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Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua 

Yang saya hormati, 

• Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Bapak Syafruddin; 

• Para Gubernur se-Sumatera, Banten, dan Jawa Barat; 

• Para Bupati/Walikota se-Sumatera, Banten dan Jawa 

Barat; 

• Para Sekretaris Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala 

Bappeda, Inspektur se-Sumatera, Banten, dan Jawa 

Barat; serta 

• Seluruh pejabat dan hadirin tamu undangan 

 

 



 
 

Di hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja 

dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala yang 

selalu melimpahkan ridho, rakhmat, barokah, serta berbagai 

karunia nikmat dan sehat kepada kita semua sehingga kita 

dapat berkumpul bersama, hadir pada acara Penyerahan 

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Wilayah I yang 

terdiri dari seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi 

se-Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. 

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, 

Pada saat ini, masyarakat terus menuntut negara untuk 

dapat hadir memberikan layanan yang terbaik, sementara 

sumber daya anggaran yang kita miliki terbatas. Sehingga 

sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi 

pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan 

efisiensi dalam birokrasi. 

Untuk mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup 

hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan 

tahun anggaran berjalan saja, sebagaimana praktek yang 

selama ini terjadi. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, 

bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang 

mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

Efisiensi seharusnya dimulai dengan memperbaiki pola 

pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi 

merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip 

akuntabilitas berorientasi hasil yang menjadi amanat 

Undang-Undang. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 



 
 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional. 

Kelima peraturan perundangan tersebut mengamanatkan 

birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen 

kinerja sektor publik di Indonesia. SAKIP mengarahkan 

birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan 

berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. 

SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui 

penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran 

berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan 

menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi 

pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 

Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran 

keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga 

instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian sasarannya. 

Hadirin Sekalian yang saya hormati, 

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan AKuntabilitas 

kinerja Deputi Reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur 

dan pengawasan melakukan bimbingan teknis dan asistensi 

kepada 83 kementerian/lembaga dengan 418 Unit kerja, 34 

pemerintah provinsi dengan 1027 OPD dan 518 

Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD. 

Untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta 

melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh 

instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya 

melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 

seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. 

Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi 

pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini 

dilakukan bukan sekedar dalam rangka menilai instansi 



 
 

pemerintah, namun untuk memetakan tingkat 

implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi 

pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan 

dalam implementasi SAKIP. 

Secara Nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 

menunjukan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan 

predikat “D”, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat “C”, 162 

Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 185 Kabupaten/Kota 

dengan predikat “B”, 40 Kabupaten/Kota berpredikat “BB”, 

dan 9 Pemerintah Kota yang berpredikat “A”. Rata-rata nilai 

hasil evaluasi atas implementasi SAKIP kabupaten/kota 

adalah sebesar 56,53, meningkat dari tahun sebelumnya 

53.94 walaupun masih dalam kategori “CC”.  

Kemudian untuk hasil evaluasi SAKIP pada Pemerintah 

Provinsi menunjukan masih terdapat 5 Pemerintah Provinsi 

dengan predikat “CC”, 18 Pemerintah Provinsi dengan 

predikat “B”, 6 Pemerintah Provinsi berpredikat “BB”, 

4 Pemerintah Provinsi yang berpredikat “A” dan 1 

Pemerintah Provinsi yang berpredikat “AA” yaitu 

Pemerintah Provinsi DI Ygyakarta karena telah berhasil 

membangun Organisasi perangkat daerahnya berdasarkan 

kinerja (performance based organization). Ini merupakan 

pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja. Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi 

SAKIP Pemerintah Provinsi adalah sebesar 67,28, meningkat 

dari tahun sebelumnya 65,86 dan masih dalam kategori “B”.  

Dari hasil evaluasi pada tahun 2018, ini terhitung tingkat 

Efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota 

sebesar 65,1 Trilyun. Ini didapat dari kegiatan-kegiatan yang 

tidak menghasilkan dan tidak memiliki daya ungkit dalam 

pencapaian  sasaran pembangunan. 

Khusus wilayah 1 yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumetera 

utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan, banten dan Jawa barat. Tahun 



 
 

2018 masih terdapat  36 Kabupaten/Kota dengan predikat 

“C”, 53 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 73 

Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, 11 Kabupaten/Kota 

berpredikat “BB”, dan 1 Pemerintah Kota yang berpredikat 

“A”.  

Kemudian untuk hasil evaluasi SAKIP pada Pemerintah 

Provinsi menunjukan masih terdapat 3 Pemerintah Provinsi 

dengan predikat “CC”, 4 Pemerintah Provinsi dengan 

predikat “B”, 3 Pemerintah Provinsi berpredikat “BB”, dan 

1 Pemerintah Provinsi yang berpredikat “A”. Rata-rata nilai  

Terdapat setidaknya empat Permasalahan utama yang 

menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada 

pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, yaitu: 

a) Tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil; 

b) Ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur;  

c) Program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan 

dengan sasaran; dan 

d) Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegitan.  

Keempat permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan 

inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka langkah 

nyata yang perlu ditempuh oleh setiap Instansi Pemerintah 

yaitu: 

1. Memperbaiki rumusan Tujuan/Sasaran yang dilengkapi 

dengan ukuran/indikator kinerja yang jelas dan 

berorientasi hasil (outcome); 

2. Memastikan bahwa turunan kinerja (cascading) telah 

ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil dengan 

memanfaatkan logic model yang berfokus pada 

pencapaian Tujuan/Sasaran, sehingga terwujud 

perencanaan pembangunan yang terintregasi 

(Integrated Development Plan); 

3. Berdasarkan Integrated Development Plan tersebut, 

dilakukan refocusing atas program dan kegiatan yang 



 
 

akan mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran secara 

efektif dan efisien; dan terakhir 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi 

manajemen kinerja (SAKIP) ini secara berkala sehingga 

terwujud pembangunan berorientasi hasil yang 

berkesinambungan. 

Hadirin sekalian, para tamu undangan, 

Peningkatan nilai akuntabilitas menunjukkan bahwa 

komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat 

seiring dengan manfaat yang dirasakan. Kami dengan 

jumlah personel yang terbatas akan terus berupaya secara 

maksimal untuk mengakselerasi pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja di seluruh instansi pemerintah.  

Kami secara khusus meminta maaf kepada bapak ibu kepala 

daerah yang belum dapat kami layani secara optimal. Kami 

akan terus memperbaiki pelayanan kami dan berupaya 

semaksimal mungkin melayani permintaan bapak ibu. 

Upaya yang telah kami lakukan antara lain membangun hub 

pada seluruh provinsi, melakukan TOT dan kerjasama 

dengan Akademisi di universitas-universitas negeri di 

seluruh Indonesia.  

Terakhir kami mohon kepada bapak Menteri untuk 

memberikan arahan dan dorongan semangat kepada kami 

dan para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola 

pemerintahan. 

Semoga yang kita lakukan ini menjadi darma bakti kita 

kepada Nusa dan Bangsa. 

Terima kasih, 

Bilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalammu’alaikum wr wb. 

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan 

Pengawasan 

Muhammad Yusuf Ateh 


