporan     Kinerja     Pusat/Puslit/Biro/UPT     disusun     berdasarkan     Rencana 
 

Implementatif/Rencana Aksi dan PK Pusat/Puslit/Biro/UPT. 
 

3. Laporan Kinerja Pusat/Puslit/Biro/UPT disampaikan kepada Eselon I di atasnya 

dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI c.q Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan  selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2019. 

III. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kedeputian/Settama LIPI 
 

1. Masing-masing   Kedeputian/Settama   membuat  Laporan  Kinerja   Kedeputian/ 

Settama dengan fokus laporan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat 

hasil dan/atau keluaran penting, menggunakan format sebagaimana format 

terdapat pada Bab III. 



 

 

2. Laporan   Kinerja   Kedeputian/Settama   LIPI   disusun   berdasarkan   Rencana 

Koordinatif, PK Kedeputian/Settama LIPI dengan mempertimbangkan Laporan 

Kinerja Pusat/ Puslit/Biro/UPT di bawahnya. 

3.    Setiap Kedeputian/Settama LIPI menunjuk Tim PME Kedeputian/Settama LIPI 
 

sebagai koordinator penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian/Settama LIPI. 
 

4. Laporan  Kinerja  Kedeputian/Settama  LIPI  disampaikan  kepada  Kepala  LIPI 

dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI c.q Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan selambat-lambatnya 1 Februari 2019. 
 

IV. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan LIPI 
 

1. Laporan Kinerja LIPI disusun berdasarkan PK LIPI dengan mempertimbangkan 

Laporan Kinerja Kedeputian/Settama LIPI, dengan fokus laporan pencapaian 

tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil. 
 

2. Konsep  Laporan  Kinerja  LIPI  disusun  oleh  Tim  PME  LIPI  untuk  disampaikan 

kepada Deputi/Settama LIPI dan kemudian disampaikan kepada Kepala LIPI dan 

Inspektorat paling lambat tanggal 15 Februari 2019. 

3. Laporan Kinerja LIPI yang telah ditetapkan oleh Kepala LIPI disampaikan kepada 

Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  selambat-lambatnya  dua  (2)  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir 

atau tanggal 28 Februari 2019. 
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BAB III 
FORMAT DAN SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
TAHUN 2018 

 

 
 
 
 

Laporan Kinerja LIPI tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

Bagian ini memuat dasar hukum    kewajiban    pembuatan  Laporan Kinerja, menguraikan 

tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Organisasi (Eselon II atau Eselon I) LIPI   dan 

pengantar  terhadap  keseluruhan  isi  laporan.   Jika  diperlukan  dapat  mengungkapkan 

harapan untuk perbaikan di masa mendatang. 

 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pada bagian ini disajikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian  Kinerja,    serta      sejauh  mana      usaha-usaha      yang      telah  dilakukan  oleh 

Organisasi (Eselon I/ Eselon II/UPT) LIPI   tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran 

tersebut.   Beberapa capaian kinerja penting dari indikator kinerja utama yang dapat 

menggambarkan kinerja Organisasi (Eselon I/ Eselon II/UPT) LIPI   secara keseluruhan 

juga diuraikan secara ringkas. 

Selain itu perlu diuraikan tentang kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam 

kurun waktu 1 tahun, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan    tersebut    dan    langkah-langkah    antisipasi    dalam    mengatasi kendala- 

kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang. 

 
 

DAFTAR ISI (dan daftar gambar / tabel/grafik jika ada) 

 

BAB I - PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi 



 

organisasi. 

1.1.   Kondisi Umum Organisasi 
 

 Menguraikan    tentang    kedudukan,    tugas,    dan    fungsi    organisasi    serta 

kewenangannya, 

 Menguraikan  dan  menjelaskan  struktur  organisasi  serta  sumber  daya  yang 

dimiliki untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2018 (SDM, anggaran, sarana 

prasarana, dan lain-lain) 

1.2.      Permasalahan Utama/Strategic Issue 
 

Menjelaskan   tentang  permasalahan   utama  yang   dihadapi   dalam   menjalankan 

organisasi, dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tahun 2018. 

 
 

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 
 

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis tahun 2015-2019 yang berisi visi, misi, 

kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, strategis, dan penetapan kinerja 

organisasi (Eselon I, Eselon II, UPT) LIPI  tahun 2018. 

