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• Akuntabilitas adalah kesesuaian antara 

aturan dan pelaksanaan kerja.  

• Semua lembaga mempertanggung 

jawabkan kinerjanya sesuai aturan 

main baik dalam bentuk konvensi (de 

facto) maupun konstitusi (de jure), baik 

pada level budaya (individu dengan 

individu) maupun pada level lembaga. 
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• Akuntabilitas publik secara tradisional 

dipahami sebagai alat yang digunakan 

untuk mengawasi dan mengarahkan 

perilaku administrasi dengan cara 

memberikan kewajiban untuk dapat 

memberikan jawaban (answerability) 

kepada sejumlah otoritas eksternal 

(Dubnik : 2005). 
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• Selain itu akuntabilitas publik dalam arti 

yang paling fundamental merujuk kepada 

kemampuan menjawab kepada seseorang 

terkait dengan kinerja yang diharapkan 

(Pierre : 2007).  

• Seseorang yang diberikan jawaban ini 

haruslah seseorang yang memiliki 

legitimasi untuk melakukan pengawasan 

dan mengharapkan kinerja (Prasojo : 

2005).  
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• Akuntabilitas publik memiliki pola-pola 

tertentu dalam mekanismenya, antara 

lain adalah akuntabilitas program, 

akuntabilitas proses, akuntabilitas 

keuangan, akuntabilitas outcome, 

akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas 

politik (Puslitbang, 2001).  
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• Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas 
harus dapat diukur dan 
dipertanggungjawabkan melalui 
mekanisme pelaporan dan 
pertanggungjawaban atas semua kegiatan 
yang dilakukan.  

• Evaluasi atas kinerja administrasi, proses 
pelaksanaan, dampak dan manfaat yang 
diperoleh masyarakat baik secara langsung 
maupun manfaat jangka panjang dari 
sebuah kegiatan. 
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• Mahasiswa sebagai bagian dari civitas 

akademika merupakan target pelaku 

penegakan akuntabilitas masa kini dan 

masa depan.  

• Dengan harapan bahwa integritas atau 

kesesuaian antara aturan dengan 

pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa 

dapat semakin ditingkatkan. 
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• Prinsip akuntabilitas dapat mulai 

diterapkan oleh mahasiswa dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai 

mahasiswa di kampus.  

• Misalnya program-program kegiatan 

kemahasiswaan harus dibuat dengan 

mengindahkan aturan yang berlaku di 

kampus dan dijalankan sesuai dengan 

aturan. 


