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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, 

sebagai referensi dalam  pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Ivanaly (2007), dengan tujuan penelitian untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat 

demokratis. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai masyarakat 

demokratis yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 

berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, kesetaraan 

gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (trust) dan kerjasama telah 

dikembangkan dan diterapkannya dalam menjalankan organisasi. 

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM Malang Corruption 

Watch (MCW) dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis 

adalah : kurangnya respon masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan 

menerima pendapat, dalam kebebasan berkelompok masih kurangnya 

masyarakat yang sadar akan pentingnya berkelompok, kurangnya 

partisipasi masyarakat dan minimnya rasa sense of belonging (rasa 
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memiliki), masih banyaknya masyarakat yang merasa dirinya lebih dari 

yang lain atau merasa superior, kurangnya SDM perempuan yang mau 

melibatkan diri dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai masyarakat 

demokratis, kurangnya perhatian dan akuntabilitas dari birokrasi, adanya 

krisis kepercayaan terhadap pihak LSM, dan kurangnya kerjasama antara 

elemen masyarakat, pemerintah dan LSM.. Penelitian ini menjadi referensi 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja 

pada organisasi masyarakat sipil yang terfokus pada peningkatan ekonomi 

masyarakatnya. 

2. Penelitian selanjutnya tentang Negara dan Civil Society dalam Masalah 

Disintegrasi Bangsa oleh Yunizir Djakfar Tahun (2010). Berdasarkan 

Hasil penelitian Civil society tidak hanya berhenti di aspek perdebatan, 

namun hendaknya juga mampu secara cerdas dan jelas, memberikan 

sumbangsih pengabdian kepada masyarakat. Konsep Civil Society 

memiliki ciri yang otonomi, kemandirian, dan bersikap kritis. Civil society 

dan negara mempunyai hubungan sebagai  partner yang saling 

melengkapi. Dan Civil Society memiliki Peran dalam pemberdayaan yang 

nyata dalam mendukung keutuhan negara yang mestinya juga 

dilaksanakan, tidak hanya pada wilayah dialektika konseptual. Penelitian 

ini juga menjadi sumbe referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai akuntabilitas kinerja pada organisasi masyarakat sipil yang 

terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. 
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B. Konsep Akuntabilitas Kinerja 

 

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dan 

akuntabilitas, sehingga suatu organisasi dapat dikatakan berhasil jika terdapat 

bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah 

pada pencapaian misi. Menurut Donald dan Lawton dalam Keban (1995: 60) 

pengukuran kinerja suatu organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilaian tersebut juga dapat 

dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organiasi. 

 

Akuntabilitas terkait dengan kinerja organisasi, karena hal inilah yang 

membedakan akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional dalam 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kebijakan atau program ( Keban, 

1995: 58). Dengan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja organisasi meningkat. 

Karena dalam akuntabilitas, organisasi dihadapkan pada kewajiban yang harus 

dilaksanakan secara benar dan baik dan dapat mempertanggungjawabkan dari 

tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, lebih jelasnya akan 

dibahas lebih detail tentang kinerja dan akuntabilitas sebagai berikut : 

 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja  

 

Pengertian kinerja menurut A. Dale  Timple (1992:231) dipersamakan dalam 

Bahasa Inggris yaitu “performance”. Kata  performance  sendiri bila dilihat dalam 

Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil ( Echols 

dan Shadily, 1986:97 ). Sehubungan dengan pernyataan  hal diatas, Aman Sudarto 
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(1999:2) menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari 

suatu orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditujukan secara konkrit dan 

dapat diukur. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi 

atau individu yang dapat ditujukan secara nyata dan dapat diukur.  

 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja 

bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-

tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai (Mahsun, 2006:25). 

 

Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

nyata yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 

 

b. Jenis-jenis Kinerja 

Kinerja suatu organisasi, baik yang bergerak di bidang yang beroerntasi mencari 

keuntungan, organisasi pemerintah atau organisasi pendidikan semuanya 

tergantung kinerja dari peserta organisasi yang bersangkutan. Meskipun setiap 

organisasi memiliki ragam tujuan yang berbeda di nilai berkinerja baik bila 

meraih keberhasilan. Dan hal ini disebabkan etos kerja dalam bentuk kinerja 

karyawan sebagai pelaku organisasi yang baik. Keberhasilan organisasi dengan 

ragam kinerja tergantung kepada kinerja para peserta organisasi yang 

bersangkutan. Unsur manusialah yang memegang peranan sangat penting dan 
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menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Di dalam organisasi ada 

tiga jenis kinerja yakni (Sedarmayanti, 2004: 74): 

 

1. Kinerja strategik 

 

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian terhadap 

ligkungannya dan kemampuan di mana suatu organisasi berada. Biasanya 

kebijakan strategik dipegang oleh top manajer karena menyangkut strategi 

menghadapi pihak luar, dan juga kinerja strategik harus mampu membuat visi 

kedepan tentang kondisi makro ekonomi negara yang berpengaruh pada 

kelangsungan organisasi. 