2.1 Umum 
 

Menyajikan ringkasan dan pengantar terhadap tujuan umum organisasi (Eselon I/ 

Eselon II/UPT) LIPI 

2.2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 
 

Sekurang-kurangnya  menyajikan  secara  jelas arah  masa  depan  yang  hendak  dituju 

(visi, misi, tujuan dan sasaran) seperti termuat dalam Rencana Strategis/Rencana 

Koordinatif/Rencana Implementatif 2015-2019. Sasaran diharapkan dapat selaras 

dengan IKU yang telah ditetapkan oleh LIPI, seperti terlihat pada Lampiran 7. 

2.3. Kebijakan 
 

Menyajikan kebijakan umum maupun khusus untuk mencapai tujuan dan sasaran 

seperti tertuang dalam Rencana Strategis/Koordinatif/Implementatif 2015-2019.
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2.4. Strategi 
 

Menyajikan strategi untuk   mencapai tujuan dan sasaran seperti tertuang dalam 

Rencana Strategis/Koordinatif/Implementatif.  Dapat pula dipertegas dengan strategi 

khusus yang diterapkan pada tahun 2018 misalnya kerja sama yang dibangun. 

2.5. Program dan Kegiatan 
 

Menyatakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. 
 

2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2019 
 

Menjabarkan PK yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja. 
 

 
 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2018 
 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 
 

Dalam subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut. 

3.1.1. Akuntabilitas Kinerja 
 

Menyajikan informasi terkait pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan 

realisasi  pencapaian  indikator  kinerja  utama  organisasi  (Eselon  I/  Eselon 

II/UPT) LIPI. 

3.1.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2018 
 

Pada   bagian   ini   diuraikan   dan   dijelaskan   hasil   pengukuran   kinerja   dan 

evaluasi      serta  analisis  kinerja  untuk  setiap  sasaran  yang  telah  ditetapkan 

dalam  Rencana  Strategis/  Rencana  Koordinatif/Implementatif,  secara  lebih 

rinci. Termasuk di dalamnya    menguraikan keberhasilan atau kegagalan, 

hambatan/kendala dan permasalahan yang dialami dan langkah yang telah 

diambil. Capaian yang diuraikan disini adalah capaian organisasi (Eselon I/ 

Eselon II/UPT) LIPI secara keseluruhan, tidak terbatas pada kegiatan yang 

dibiayai oleh DIPA saja, dan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. 

Analisis dilakukan dengan : 
 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 
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b) Membandingkan  antara  realisasi  kinerja  serta  capaian  kinerja  tahun  ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

c) Membandingkan  realisasi  kinerja  tahun  ini  dengan  standar  nasional  (jika 
 

ada). 
 

d) Menjelaskan penyebab keberhasian/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

kinerja. 

3.1.3 Analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya 
 

Dalam  subbab  ini  dijelaskan  tentang  berbagai  upaya  efisiensi  penggunaan 

sumber daya yang dilakukan oleh organisasi dan analisis dilakukan dengan 

mengkaitkan upaya efisiensi dengan capaian kinerja organisasi, misalnya 

pengaruh efisiensi perjalanan dinas terhadap capaian kinerja. 

Dalam   menjelaskan   program/kegiatan   yang   mempengaruhi   keberhasilan/ 
 

6egagalan pencapaian kinerja 
 
 

3.1.4. Evaluasi Capaian Renstra 2015-2019 

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja 

jangka   menengah   yang   terdapat   dalam   dokumen   perencanaan   strategis 

organisasi. Dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
 

 

Sasaran 
 

Indikator 
Target 2015- 

2019 
Realisasi s/d 

2018 

 

% 

     

     

     
 

 
 

3.2. Realisasi Anggaran 
 

Dalam subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja. Perlu dijelaskan pula anggaran diluar DIPA LIPI yang telah digunakan untuk 

turut meningkatkan kinerja organisasi. 
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BAB IV PENUTUP 

 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
 

LAMPIRAN 
 

 Penetapan Kinerja 

 Lain-lain yang dianggap perlu 

 
 

 

 

 

  

 



 

BAB IV 

REVIU ATAS LAPORAN KINERJA LIPI 
 
 
 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, laporan kinerja harus 

direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yang dimaksud dengan reviu di 

sini adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah 

menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas. 

