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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan 

bersih (clean and good governance) pada pengelolaan administrasi publik dan 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang 

harus dilakukan  di era reformasi.  Reformasi birokrasi merupakan perwujudan 

responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan 

bertanah air. 

Mekanisme penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan 

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi 

serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan 

ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan menggunakan informasi 

atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.  

Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi 

pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan 

anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya 

dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. 

Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut 

program atau kegiatan yang benar-benar sesuai dengan tujuan akhir lembaga. 

Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini, disusun 

berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah sesuai INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua 

instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari 

siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Capaian kinerja tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan 
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penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya 

dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. 

Evaluasi kinerja program prioritas Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Persentase Peningkatan SDM pengelola perpustakaan tahun 2014 

sebesar 51,03 % atau  111 % dari target sebesar 1.501 orang atau 47 % 

yang berarti capaiannya 110 %. Jumlah yang mengikuti Bimbingan teknis 

tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun, hal ini 

dikarenakan ada penambahan bimbingan teknis dan rapat-rapat teknis 

perpustakaan. 

 

b. Persentase Peningkatan Perpustakaan desa / kelurahan di tahun 2014 

sebesar 18,48 % dan memperoleh capaian 2.518 desa / kelurahan (102%) 

dari target 2.518 desa/kelurahan. 

 

c. Persentase Peningkatan koleksi perpustakaan tahun 2014 yang terdiri dari 

buku sebanyak kumulatif 414.193 buku dan non buku sebanyak 3.008 non 

cetak/file atau rata-rata 208 %. 

 

d. Persentase Peningkatan Jumlah pemustaka (pengguna perpustakaan) 

tahun 2014 sebesar 15,26 % jika dibandingkan dengan jumlah pemustaka 

tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.162.582 orang, akan tetapi tidak 

dapat memenuhi target peningkatan sebesar 30 % sehingga capaian 

hanya sebesar 50,87 %. 

 

e. Persentase Peningkatan bahan pustaka yang dibaca di perpustakaan 

tahun 2014 sebesar 16,99 % yaitu sebanyak 3.619.022 buku yang dibaca 

dengan capaiannya 130,69 % dari target. 

 

f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur senilai 78,80 

berkategori baik, nilai IKM ini senantiasa naik dari tahun-tahun 

sebelumnya. Tahun 2014, IKM ini meningkat dengan capaian 100,38 %. 

 



 

LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Hal.  viii 

 

 

g. Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2014 dengan 

target 22 % realisasinya 24,73 % dan capaian 112,41 % 

 

h. Persentase Peningkatan unit kerja yang menyelenggarakan sistem 

kearsipan sebesar 11,24 % dari target 11 % dan capaiannya 102,64 %. 

Pada  tahun 2014 sebanyak 69 unit kerja telah menyelenggarakan sistem 

kearsipan. 

 

i. Persentase Peningkatan khasanah arsip statis tahun 2014 sebesar 

181,35% dari target 85 % dan menghasilkan sebanyak 30.782 berkas dari 

target 14.500 berkas serta capaiannya sebesar 213,35 %. 

 

j. Persentase Peningkatan arsip yang diperbaiki tahun 2014 sebesar 20 % 

dari target 19 % dan menghasilkan sebanyak 4.692 berkas dari target 

4.500 berkas serta capaian sebesar 105,26 %. 

 