 

2. Kinerja administratif 

 

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk 

didalmnya tentang struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas 

(wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan atau bekerja 

pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi. Disamping itu, kinerja 

administratif berkaitan dengan kinerja dari mekanisme aliran informasi antar unit 

kerja dalam organisai,agar tercapai sinkronisasi kerja antar unit kerja. 

 

3. Kinerja operasional 

 

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas penggunaan setiap sumber daya 

yang digunakan organisasi.Kemampuan mencapai efektifitas penggunaan 

sumberdaya (modal, bahan baku, teknologi dan lain-lain) tergantung kepada 

sumberdaya manusia yang mengerjakan. 
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Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis kinerja 

ditekankan pada kemampuan organisasi dalam penyesuaian di lingkungan 

organisasi tersebut berada, kemampuan mengatur wewenang dan tanggung jawab 

di dalam organisasi, dan efektivitas penggunaan sumber daya. 

Sedangkan menurut Aman Sudarto (1999:3) Ada beberapa jenis kinerja, yaitu :  

1.  Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi 

dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja 

tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu 

mencerminkan potensi orang.  

2.  Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya 

mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan 

membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih 

bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.  

3.  Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja 

individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri 

individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran 

kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. 

 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis kinerja 

menekankan pada pengukuran kinerja baik dari kinerja organisasi, mekanisme 

organisasi, dan kinerja individu. 
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c.  Pengukuran Kinerja 

Menurut Robertson dalam mahsun (2006:25) pengukuran kinerja adalah suatu 

proses penilaian kemajuan pekerjaaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan 

dibandingkan dengan maksud diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam 

mencapai tujuan. Sementara menurut Lohman dalam mahsun (2006:25) 

pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target 

tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Sedangkan Whittaker 

dalam mahsun (2006:25) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan 

suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. 

 

Sedangkan menurut adisasmita (2011:91) pengukuran kinerja merupakan suatu 

alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan penghubung antara perencanaan 

strategis dengan akuntabilitas.tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari 

pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya 

dengan disusunya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional dapat 

diukur, maka dapat diharapkan pembenaran yang logis dan argumentasi yan tepat 

untuk mengatakan bahwa suatu pelaksanaan program instansi tersebut berhasil 

atau tidak. 

 

Dalam hubungan pengukuran kinerja, beberapa hal penting perlu mendapat 

penekananan,  yaitu (Adisasmita, 2011:92) : 
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1. Penetapan indikator kinerja 

 

Penetapan kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja 

melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk 

menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Penetapan indikator 

kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran 

(output), hasil (outcome),manfaat (benefit), dan dampak (impact), serta indikator 

proses jika diperlukan untuk menunjukan proses manajemen kegiatan yang telah 

terjadi. 

 

2. Penetapan capaian kinerja 

 

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian 

indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan atau program dan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator-indikator tersebut 

tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan atau program yang dianggap 

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

 

3. Formulir pengukuran kinerja 

 

Untuk memudahkan melakukan evaluasi atas kesesuain dan keselarasan antara 

kegiatan dan program, atau antara program penunjangan dengan program utama 

atau program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi, atau anatara 

kebijakan instansi yang lebih rendah dengan kebijakan instansi yang lebih tinggi, 

dapat digunakan fomulir pengukuran kinerja. 
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d.  Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 

 

Menurut mahsun (2006:55) elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. 

Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit 

dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang 

digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan, 

sasaran, dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran 

kinerja secara tepat. 

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. indikator dan 

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, 

sasaran dan strategi. indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan 

utama (critical success factory) dan indikator kinerja kunci (key performance 

indicator). indikator kinerja merupakan sekumpulan indikator yang dapat 

dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun 

nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. 

 

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah 

membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah 

ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini 

menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, penyimpangan nol. 
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Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta 

melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif 

berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran 

kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah 

berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 

4. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 

mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi capaian kinerja 

dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi 

dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

 

2. Akuntabilitas  

 

a. Pengertian Akuntabilitas 

 

Pertanggungjawaban secara tradisional istilah tersebut memiliki makna sebagai 

kemampuan untuk  memberikan jawaban terhadap perilaku atau tindakan 

seseorang (Jabbra & Dwivedi, 1989 : 5). Akuntabilitas menurut Widodo 

(2001:30) didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut 

penjelasan Inpres No. 7 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat sebagai 
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pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan  Peraturan 

Perundangan yang berlaku (LAN, 2000:6).  

 

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu 

pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk 

apa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam arti luas akuntabilitas 

dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memeberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mahsun, 2006: 83). 