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan 

penyusunan Laporan Kinerja, dan harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan 

dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Reviu dilakukan atas laporan 

kinerja tingkat K/L. 

Kertas kerja hasil reviu APIP setidaknya mencakup hal-hal: 
 

1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan 

kinerja; 

2)   Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP; 
 

3)   Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan; 
 

4)   Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu. 
 

Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu 

berdasarkan hasil pelaporan reviu yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban 

pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, 

kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah 

perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. 

Surat pernyataan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja lembaga. Contoh 

Pernyataan Telah direviu dan Formulir Checklist Reviu dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 

9. 
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EVALUASI LAPORAN KINERJA LIPI 

 
 
 
 
 

Laporan Kinerja LIPI merupakan salah satu dokumen penting yang akan dievaluasi oleh 

Kementerian PAN dan RB untuk menilai Kinerja LIPI.   Evaluasi kinerja LIPI difokuskan 

pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB dengan tetap memperhatikan 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. 

Evaluasi   kinerja LIPI, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja 

(Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja, 

evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi 

(Eselon I, Eselon II, UPT Eselon II/III). 

Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan 

kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LIPI. 

Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi (Eselon I, Eselon II, UPT) tidak hanya 

difokuskan  pada  pencapaian  kinerja  yang  tertuang  dalam  dokumen  Laporan  Kinerja 

semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja LIPI. 



 

BAB VI  
PENUTUP 

 

 
 
 
 

Setiap instansi pemerintah termasuk LIPI sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

diwajibkan  untuk melaporkan kinerjanya sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil 

analisis terhadap pengukuran kinerja (Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja). 
 

Laporan Kinerja LIPI merupakan laporan pertanggungjawaban LIPI yang disampaikan 

secara berjenjang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas  kinerja LIPI kepada pihak- 

pihak yang memberi mandat/amanah. 
 

Laporan  ini  menjadi  dasar  penilaian  Akuntabilitas  Kinerja  LIPI  secara  menyeluruh. 

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja LIPI perlu dilakukan dengan serius didukung 

data  yang  akurat  dan  penuh  tanggung  jawab.  Perbaikan-perbaikan  dalam  penerapan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan terus diupayakan untuk 

meningkatkan kinerja LIPI sejalan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi. Dukungan seluruh 

sivitas LIPI sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. 
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA LIPI 
(Eselon II dan UPT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : ......... 

Jabatan : ........ 
 

Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
 

Nama : ........ 

Jabatan : ........ 
 

selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak 
kedua 

 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggung jawab kami. 
 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi 
 

Jakarta, 4 Januari 2018 
 

Pihak Kedua, 
 
 
 
 

................................. 

Pihak Pertama, 
 
 
 
 
........................... 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
TINGKAT ESELON II DAN UPT LEMBAGA 

ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

Lampiran 2 

 
 

 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

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

    

    

    

    

 
 
 

Kegiatan Anggaran 
.............................. Rp .................................. 

 
 
 
 

Jakarta, 4 Januari 2018 

Deputi/Sekretaris Utama                                                                                 Kepala Satuan Kerja 
 
 
 
 

(...................................)                                                                                             (.......................................) 
 

Petunjuk Pengisian: 
 

1.   Pada kolom (1) diisi dengan no urut; 
2.   Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir 

yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan; 
3.   Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari satuan 

kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; 
4.   Pada  kolom  (4)  diisi  dengan  target  kinerja  yang  akan  dicapai  atau  seharusnya 

dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut; 
5.   Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang 

akan dicapai; 
6.   Pada  kolom  Anggaran  diisi  dengan  besaran  anggaran  yang  dialokasikan  untuk 

mencapai sasaran yang dimaksud. 
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Lampiran 3 
 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
LIPI (Eselon I) 

 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : ......... 

Jabatan : ........ 
 

Selanjutnya disebut pihak pertama 
 
 

Nama : Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. 

Jabatan : Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia  

selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak 
kedua 

 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut 

menjadi tanggung jawab kami. 
 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap 

capaian kinerja terhadap perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi 

 

Jakarta, 29 Januari 2019 
 

Pihak Kedua, 
 
 
 
 

................................. 

