LAPORAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR
PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
DI JAKARTA, 21 Februari 2012

Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,
Selamat Siang, Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat,
Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi,
Bapak Menteri Dalam Negeri,
Bapak Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Kepala Lembaga Administrasi Negara,
Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
Para Gubernur dan Wakil Gubernur,
Para Bupati dan Walikota,
Para Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian yang saya banggakan.

Mengawali laporan ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah memberi kita nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir dalam
acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011.

Bapak Menteri yang kami hormati,
Perkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan hal-hal, sebagai
berikut:
Salah satu asas di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang

Bersih

dan

Bebas

KKN,

mengamanatkan bahwa ”setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai
tindak lanjut Undang-undang 28 Tuhun 1999 tersebut dikeluarkanlah
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang menginstruksikan kepada setiap instansi untuk:
1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi.
2. Pada setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah kepada Presiden.
Sejalan dengan itu, maka penerapan kebijakan, sistem, dan praktek
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi.
Tujuan dan urgensi dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja
terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, adalah:

Pertama,

untuk

mendorong

peningkatan

kualitas

serta

menilai

akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah.
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Kedua, melihat kemajuan penerapan manajemen sektor publik yang
berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Ketiga, memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan
kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
Selain itu, tujuan evaluasi ini dimaksudkan pula untuk memberikan
apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang dengan
sungguh-sungguh telah berupaya melaksanakan manajemen pemerintahan
yang berbasis kinerja.
Dasar

hukum

yang

terkait

dengan

pelaksanaan

evaluasi

akuntabilitas kinerja, adalah :
•

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,

•

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara,

•

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

•

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

•

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

•

Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan

•

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 35 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2011.

Adapun isu penting yang diungkap dalam evaluasi akuntabilitas
kinerja, antara lain adalah:
1. Untuk melihat sejauhmana kesungguhan instansi pemerintah dalam
menerapkan manajemen kinerja yang lebih berfokus pada hasil.
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2. Pembangunan sistem pengukuran, pengumpulan data kinerja, dan
pelaporan kinerja.
3. Perkembangan

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan program/kegiatan khususnya program strategis instansi.
4. Perkembangan dan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk pemerintah daerah,
dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dibantu oleh
BPKP, khususnya untuk pemerintah kabupaten/kota.
Cakupan evaluasi ditingkat pemerintah provinsi telah dilaksanakan
hampir seluruhnya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota secara bertahap
setiap tahun sekitar 50% dari seluruh pemerintah kabupaten/kota, dengan
prioritas pada kabupaten/kota yang belum dievaluasi tahun sebelumnya.
Sedangkan kabupaten/kota yang telah dievaluasi tahun sebelumnya tetap
dilakukan monitoring dan pembinaan agar tetap terjadi peningkatan
akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan.
Muatan evaluasi akuntabilitas kinerja ini, dilakukan tidak hanya
berdasarkan desk evaluation dari LAKIP yang diterima saja, tetapi
dilakukan juga melalui penilaian dilapangan guna melihat lebih lanjut
sejauhmana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan
yang berbaris kinerja pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
telah dijalankan.
Secara sederhana dapat digambarkan bahwa penerapan akuntabilitas
kinerja yang baik adalah satu rangkaian Plan, Do, Check, dan Action for

impovement, yaitu: kinerja apa yang direncanakan, diperjanjikan,
dilaksanakan, dilaporkan, dan di evaluasi untuk menjadi umpan balik
perbaikan manajemen kinerja pemerintah secara berkelanjutan.
Di dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, aspek penilaian berdasarkan
pada kriteria utama 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja,
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yang meliputi: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3)
Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja.
Dari ke 5 komponen tersebut, unsur-unsur yang dinilai adalah
sebagai berikut:
1.

Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 35, meliputi kelengkapan
dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan kinerja.

2.

Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 20, meliputi pemenuhan
pengukuran, kualitas pengukuran, implementasi pengukuran.

3.

Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15, meliputi pemenuhan
pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi
kinerja.

4.

Evaluasi Kinerja dengan bobot nilai 10, meliputi pemenuhan
evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi.

5.

Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20, meliputi kinerja yang
dilaporkan baik output maupun outcome, serta kinerja lainnya.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan
penyimpulan hasil evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas
kinerja di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Penyimpulan hasil evaluasi merupakan suatu nilai tertentu yang
akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi
yang bersangkutan.
Hasil

evaluasi

tersebut

dituangkan

dalam

bentuk

nilai

dengan

kriteria/predikat sebagai berikut :
No.

Predikat

Nilai
absolut

Interpretasi

1.

AA

>85-100

Memuaskan

2.

A

>75-85

Sangat Baik

3.

B

>65-75

Baik, dan perlu sedikit perbaikan

4.

CC

>50-65

Cukup baik (memadai), perlu
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No.

Nilai
absolut

Predikat

Interpretasi
banyak perbaikan yang tidak
mendasar

5.

C

>30-50

Agak kurang, perlu banyak
perbaikan, termasuk perubahan yang
mendasar

6.

D

0-30

Kurang, dan perlu banyak sekali
perbaikan & perubahan yang sangat
mendasar.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dirangkum di dalam juklak evaluasi
akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35/2011
diperoleh hasil sebagai berikut:
•

2 pemerintah provinsi dan 1 pemerintah kota mendapatkan nilai dengan
kriteria “B”.

•

17

pemerintah

provinsi

dan

21

pemerintah

kabupaten/kota

pemerintah

kabupaten/kota

mendapatkan nilai dengan kriteria “CC”;
•

11

pemerintah

provinsi

dan

93

mendapatkan nilai dengan kriteria “C”; dan,
•

65 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan nilai dengan kriteria “D”.

Apabila

dilihat

dari

perkembangan

pemerintah

daerah

yang

akuntabilitas kinerjanya baik (kriteria CC keatas), maka terlihat bahwa:
•

Di lingkungan pemerintah provinsi telah terjadi perkembangan yang
menggembirakan yaitu dari 3,70% di tahun 2009 menjadi 31, 03% di
tahun 2010, dan 63,33% di tahun 2011.

•

Sedangkan

di

lingkungan

pemerintah

kabupaten/kota

perkembangannya masih lambat, yaitu dari 1,16% ditahun 2009
menjadi 4,26% di tahun 2010, dan 12,78% ditahun 2011. Sehingga
diperlukan perhatian dan upaya bersama yang lebih keras dan intensif
dalam

melakukan

sosialisasi,

fasilitasi,

bimbingan

teknis

dalam

penerapan Sistem AKIP.
6

Perlu diketahui bersama, bahwa target kinerja yang baik pada tahun
2014 dalam RPJMN ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan capaian
akuntabilitas kinerja yang baik secara nasional (pemerintah pusat dan
pemerintah daerah) pada tahun 2011, baru mencapai 37,33%.

Bapak Menteri dan para hadirin yang kami hormati,
Akhirnya kami harapkan, melalui penyampaian hasil evaluasi ini
dapat dijadikan masukan bagi penentuan arah kebijakan pelaksanaan
pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di masingmasing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun
mendatang,

serta

sebagai

apresiasi

atas

kesungguhannya

dalam

menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil.
Demikian laporan yang kami sampaikan, selanjutnya kami mohon
perkenan Bapak Menteri untuk memberikan arahan serta menyerahkan
laporan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 pemerintah provinsi dan 40
pemerintah

kabupaten/kota

yang

dievaluasi,

sekaligus

memberikan

Penghargaan kepada 19 pemerintah provinsi dan 22 kabupaten/kota yang
mendapatkan capaian akuntabilitas kinerja baik (kriteria CC ke atas)
berdasarkan hasil evaluasi tahun 2011.
Sekian dan terima kasih.

Wabillahhi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalammua’laikum WaRohmattullohhi WaBarokkatuh,

Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Herry Yana Sutisna

7