Sedangkan menurut Kumorotomo (1992: 145) menyatakan bahwa akuntabilitas 

atau pertanggungjawaban dalam administrasi publik mengandung tiga konotasi 

yaitu :  

1.  Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, akuntabilitas berperan jika suatu 

lembaga harus bertanggung jawab atas  kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam 

akuntabilitas ini terbagi dua bentuk  yaitu, akuntabilitas eksplisit dan 

akuntabilitas implisit.  

2.  Pertanggungjwaban sebagai sebab-akibat, muncul bila suatu lembaga 

diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan.  

3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban, muncul apabila seseorang 

bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau 

penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang 

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan kegiatan kontrol 

terutama dalam hal pencapaian hasil dan menyampaikannya secara transparan 

kepada masyarakat. 

 

b.  Jenis Akuntabilitas  

 

Menurut Samuel Paul dalam Adisasmita (2011:81)  akuntabilitas dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu :  

1. Democratic Accountability  

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic 

accountability. Pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya 

kepada  pemimpin politik. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada 

pimpinan instansi masing-masing. Dalam kontek ini pelaksanaan akuntabel 

dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi 

secara herarkhi. 

2.   Professional Accountability 

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan 

teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar 

profesinya untuk menentukanpublic interest  atau kepentingan masyarakat.  
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3. Legal Accountability    

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal ( hukum ), pelaksana 

ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public 

service  yang merupakan tuntutan ( demand) masyarakat ( customer ). Dengan 

akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke 

pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.  

 
Pendapat  lain  yang   membagi  akuntabilitas, seperti yang dikemukakan 

Wahyudi Kumorotomo (1992:153-155) bentuk pertanggungjawaban etis dan 

pertanggungjawaban rasional. Selain itu  tipe sistem pertanggungjawaban dibagi 

menjadi :  

1.  Pertangungjawaban birokratis.  

2.  Pertanggungjawaban legal, berdasarkan pada keterkaitan antara pengawas 

pihakpihak di luar lembaga dengan anggota-anggota organisasi yaitu 

seseorang individu atau kelompok yang mempunyai kekuatan untuk 

membebankan sanksisanksi hukum atau menuntut kewajiban formal tertentu.  

3.  Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh penempatan control atas 

aktivitas-aktivitas organisasional ditangan para pejabat yang punya kepakaran 

atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

4.  Pertanggungjawaban politis, yang dicirikan dengan adanya tingkat kepekaan 

atau daya tanggap terhadap kepentingan  publik, sehingga yang muncul 

sebagai pertanyaan bagi para administrator adalah untuk siapa mereka 

bertindak sedangkan warga pemilih yang mestinya diwakilkan adalah 
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masyarakat umum, pejabat-pejabat terpilih maupun generasi-generasi yang 

akan datang.  

 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara membedakan akuntabilitas menjadi 

tiga macam yaitu :  

1.  Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2.  Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil 

kegiatan pemerintahan.  

3.  Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah suatu 

prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah 

mempertimbangkan masalah moralitas, etika kepastian hukum, dan ketaatan 

pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah 

ditetapkan (LAN, 2000:154). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menggunakan jenis akuntabilitas menurut 

Samuel Paul. Jenis akuntabilitas tersebut terdiri atas Democratic Accountability,  

Professional Accountability, Legal Accountability. 

 

c.  Lingkungan Akuntabilitas 

 

Lingkungan akuntabilitas yang optimal merupakan salah satu akuntabilitas yang 

proaktif dimana di dalam individu, tim, dan organisasi memiliki fokus pada 

pencapaian hasil yang besar daripada sekedar menggambarkan cara-cara untuk 

menjelaskan hasil yang buruk yang diperoleh. Menurut Mahsun (2006: 90) ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyusun lingkungan 

akuntabilitas yang baik, yaitu: 
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1. Leadership  

Leadership menjadi hal penting dalam suatu lingkungan. Kepemimpinan diacu 

sebagai individu atau group dalam suatu posisi yang memiliki wewenang untuk 

mengendalikan dan mengarahkan orang lain. Sesuatu mengenai kepemimpinan 

yang dapat dilaksanakan untuk membangun dan memperkenalkan akuntabilitas 

lingkungan adalah : 

(1) Mengarahkan dengan contoh 

(2) Harus memiliki komitmen 

(3) Jalur yang bersih 

(4) Menjadi seseorang yang mampu menjawab yang baik/menjadi tempat 

bertanya. 

(5) Menggunakan pertimbangan yang bijaksana atau baik. 

 

2. Reciprocation 

Dengan menggunakan konsep Reciprocation accountability, seseorang atau group 

atau organisasi dengan yang menerima wewenang dan seseorang atau group atau 

organisasi dengan yang menerima delegasi tanggung jawab akan dapat 

melaksanakan apa yang dimaksud dengan quid pro quo relationship. Yakni yang 

memiliki wewenang tanggungjawab untuk memberikan kecukupan arahan, 

pedoman, dan sumber daya begitu juga usaha untuk menghilangkan atau 

mengurangi kinerja. 