Pihak Pertama, 
 
 
 
 
........................... 
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Lampiran 4 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
TINGKAT ESELON I 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
 

 
 
 

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 

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

    

    

    

    

 
 
 

Kegiatan Anggaran 
1.         .............................. Rp .................................. 
2.         .............................. Rp .................................. 

 

 
 

Jakarta, 29 Januari 2019 
 
 
 

Kepala LIPI                                                                                                             Deputi/Sekretaris Utama 
 
 
 
 

(...................................)                                                                                             (................................) 
 

Petunjuk Pengisian: 
 

1.    Pada kolom (1) diisi dengan no urut; 
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir yang 

seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program 
tersebut; 

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerja 
yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan; 

4.    Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai 
oleh unit kerja pada tahun tersebut; 

5.    Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut; 
6. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja 

untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. 
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Lampiran 5 
 

 
 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT LEMBAGA 

 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
2019 

 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 

 
Nama : Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. 

Jabatan : Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia  

 
 

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab 
kami. 

 
 
 

Jakarta, 29 Januari 2019 
 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia 

 

 
 
 
 
 

Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc



34 
  

Lampiran 6 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

 
 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

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

    

    

    

    

 
 
 

Program Anggaran 
1.         .............................. Rp .................................. 
2.         .............................. Rp .................................. 

 
Jakarta, 29 Januari 2019 

Kepala LIPI 
 
 
 
 

(  ………………………………… ) 
 

Petunjuk Pengisian: 
 

1.    Pada kolom (1) diisi dengan no urut; 
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis K/L/Pemda atau kondisi terakhir yang 

seharusnya terwujud pada tahun bersangkutan; 
3.    Pada    kolom    (3)    diisi    dengan    indikator    kinerja    utama    dan    indikator    lain 

Kementrian/Lembaga/Pemda    yang  relevan  dengan  sasaran  program  atau  kondisi 
yang ingin diwujudkan; 

4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai 
oleh Kementrian/Lembaga/Pemda; 

5. Pada  kolom  program  diisi  dengan  nama  program  K/L/Pemda  yang  terkait  dengan 
sasaran yang akan dicapai; 

6. Pada   kolom   Anggaran  diisi  dengan  besaran  anggaran  yang   dialokasikan  untuk 
mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 



 

Lampiran 7 
 
 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA LIPI  

BERDASARKAN SK KEPALA LIPI TENTANG RENCANA STRATEGIS LIPI  
TAHUN 2015-2019 

NOMOR: 11/M/2017 
12 Januari 2017 

 
 

 
 

Sasaran Strategis 

 
 

Indikator Kinerja 

 
 

Sumber Data 

1 Meningkatnya kontribusi LIPI 

terhadap daya saing bangsa 

berbasis hasil penelitian 

Jumlah sitasi atas publikasi Seluruh LIPI 

 Jumlah hasil penelitian dan HKI 

yang dimanfaatkan 

Seluruh LIPI 

 Jumlah STP/TP yang 

termanfaatkan 

Kedeputian IPH, 
IPK, 

dan Jasil 
 Jumlah pengguna jasa LIPI Seluruh LIPI 

  Jumlah Policy 
Paper/rekomendasi 
kebijakan/keputusan yang 
dimanfaatkan 

Sekretatiat 
Utama 

  Peringkat LIPI di Webometric LIPI 

2 Meningkatnya kontribusi LIPI 

terhadap daya saing Industri 
bangsa 

Jumlah kerjasama dengan 

Industri 

Kedeputian IPH, 

IPK, IPT, dan 

Jasil 
 Jumlah Lisensi teknologi Kedeputian IPT dan 

Jasil 
  Jumlah perusahaan pemula berbasis 

teknologi yang terbentuk 
Kedeputian Jasil 

3 Meningkatnya rekomendasi 

kebijakan berbasis 

penelitian 

Jumlah policy 

paper/rekomendasi 

kebijakan/keputusan yang 

dimanfaatkan 

Kedeputian IPH, 

IPK, IPSK, dan 

Settama/Waka, 

4 Meningkatnya peran LIPI dalam 

mendukung riset nasional 

Jumlah institusi eksternal yang 

memanfaatkan Infrastruktur 
riset 

LIPI 

Kedeputian IPH, 
IPK, 

IPT, dan 
Jasil 
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Sasaran Strategis 

 
 

Indikator Kinerja 

 
 

