
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dampak dari aktivitas pembangunan secara menyeluruh mengakibatkan 

hutan banyak mengalami tekanan dan gangguan sehingga berkurangnya 

kemampuan hutan dalam mendukung pembangunan nasional.  Sebagai modal 

dasar pembangunan, hutan melalui potensi sumberdaya yang dimiliki harus 

dikelola secara arif dan bijaksana demi kelangsungan fungsi dan manfaat hutan 

sebagai sistem penyangga kehidupan. Pemerintah, melalui kebijakan revitalisasi 

sektor kehutanan mengharapkan dapat meningkatkan kembali produktivitas 

sumberdaya hutan melalui peningkatan peran serta berbagai pihak, baik 

pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia 

usaha, dalam rangka mempercepat terwujudnya penyelenggaraan kehutanan yang 

menjamin kelestarian hutan bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, 

pembangunan industri kehutanan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan kembali 

berperan kembali sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah melalui 

pengelolaan hutan lestari (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2006). 

Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (2005), pemanfaatan 

kawasan hutan melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 

(hutan alam dan hutan tanaman) dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu 

(IPHHK) di Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan pendapatan bagi negara 

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Provisi 

Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang berasal dari produksi 

hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu. DR dan PSDH yang diterima 

Provinsi Sumatera Utara tersebut selanjutnya dikirim ke rekening Menteri 

Kehutanan untuk pengaturan penggunaan lebih lanjut. DR dan PSDH yang telah 

dikirim ke rekening Menteri Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 1.   
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Gambar 1. Penerimaan DR dan PSDH Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2002 – 2006. 

Mengamati kondisi tersebut di atas, penerimaan PSDH dan DR di Provinsi 

Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan.  Hal tersebut disebabkan oleh : 

1. Produksi kayu yang menurun akibat keterbatasan lahan (kawasan hutan 

adalah tetap/ cenderung berkurang). 

2. Adanya kuota produksi kayu yang ditetapkan oleh Departemen 

Kehutanan. 

3. Adanya penurunan tarif iuran kehutanan PSDH sejak tahun 2003. 

4. Penurunan dana yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

sejak berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi 16%.  

Kondisi tersebut menuntut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk lebih 

memacu kinerjanya untuk meningkatkan kembali produktivitas hutan dalam 

mengakomodasi amanat kebijakan revitalisasi sektor kehutanan. Salah satu cara 

untuk memacu kinerjanya, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara harus 

memiliki kerangka kerja yang mampu meningkatkan kinerja serta mampu 

mengakomodasi amanat kebijakan revitalisasi sektor kehutanan dimaksud adalah 

melalui perencanaan strategis. Sistem perencanaan strategis instansi pemerintah 
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yang telah distandarisasi adalah Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP 

dan sekaligus pertanggungjawaban kinerjanya melalui dokumen Laporan 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menginstruksikan kepada setiap 

pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah 

Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan 

akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada 

atasannya. Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagaimana yang telah diperbaiki dengan 

Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah juga 

wajib membuat laporan akuntabilitas untuk disampaikan kepada Gubernur 

Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Departemen Pertanian 

(2003), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematik. Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi 

pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari 

berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.                  
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Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen berisi 

gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan dibuat berdasarkan SAKIP. 

Indikator kinerja kegiatan sebagai tolok ukur kinerja di dalam SAKIP ditetapkan 

dan dikategorikan ke dalam kelompok (a) Masukan-masukan (Inputs); (b) 

Keluaran-keluaran (Outputs); (c) Hasil-hasil (Outcomes); (d) Manfaat-manfaat 

(Benefits); (e) Dampak-dampak (Impacts). Selanjutnya, pertanggungjawaban  

keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan misi organisasi dilaksanakan melalui 

pengukuran kinerja.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) (2005) 

menyatakan bahwa,   SAKIP belum dapat menyediakan alat  pengukuran  dan 

ukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian 

organisasi, yang ada hanya ukuran kinerja yang masih bersifat program yang 

berbasis anggaran yang ditetapkan setelah program tersebut dilaksanakan, 

sehingga sulit untuk menentukan capaian kinerja pada tingkat organisasi. 

Selanjutnya, SAKIP masih terbatas pada penentuan visi, misi dan tujuan 

organisasi dan belum menunjukkan arah akan dibawa kemana organisasi di masa 

yang akan datang. Formulasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja yang 

bersifat pencapaian kinerja program, yaitu rasio antara rencana dan realisasi. 