 

3. Equity 

Equity of fairness merupakan pusat perhatian dari konsep akuntabilitas. Asumsi 

terhadap akuntabilitas harus selalu dipelihara dan didukung oleh kepemimpinan 
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organisasi. Ketidakwajaran seharusnya dihindari karena hal itu akan merusak 

kepercayaan dan kredibilitas organisasi. 

 

4. Trust  

Kewajaran akan mengarah pada trust (kepercayaan), dan kepercayaan 

menunjukan adanya kewajaran. Jika satu atau dua bagian/pihak saling tidak 

percaya satu sama lain maka ada kemungkinan kelemahan transparansi, dan 

hubungan yang demikian akan mengalami kegagalan. 

 

5. Transparency 

Transparency merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga 

merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. Transparansi berarti bahwa 

individu, group, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa 

adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi 

kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan 

dengan masalah tertentu. 

 

6. Clarity  

Clarity (kejelasan) juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. 

Agar individu atau group melaksanakan wewenang dan/atau memenuhi tanggung 

jawab, mereka perlu gambaran yang jelas mengenai apa saja yang mereka akan 

laksanakan atau penuhi dan hasil apa yang diharapkan. 
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7. Balance 

Balance  yang dimaksud adalah keseimbangan antara akuntabilitas dan otoritas, 

antara ekspektasi dan kapasitas, dan antara upah dan kinerja. 

 

8. Ownership  

Kinerja yang optimal dapat dicapai dengan memberikan Ownership  atas setiap 

tindakan pada individu-individu dan group. Rasa kepemilikan akan meningkatkan 

perilaku, tanggung jawab, dan sikap. Pengembangan rasa kepemilikan pada 

individu dan group dapat dicapai melalui proses yang disebut menting. Proses 

menting adalah : 

(1) Komitmen  

Komitmen merupakan poin awal dalam menumbuhkan rasa kepemilikan. 

Manajemen harus menunjukan pada induvidu atau group dan juga harus 

memperoleh komitmen mereka untuk mencapai ekspetasi kinerja. 

 

(2) Persetujuan  

Persetujuan atas hubungan akuntabilitas ini harus dilaksanakan terlebih 

dahulu sebelum kerja dilaksanakan. Jika ada persetujuan, maka akan ada 

kejelasan dan pemahaman yang lebih baik. Tnpa hal itu maka akan muncul 

ketidakpastian dan ketiadaan akuntabilitas. Sebagai tambahan persetujuan 

tersebut akan membuat seseorang atau group memiliki keterikatan dan 

tanggung jawab atas kontrak yang telah disepakati. 
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(3) Keterlibatan 

Keterlibatan dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaan kerja, dan 

aktivitas lain akan mampu membangun rasa pemilikan adanya 

bertanggung jawab terhadap proses dan aktivitas tersebut. 

 

(4) Pemberdayaan  

Pemberdayaan diibaratkan sebagai pertalian darah atas pembagian 

wewenang antara manajemen dengan individu dan group. Pemberdayaan 

individu dan group merupakan bentuk keterlibatan, dan hal ini 

menciptakan rasa pemilikan serta meningkatkan komitmen. 

(5) Investasi  

Tingkat investasi organisasi (pelatihan, sumber daya kerja, upah, dan 

sebagainya) pada karyawan menunjukan suatu tingkatan bahwa organisasi 

memiliki komitmen pada karyawan. 

 

(6) Usaha yang berkelanjutan 

Usaha yang berkelanjutan akan memberikan peluang pada karyawan untuk 

berbuat lebih baik dan hanya dengan jalan tersebut keberlangsungan kerja 

saat ini akan meningkat dan akan menunjukan kemampuan untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik. 

 

(7) Penghargaan 

Penghargaan kinerja merupakan kunci lingkungan akuntabilitas. Hal ini 

merupakan sal;ah satu konsekuensi akuntabilitas. Ketika karyawan 

mengetahui penghargaan erat kaitannya dengan kinerja mereka, maka 
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mereka akan komit terhadap pelaksanaan kinerja dan memiliki rasa 

pemilikan terhadap setiap tindakannya. 

9. Consequence  

Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Konsekuensi membantu 

mendorong pelaksanaan wewenang, pemenuhan tanggung jawab, dan peningkatan 

kinerja. Dalam membangun kerangka konsekuensi jika tidak berjalan sesuai 

dengan arah kerangka tersebut maka akan memiliki dampak uang menurunkan 

makna dan tingkat pentingnya akuntabilitas. 

10. Consistency  

Penerapan yang inkonsiten terhadapa kebijakan, prosedur, sumber daya, dan atau 

konsekuensi dalam suatu organisasi akan menurunkan atau melemahkan 

lingkungan akuntabilitas dan kredibilitasnya. 