Sumber Data 

5 Meningkatnya hasil penelitian 

yang berorientasi pada nilai 

tambah sumber daya dan 

perlindungan lingkungan 

Jumlah kebun raya yang 

dibuka untuk umum 

Kedeputian IPH 

 Jumlah jenis koleksi yang 

dimanfaatkan 

Kedeputian IPH dan 
IPK 

 Jumlah 
teknologi/konsep/model/ jenis 
produk yang bernilai tambah 

Kedeputian IPH, IPK, 
dan IPSK 

6 Meningkatnya jejaring dan 

kerjasama ilmiah nasional dan 

internasional yang berkualias 

dan saling menguntungkan 

Rasio kerjasama yang terlaksana 

dibandingkan total MoU 

yang dibuat 

Settama, Seluruh 
LIPI 

 Jumlah posisi strategis yang 

dijabat dalam organisasi/ 

pertemuan 
nasional/internasional 

Seluruh LIPI 

 Peringkat LIPI di Webometric Settama/Waka 

7 Meningkatnya rujukuan ilmiah 

dan informasi iptek yang diakses 

masyarakat 

Jumlah peserta 

pemasyarakatan iptek 

Seluruh LIPI 

8 Meningkatnya 

pengembangan kompetensi 

SDM penelitian Indonesia 

Jumlah peneliti LIPI 

terindeks global 

Seluruh LIPI 

Peningkatan jumlah peneliti 

indonesia 

Settama/Waka 

9 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Peningkatan Jumlah Peneliti 
Nasional 

LIPI 

 Nilai Reformasi Birokrasi Settama/Waka 

  Opini Atas Laporan Keuangan Settama/Waka 

  Nilai Laporan Kinerja Settama/Waka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran 8 
 

 
 
 

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU 
 
 
 
 

 

PERNYATAAN TELAH 

DIREVIU 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN 2018 
 
 
 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/ 

Pemda) untuk tahun anggaran 2018 sesuai Panduan Reviu atas Laporan Kinerja. 

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab 

manajemen Kementerian/Lembaga/Pemda. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan  dalam  meyakini  keandalan  informasi  yang  disajikan  di  dalam  

laporan kinerja ini. 
 
 
 
 
 

 
(nama, kota), (tanggal, bulan, 

tahun) Inspektorat 
 
 
 

(nama 

penandatangan) 

NIP 
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Lampiran 9 
 

 
 

 

CONTOH 
FORMULIR 

CHECKLIST 
REVIU 

 
 

No Pernyataan Check list 

I Format 1.  Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data 

penting Instansi Pemerintah (IP) 

2.  LKj telah menyajikan informasi target kinerja 

3.  LKj telah menyajikan capaian kinerja  IP yang 

memadai 

4.  Telah menyajikan dengan lampiran yang 

mendukung informasi pada badan laporan 

5.  Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 

6.  Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 

 

II Mekanisme 

penyusunan 

1.  LKj Instansi Pemerintah (IP) disusun oleh unit 

kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah 

didukung dengan data yang memadai 

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data 

dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun 

LKj 

4.  Telah        ditetapkan        penanggung        jawab 

pengumpulan   data/informasi   di   setiap   unit 

kerja 

5. Data/informasi   kinerja   yang   disampaikan 

dalam LKj telah diyakini keandalannya 

6.  Analisis/penjelasan  dalam  LKj  telah  diketahui 

oleh unit kerja terkait 

7. LKj    IP    bulanan    merupakan    gabungan 

partisipasi dari dibawahnya. 

 

III Subtansi 1.  Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 

2.  Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaran dengan 

rencana strategis 

3.  Jika  butir  1  dan  2  jawabannya  tidak,  maka 

terdapat penjelasan yang memadai 

4.  Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 

tujuan/sasaran dalam indikator kinerja 

  

 



 

  5.  Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 

tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 

6.  Jika  butir  4  dan  5  jawabannya  tidak,  maka 

terdapat penjelasan yang memadai 

7.  Telah    terdapat    perbandingan    data    kinerja 

dengan    tahun    lalu,    standar    nasional    dan 

sebagainya yang bermanfaat 

8.  IKU      dan      IK      telah      cukup      mengukur 

tujuan/sasaran 

9.  Jika   “tidak”   telah   terdapat   penjelasan   yang 

memadai 

10. IKU dan IK dalah SMART 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