Rencana merupakan komponen indikator inputs yang diterjemahkan menjadi rasio 

antara anggaran yang digunakan dengan keluaran yang ditargetkan. Sedangkan 

realisasi merupakan komponen indikator outputs yang diterjemahkan menjadi 

hasil yang tercapai. Hasil dari rasio antara inputs dan outputs ini yang digunakan 

sebagai ukuran kinerja organisasi instansi pemerintah. Tuntutan dalam 

peningkatan akuntabilitas kinerja sektor publik seperti yang disampaikan 

Mahmudi (2005) adalah melalui pembuatan suatu sistem akuntabilitas berbasis 

kinerja sebagai sasaran dalam memberikan informasi kinerja kepada masyarakat 
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dan stakeholders lainnya. Selanjutnya, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 

instansi pemerintah terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak, dalam hal ini 

diwakili oleh DPR. Manajemen kinerja yang berbasiskan hasil masih memerlukan 

adanya suatu indikator sebagai tolok ukur kinerja yang mengukur keberhasilan 

proses kinerja. 

SAKIP yang masih memiliki indikator atau ukuran keberhasilan (Inputs, 

Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts) memiliki syarat-syarat: spesifik, dapat 

diukur secara objektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menangani aspek-

aspek yang relevan, penting dan berguna, fleksibel dan sensitif terhadap 

perubahan dan efektif (LAN dan Departemen Pertanian, 2003). Untuk 

menerjemahkan indikator atau ukuran keberhasilan tersebut agar memenuhi 

syarat-syarat dimaksud memerlukan suatu pemikiran yang terstruktur dan akurat 

melalui instrumen yang mendukung agar sesuai dengan visi dan misi, strategi, 

tujuan dan inti bisnis instansi pemerintah masing-masing serta mampu 

mengakomodasi sumberdaya manusia dan DPRD. Instrumen yang dimaksud 

belum terakomodasi di dalam SAKIP, sehingga penyusunan dan pembuatan 

LAKIP akan menimbulkan kerancuan di dalam penilaian dan pengukuran kinerja 

organisasi instansi pemerintah. Selain itu, hal ini dimaksudkan juga agar LAKIP 

yang disusun dan dibuat mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan 

lebih lengkap terhadap gambaran kinerja instansi pemerintah sebagai dasar 

pengambilan kebijakan selanjutnya baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara, instansi pemerintah yang lebih tinggi yaitu Gubernur Provinsi Sumatera 

Utara. SAKIP dalam penerapannya terus mengalami perbaikan, namun masih 

memerlukan masukan-masukan yang konstruktif dalam pengembangannya lebih 

lanjut (Menpan, 2005). Nurkholis (2001), dan Menpan dalam Awilia (2005), 

memberikan gagasan bahwa untuk mengadopsi SAKIP dalam rangka penyusunan 
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LAKIP dan dalam mengimplementasikan rencana strategis dan penentuan 

indikator kinerja instansi pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan 

Balanced Scorecard. 

Mencermati hal-hal tersebut di atas, instrumen yang tepat untuk 

mengakomodasi LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara adalah dengan Balanced Scorecard. Karena Balanced 

Scorecard telah menjadi sistem manajemen strategis maka layak diterapkan untuk 

merancang kerangka kerja dan sekaligus diimplementasikan melalui pengukuran 

kinerja. Balanced Scorecard dalam merancang kerangka kerja dan sistem 

pengukuran menggunakan metode tidak hanya pada perspektif keuangan saja 

namun menggunakan perspektif lain sebagai pendorong pencapaian kinerja 

keuangan melalui hubungan sebab akibat, yaitu perspektif pelanggan, proses 

bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Tiga perspektif pendorong 

dimaksud yang menjadikan Balanced Scorecard menjadi lebih komprehensif 

dalam sistem manajemen strategis. Menurut Kaplan dan Norton (2000), Balanced 

Scorecard (BSC) adalah suatu alat manajemen strategis yang mampu 

mengimplementasikan visi, misi dan strategi perusahaan ke dalam ukuran-ukuran 

dan indikator kinerja spesifik dan menyeluruh sebagai kerangka kerja bagi 

pengukuran dan manajemen strategis melalui empat perspektif, yaitu finansial, 

pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Empat 

perspektif tersebut menjadikan BSC sebagai alat ukur kinerja korporat yang 

komprehensif, koheren, berimbang dan terukur. Peta strategi berfungsi bagaimana 

organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham, pelanggan dan warga negara 