 

11. Follow-up 

Bagian-bagian yang melakukan review atas hasil memerlukan pertimbangan 

apakah pencapaian hasil tersebut sesuai dengan ekspetasinya dan lingkungan yang 

ada, dan kemudian mengakuinya sebagai usaha yang tercapainya sepenuhnya. 

Hubungan akuntabilitas tanpa follow-up merupakan hasil yang  jelas tidak 

lengkap dan tidak efektif. 

 

 

 

d. Kendala-kendala Akuntabilitas 

 

Menurut Mahsun (2006:83) dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada 

umumnya menemui kendala yang justru akan menciptakan kesehatan dan 
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hubungan akuntabilitas yang tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala 

akuntabilitas yaitu : 

1. Agenda atau rencana yang tidak transparan 

Agenda atau rencana yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan 

organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. 

Akuntabilitas mensyaratkan transparansi dan transparansi berarti keterbukaan. 

2. Favoritsm  

Favoritsm  merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja 

secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang lainnya. Favoritsm tidak 

mendukung inklusivitas dan kerja tim, padahal terwujudnya akuntabilitas 

memerlukan kedua hal tersebut. 

3. Kepemimpinan yang lemah 

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki 

akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil 

kinerja akan kurang dari yang diharapkan. 

 

4. Kekurangan sumber daya 

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika  individu atau tim tidak didukung 

sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang 

baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawan mereka. 
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5. Lack of Follow-Through 

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan 

mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan 

pada karyawan bahwa manjemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti.  

6. Garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas 

Jika garis wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi ditetapkan dengan 

tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan 

akuntabilitas. 

 

7. Kesalahan Penggunaan data 

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan 

secara tepat waktu. Tanpa menggunakan data secara menyeluruh akan 

mendatangkan pemahaman yang kurang bermakna atas kinerja dan hal ini akan 

menjadi tidak berarti bagi organisasi. 

 

Sedangkan menurut Agus Suryono (2001:5) dampak dari adanya akuntabilitas 

adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga 

kredibilitas pemerintahan  dapat diakui dan keberadaannya akan selalu 

didambakan. Hal itu menyebabkan masyarakat untuk ikut peduli dan memberikan 

partisipasinya dalam setiap program pemerintahan. Akan tetapi dalam prakteknya 

menjalankan asas akuntabilitas, sering kali mendapat hambatan-hambatan, hal-hal 

yang dapat menghambat dari akuntabilitas adalah :  
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1.  Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan sangat mempengaruhi 

kinerja organisasi pelayanan dalam  transaksi dan interaksinya antara 

lingkungan dengan organisasi publik.  

2.  Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan 

publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi politik dan budaya 

masyarakat setempat yang sering tidak kondusif dan melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan. 

 

e.  Faktor-faktor keberhasilan akuntabilitas 

 

Menurut Adisasmita (2011: 87) untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu 

diperhatikan faktor-faktor berikut ini: 

 

1. Kepemimpinan yang berkemampuan. 

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah 

diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan 

kepada bawahannya maupun kepada masyarakat. 

 

2. Debat publik. 

Sebelum kebijakan disyahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu 

untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa 

dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan 

memberikan banyak masukan. 
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3. Koordinasi. 

Koordinasi yang baik di dalam organisasi atau instansi maupun antar instansi 

pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. 

 

4. Otonomi. 

Otonomi yang dimaksud pada teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi harus tetap 

terpadu dengan kebijakan nasional. Instansi pemerintah dapat melaksanakan 

kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 

5. Dapat diterima oleh semua pihak. 

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka 

kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima semua pihak. 

 

6. Negoisasi. 

Harus dilakukan negoisasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan 

sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. 

 

7. Perlu pemahaman masyarakat. 

Penerimaaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi 

oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas 

yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat 

diperoleh ekspetasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. 

 

8. Adaptasi secara terus menurus. 

Sistem akuntabilitas harus secara terus menurus responsif terhadap setiap 

perubahan yang terjadi di masyarakat. 
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Dalam modul LAN dan BPKP (2000:35) akuntabilitas yang efektif memiliki ciri-

ciri antara lain :  

1.   Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggungjawab terhadap 

tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang telah 

dipercayakan kepadanya, termasuk  penyelenggaraan BUMN / BUMD yang 

berada dibawah kewenangannya.  

2.  Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek intregritas keuangan, 

ekonomis dan efisiensi, efektifitas dan prosedur.  

3.  Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja 

individu maupun untuk organisasi.  

4.  Akuntabilitas harus dibangun dengan sistem informasi yang handal, untuk 

menjamin keabsahan, akurasi, obyektifitas dan ketepatan waktu penyampaian 

informasi.  

5.  Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu 

instansi.  

6.  Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian asas akuntabilitas. 

 

C. Organisasi Masyarakat Sipil 

 

1. Pengertian Organisasi Masyarakat Sipil 

 

Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan 

cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah 

ditetapkan bersama (Mahsun, 2006: 1). Sedangkan menurut Thoha (2007: 34) 

organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seorang individu 
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melakukan proses interaksi dengan sesamanya di dalam organisasi, baik antara 

pimpinan dan anggota maupun antar anggota sendiri. Organisasi mempunyai 

pembatasan-pembatasan tertentu. Setiap anggota organisasi yang melakukan 

hubungan interaksi dengan yang lainnya tidaklah didasarkan atas kemauan 

sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan tertentu. Dari pendapat para 

ahli dapat disimpulkan bahwa Organisasi adalah wadah berkumpulnya 

sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan 

diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. 

 

Menurut Syamsudin (1998: 12) Masyarakat sipil atau civil society diartikan 

sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain : 

kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan 

menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama- sama. 

Sedangkan menurut Sumarto (2004: 17) Civil society adalah ruang tempat 

kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang 

dimaksud dengan kelompok sosial meliputi Organisasi Non-Pemerintah atau 

Lembaga Swadaya Masyarakat, institusi masyarakat di akar rumput, media, 

institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang 

secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun 

sektor swasta. 

 

Civil society merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun 

demokrasi. Keterlibatan aktif elemen ini merupakan salah satu syarat penting bagi 

terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses–proses pengambilan keputusan. 
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Istilah civil society sering diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani atau 

masyarakat sipil.  

 

Tim ICCE (2000: 244) mendefinisikan civil society sebagai kelompok masyarakat 

yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai 

anti tesis dari negara. Maka negara harus dibatasi sampai sekecil–kecilnya dan 

merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat 

demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka civil society 

menurut Paine adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian 

dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa 

paksaan. 

 

Civil society mewujud dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang dibuat oleh 

masyarakat di luar pengaruh negara. Civil society yang mengejawantah dalam 

berbagai wadah sosial politik di masyarakat seperti yang disebutkan oleh Tim 

ICCE (2000:158), yaitu: 

(1) Partai politik yang independen 

(2)  Lembaga swadaya masyarakat yang bukan perpanjangan tangan dari 

kekuatan luar secara terselubung 

(3) Pers yang bebas, yang berperan sebagai social control (kontrol sosial) 

(4) Perguruan tinggi yang memerankan diri sebagai moral force (kekuatan 

moral) untuk menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat serta mengkritisi 

berbagai kebijaksanaan pemerintah 

 

Sesuai karakteristiknya lembaga masyarakat nirlaba pada umunya membawa misi 

penguatan dan pemberdayaan masyarakat di luar negara dan sektor swasta, yang 
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merupakan substansi gagasan dan praksis hidup masyarakat sipil (Hikam: 1996). 

Konsep civil society pada kerangka good governance, masyarakat memiliki hak 

atas informasi, mempunyai hak untuk  menyampaikan usulan dan juga 

mempunyai hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah 

yang tidak menguntungkan, baik melalui lembaga perwakilan, pers maupun 

penyampaian secara langsung dalam bentuk dialog–dialog terbuka dengan LSM, 

partai politik, organisasi massa atau institusi lainnya.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka civil society adalah salah satu agent of 

development  yang domainnya terpisah dari negara dan sektor bisnis, memiliki 

hak untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan yang mengejawantah 

dalam wadah sosial politik dalam masyarakat seperti, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), parta politik, organisasi massa dan lain-lain. 

 

2. Lingkup Kegiatan Organisasi Masyarakat Sipil 

 

Menurut Sumarto (2004: 36) ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh 

organisasi masyarakat sipil dalam proses partisipasi menuju good governance di 

indonesia, yaitu: 

 

(1)  Peningkatan kesadaran 

Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih membuka diri terhadap 

partisipasi warga serta mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi 

dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran warga tentang kebutuhan dan 

mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan 

publik. 
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(2)  Advokasi Kebijakan 

Membangun legal framework berupa kebijakan dan peraturan yang mendorong 

partisipasi, mendorong proses yang lebih partisipatoris dalam penyusunan 

peraturan dengan melibatkan stakeholder, memberikan insetif atau penghargaan 

terhadap inovasi untuk mendorong partisipasi, mendorong terbentuknya berbagai 

partnership antara pemerintah dan kompenen civil society dengan jalan 

mendesain dan melakukan uji coba proyek-proyek inovatif dan partisipatif, 

memantau proyek atau program pemerintah, serta mempengaruhi kebijakan dan 

strategi lembaga-lembaga donor internasional tentang partisipasi dan governance. 

 

(3)  Pengembangan Institusi 

Mendorong terbentuknya forum warga, memperbaiki kualitas partisipasi, 

memperkuat jaringan antar non goverment organization di daerah agar terjadi 

share learning antar institusi sehingga menjadi lebih efektif menjalankan 

perannya mendorong goog governance, membangun strategic linkage dengan 

lembaga donor internasional, mendampingi komunitas mencari alternatif 

pembiayaan untuk membiayai rencana yang telah disusun secara partisipatoris, 

serta memfasilitasi upaya penguatan institusi melalui civic education untuk 

membangun kesadaran, mengembangakan kekuatan dan mengasah keterampilan 

berpartisipatif secara efektif. 