melalui hubungan sebab akibat setiap sasaran strategis dalam setiap perspektif 

(Kaplan dan Norton, 2004). Peta strategi menurut Bush (2005), merupakan tolok 

ukur dalam penyusunan kerangka BSC. 
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BSC merupakan suatu konsep yang mampu meningkatkan kinerja dan 

telah diuji diberbagai tempat, institusi bahkan negara. BSC mampu mensintesa 

antara Administrasi Negara dan Administrasi Niaga, antara disiplin ilmu dalam 

rangka mencari solusi dan memenuhi kebutuhan institusi publik ke depan melalui 

keunggulannya dalam mengintegrasikan perspektif-perspektif secara metodologis 

(Wilopo, 2002). Menurut City Of Charlote (2000) dalam Gaspersz (2002), BSC 

yang telah diterapkan pada pemerintahan kota Charlote memberikan fokus 

substansial, motivasi dan akuntabilitas, rasionalitas keberadaan pemerintahan dan 

mengkomunikasikan kepada masyarakat dan karyawan internal tentang hasil-hasil 

(outcomes) dan menjadi pengendali kinerja dalam mencapai misi dan tujuan 

strategis. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan dianalisa adalah : 

1. Bagaimana jabaran visi, misi, tujuan, strategi ke dalam  sasaran strategis Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui perspektif Balanced Scorecard? 

2. Apa saja yang menjadi indikator kinerja kunci, target dan inisiatif strategis 

dalam rancangan Balanced Scorecard Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara? 

3. Bagaimana bobot dari masing-masing perspektif dan indikator kinerja kunci 

dalam rancangan Balanced Scorecard Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara? 

4. Bagaimana rancangan peta strategi  Dinas  Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara? 

5. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran menggunakan Balanced Scorecard 

dengan hasil evaluasi yang digunakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara selama ini? 
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6. Bagaimana kerangka kerja yang bisa direkomendasikan kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mengukur kinerjanya?   

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah : 

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi ke dalam sasaran strategis Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui perspektif Balanced Scorecard. 

2. Menentukan indikator kinerja kunci, target dan inisiatif strategis dalam 

rancangan Balanced Scorecard Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 

3. Menentukan bobot perspektif dan indikator kinerja kunci Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara. 

4. Merancang peta strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui 

analisis hubungan sebab akibat antar sasaran strategis. 

5. Mengevaluasi dan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan Balanced 

Scorecard dengan pengukuran kinerja yang digunakan Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara selama ini. 

6. Merumuskan rekomendasi penggunaan kerangka kerja kepada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mengukur kinerjanya. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Peneliti mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tentang penerapan 

Balanced Scorecard pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.  

2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat menyusun dan membuat 

serta mengembangkan LAKIP dengan tetap berdasarkan standarisasi SAKIP 

sebagai pertanggungjawaban kinerjanya kepada Gubernur Provinsi Sumatera 

Utara secara lengkap dan akurat yang menggambarkan kondisi sebenarnya, 
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sehingga pengambilan kebijakan selanjutnya oleh Gubernur Provinsi 

Sumatera Utara menjadi lebih baik dan tepat untuk mengakomodasi 

kepentingan masyarakat secara umum sebagai pemberi mandat 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian mengenai Perancangan dan Implementasi Balanced Scorecard 

Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan 

mengikutsertakan unsur-unsur internal dan eksternal, yaitu manajemen Dinas, 

pegawai tetap Dinas dan stakeholders seperti Dinas Kabupaten yang membidangi 

kehutanan, industri bidang kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Instansi Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah (SETDA), Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Awal dari penelitian ini adalah 

pengumpulan data sekunder tentang visi, misi, tujuan, dan strategi Dinas untuk 

dijabarkan melalui empat perspektif Balanced Scorecard. Selanjutnya, dari hasil 

jabaran dimaksud digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan sasaran 

strategis, indikator kinerja kunci (lag indicator  dan lead indicator), target, dan 

inisiatif strategis yang akan membentuk kerangka kerja Dinas. Berdasarkan 

sasaran strategis yang telah ditentukan maka dirancangg peta strategi Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dianalisa melalui hubungan sebab 

akibat. Berdasarkan kerangka kerja yang telah dibuat, kemudian 

diimplementasikan melalui pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja 

kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan hasil pengukuran yang digunakan 

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selama ini. Hasil evaluasi dan 

pembandingan akan digunakan sebagai bahan rekomendasi yang akan diberikan 

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tentang kerangka kerja yang 

akan digunakan untuk mengukur kinerjanya. 