 

(4)  Pengembangan Kapasitas 

Mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik-teknik partsipasi, 

menyediakan fasilitator terampil untuk memfasilitasi proses partisipasi, 
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membangun sistem informasi dan komunikasi berbasis komunitas, serta 

melakukan pelatihan penggunaan metode partipatoris baik untuk aparat 

pemerintah, aktivis, lembaga swadaya masyarakat  maupun warga. 

 

3. Kendala yang dihadapi Organisasi Masyarakat Sipil 

Menurut Sumarto (2004: 47) ada beberapa kendala yang dihadapi organisasi 

masyarakat sipil di indonesia untuk menjalankan perannya secara efektif untuk 

mendorong partisipasi dan mewujudkan good governance. 

(1) Adanya tantangan dan tidak kebal terhadap masalah mismanajemen, 

korupsi, dan berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek 

governance di dalam dirinya sendiri. 

(2) Menyangkut hubungan antara civil society organization dan stakeholder 

lain dalam suatu lokalitas, terutama pemerintah. Hubungan yang diwarnai 

oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain, sehinggan membuat 

partnership yang baik sulit terjadi. 

(3) Lingkup pelayanan civil society organization yang terbatas, kebanyakan 

institusi yang memiliki kapasitas berada di bebarapa kota besar di pulau 

jawa. 

(4) Kemampuan teknis yang terbatas, bukan saja pada penguasaan metode dan 

teknik partisipasi, melainkan juga pengetahuan akan masalah-masalah 

yang spesifik. 
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D. Kewirausahaan 

1. Pengertian Kewirausahaan 

 

Menurut Pinchot dalam Agus Wibowo (2011:24), kewirausahaan itu merupakan 

kemampuan untuk menginternalisasikan bakat, rekayasa, dan peluang yang ada. 

Sementara, wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko, inovatif, 

kreatif, pantang menyerah dan mampu menyiasati peluang secara tepat. 

Kemendiknas (2010: 15-17), kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan 

berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kewirausahaan ini 

merupakan sikap mental  dan jiwa, yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, 

bercipta, berkarya, bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan 

pendapatan atas kegiatan usahanya. 

  

Sedangkan menurut Daryanto (2012: 7) Kewirausahaan adalah usaha menciptakan 

nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara 

baru dan berbeda untuk menenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat 

diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan 

baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih 

efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.  

 

Zimmerer dalam Danang Sunyoto (2013:1), kewirausahaan adalah suatu proses 

penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan, atau kewirausahaan adalah mental dan 
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sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti 

meningkatkan penghasilan. 

 

Roben dalam Danang Sunyoto (2013:2), kewirausahaan adalah suatu proses 

seseorang yang mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumberdaya yang mereka kendalikan. 

Sementara Danang Sunyoto (2013:3) Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan 

berguna bagi dirinya dan orang lain. 

  

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kewirausahaan 

merupakan  proses mengidentifikasi, mengembangkaan, dan membawa visi ke 

dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih 

baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah 

penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. 

 

2. Tujuan Kewirausahaan 

 

Menurut  Danang Sunyoto (2013:2)  Kewirausahaan memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

(1). Menumbuhkembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. 

(2). Meningkatkan kesadaran dan orientasi  kewirausahaan yang tangguh dan 

kuat terhadap masyarakat. 

(3). Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk  

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

(4). Membudayakan semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan kewirausahaan 

di kalangan masyarakat. 
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Sedangkan menurut Daryanto (2012: 9) kewirausahaan mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

(1)  Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 

(2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan  para wirausaha untuk 

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

(3) Membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di 

kalangan masyarakat dan pelajar 

(4) Menumbuhkembangkan kesadaran berwirausaha di masyarakat dalam 

menciptakan kesempatan kerja. 

 

 

3. Sasaran Kewirausahaan 

 

Menurut  Danang Sunyoto (2013:2)  Sasaran Kewirausahaan sebagai berikut : 

(1) Instansi pemerintah dengan kegiatan usaha (BUMN) organisasi profesi 

dan kelompok masyarakat. 

(2) Perilaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. 

(3) Generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan. 

 

Sedangkan menurut Daryanto (2012: 11) Sasaran kewirausahaan antara lain : 

(1) Para generasi muda, pada umumnya anak-anak putus sekolah dan para 

calon wirausahawan. 

(2) Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi. 

(3) Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha (BUMN), organisasi 

profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat. 
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4. Asas Kewirausahaan 

 

Asas Kewirausahaan Menurut  Danang Sunyoto (2013:2) antara lain:  

(1) Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara 

sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko. 

(2) Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif. 

(3) Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. 

(4) Kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. 

 

Sedangkan menurut Daryanto (2012: 13) Asas kewirausahaan : 

(1) Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis 

yang sehat. 

(2) Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif. 

(3) Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara 

sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko bisnis. 

(4) Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. 

(5) Kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif. 

 

5. Manfaat Kewirausahaan 

 

Manfaat Kewirausahaan Menurut  Danang Sunyoto (2013:2) yaitu:  

(1) Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat menggurangi  

pengganguran. 

(2) Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, 

pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. 
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(3) Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan memiliki 

pribadi unggul yang patut diteladani. 

(4) Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, 

disiplin, tekun dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. 

(5) Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-

foya dan tidak boros. 

 

Sedangkan Thomas W Zimmerer (2005: 25) merumuskan manfaat kewirausahaan 

sebagai berikut: 

(1) Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri 

memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi 

pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pebisnis akan mencoba 

memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk 

memanfaatkan bisnisnya guna untuk untuk mewujudkan cita-citanya. 

 

(2) Memberi peluang melakukan perubahan 

Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat 

menagkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut 

mereka sangat penting. Mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana 

yang sehat dan layak pakai, dan mendirikan daur ulang limbah untuk 

melestarikan sumber daya alam yang terbatas, pebisnis kini menemukan 

cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai 

masalah ekonomi dengan sosial dengan harapan untuk menjalani hidup 

yang lebih baik. 
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(3) Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya 

Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali 

membosanka, kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu 

tidak berlaku bagi seorang wirausahawan, bagi mereka tidak banyak 

perbedaan antara bekerja atau menyalurkan hobi atau bermain, keduanya 

sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh wirausahawan merupakan alat 

untuk menyatakan aktualisasidiri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal 

yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. 

Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kekuasaan kepada 

mereka, kebangkitan spiritual dan mampu mengikuti minat atau hobinya 

sendiri. 

 

(4) Memiliki peluang untruk meraih keuntungan 

Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi 

wirausahawan, keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi 

yang penting untuk mendirikan usaha sendiri, kebanyakan pebisnis tidak 

ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan diantara mereka yang menang 

menjadi berkecukupan. Hampir 75% yang termasuk dalam daftar orang 

terkaya (Majalah Forbes) merupakan wirausahawan generasi pertama. 

Menurut hasil penelitian, Thomas stanley dan William Danko, pemilik 

perusahaan sendiri mencapai 2/3dari jutawan Amerika serika. “Orang-

orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri empat kali lebih besar 

untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang 

lain (karyawan perusahaan lain). 
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(5) Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakan dan 

mendapatkan pengakuan atas usahanya 

Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga 

masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis 

berdasarkan kepercayaan dan saling merhormati adalah ciri pengusaha 

kecil.Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari 

pelanggan yang telah dilayani dengan setia selam bertahun-tahun. Peran 

penting yang dimainkan dalam sistem bisnis dilingkungan setempat serta 

kesadaran bahwa kerja memilki dampak nyata dalam melancarkan fungsi 

sosial dan ekonomi nasional adalah merupakan imbalan bagi manajer 

perusaan kecil. 

 

(6) Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan 

menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. 

 

E. KERANGKA PIKIR 

 

Keberadaan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung sebagai salah satu OKP, sesuai 

dengan UU RI No. 40 Tahun 2009 pasal 27 diharapkan partisipasinya di dalam 

pengembangan kapasitas kepemudaan. Berkaitan dengan masih banyaknya 

masyarakat miskin dan minimnya tingkat kewirausahaan di Kota Bandar 

Lampung, program-program yang telah dilakukan BPC HIPMI Kota Bandar 

Lampung tetap harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja. 

 

Menurut Widodo, Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
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organisasi dalam mencapai tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut 

penjelasan Inpres No. 7 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan  Peraturan 

Perundangan yang berlaku (LAN, 2000:6).  

Untuk lebih memahami terkait alur penelitian ini, maka peneliti membuat model 

kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 1. Model Kerangka Pikir 

 

Munculnya civil society organization (organisasi masyarakat sipil) yang ikut berperan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah kepemudaan 

 

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang 

kepemudaan 

 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merupakan salah satu civil society organization 

(organisasi masyarakat sipil) yang bergerak dalam bidang kewirausahaan di Kota Bandar Lampung 

 

Kegiatan-kegiatan Hipmi yang dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas kewirausahaan 

 

Analisis akuntabilitas kinerja Hipmi Kota Bandar Lampung dengan menggunakan jenis 

akuntabilitas menurut Samuel Paul  yang didalamnya terdapat: 

 Democratic Accountability 

 Profesional Accountability 

 Legal Accountability 

Fakta-fakta yang terjadi : 

1.Lingkungan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil 

a. Transparency 

2. kendala-kendala Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil 

a. Kepemimpinan yang lemah 

b. Kekurangan sumber daya 

3. keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil  

a. dapat diterima oleh semua pihak 

 


