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Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah

7 Maret 2022

Bupati Tulang Bawang Barat
Panaragan Jaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, kami telah melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result
oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat memperoleh nilai 59,01 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika
dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan
yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.
Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:
Komponen Yang Dinilai
a.
b.
C.

d.
e.

Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Internal
Capaian Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Nilai
Bobot
30
25
15
10
20
100

2020
19,33
13,80
8,89
4,07
12,55
58,64

2021
19,90
14,60
9,78
4,23
10,50
59,01

cc

cc

Secara ringkas,
akuntabilitas

terdapat perubahan

yang cukup signifikan dalam penerapan

kinerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rekomendasi-rekomendasi

yang telah kami sampaikan
namun belum semuanya
Beberapa

pada tahun sebelumnya

dapat diselesaikan

catatan terkait

dengan

sebagian

telah ditindaklanjuti,

sampai dengan saat ini.

kualitas implementasi

AKIP di Kabupaten

Tulang Bawang Barat adalah:
1.

Rumusan tujuan

strategis di setiap perangkat

sepenuhnya

berorientasi

seharusnya.

Dengan demikian,

strategis
2.

dan sasaran

hasil (outcome)

daerah

atau menggambarkan

keberhasilan

pencapaian

Rumusan indikator kinerja belum sepenuhnya

yang

atau sasaran

masyarakat;

memenuhi kriteria indikator kinerja

yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, bisa dicapai,
dan cukup untuk menggambarkan

kinerja

kinerja

tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan

(PD) belum

relevan, memiliki batas waktu

kondisi yang telah dirumuskan

dalam tujuan

dan sasaran strategis di setiap PD;
3.

Ketidakselarasan

penjabaran

rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada

RPJMD,

Perangkat

Daerah (PD) dan dokumen

Renstra

Perjanjian

hingga level terendah.

Kondisi ini menggambarkan

sepenuhnya

oleh kinerja pada unit dibawahnya,

didukung

Kinerja (PK)

bahwa kinerja daerah belum
serta individu

pada

jabatan yang ada;
4.

Penjenjangan
untuk

(cascading)

mendistribusikan

mempertahankan

kinerja yang dilakukan
tugas

sesuai dengan

masih didominasi

struktur

program dan kegiatan yang biasanya

oleh upaya

yang sudah

ada serta

dilakukan sehingga belum

sepenuhnya selaras dan relevan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis
pada unit organisasi di atasnya yang nantinya berpotensi menimbulkan inefisiensi
penggunaan
5.

anggaran;

Dalam melaksanakan
aspek kolaborasi
pembangunan

6.

program dan kegiatannya,

(crosscutting)

setiap PD belum memperhatikan

dengan PD lain dalam rangka mencapai

prioritas

daerah;

Monitoring

dan evaluasi

ditetapkan

dalam dokumen

belum berjalan dengan

terhadap

pencapaian

perencanaan

baik.

Kondisi

target-target

kinerja yang

PD hingga level yang paling

ini menyebabkan

efektivitas

telah
rendah

pengendalian

dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
7.

Laporan kinerja yang disusun belum secara memadai mengungkapkan
mengenai

hasil analisis

terhadap

pengukuran

kinerja.

Hal

informasi

ini mengakibatkan

laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik dalam rangka mendorong
perbaikan berkesinambungan
8.

Evaluasi

akuntabilitas

perbaikan

manajemen

dilakukan

belum

masing-masing

untuk meningkatkan

kinerja;

kinerja internal yang dilakukan
kinerja

memberikan

dan

belum mampu mendorong

di setiap PD, hal ini dikarenakan
rekomendasi

spesifik

evaluasi

yang berkualitas

PD, sehingga belum mampu mendorong

perbaikan

yang
kepada

manajemen
2

kinerja di setiap PD.
Berdasarkan
penerapan

manajemen

merekomendasikan
hal sebagai
1.

uraian

di

atas,

kinerja

serta
dan

kepada Pemerintah

lebih

budaya

mengefektifkan
kinerja,

kami

Tulang Bawang Barat beberapa

berikut:

Memastikan

rumusan tujuan dan sasaran

Memastikan

strategis,

baik pada tingkat

hasil (outcome)

atau

indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator

yaitu spesifik, dapat diukur, bisa dicapai, relevan,
untuk menggambarkan
strategis;
3.

rangka

mewujudkan

Kabupaten

Daerah maupun PD telah berorientasi
kinerja yang seharusnya;
2.

dalam

memiliki

kondisi yang telah dirumuskan

Pemerintah

menggambarkan

kinerja

yang baik

batas waktu dan cukup

dalam tujuan dan sasaran

Memastikan
keselarasan
penjabaran rumusan tujuan, sasaran,
dan indikator
kinerja pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD) dan dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) hingga level terendah;

4.

Memperbaiki

penjenjangan

(cascading)

kinerja

dari

level

pemerintah

daerah

kepada PD hingga level individu. Hasil penyempurnaan
tersebut ditindaklanjuti
dengan perbaikan pada Renstra PD dan PK PD hingga level individu;
5.

crosscutting antar-PD dalam mengawal
program prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut diharapkan mampu
mendorong efektivitas pencapaian kinerja daerah, serta menekan potensi
inefisiensi penggunaan anggaran daerah;

6.

Menyusun rencana aksi pada setiap PD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian
kinerja, dan dilengkapi dengan target kinerja secara periodik/triwulan. Selanjutnya
dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga mampu mendorong
pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal;

7.

Meningkatkan kualitas informasi laporan kinerja tingkat pemerintah daerah
maupun PD dengan menyajikan informasi terkait penyebab keberhasilan/
kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang
dilakukan, menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya, dan
menyajikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja. lnformasi ini penting sebagai dasar pertimbangan
dalam penetapan strategi guna perbaikan kinerja pada periode berikutnya; dan

8.

Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan tidak hanya memberikan nilai
saja. Namun, juga memberikan rekomendasi-rekomendasi
yang spesifik dan
signifikan untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan
pada masing-masing PD.

Melakukan

identifikasi

dan pemetaan

3

Demikian
penerapan
jajaran

manajemen

dalam

Bawang

Barat.

memastikan

disampaikan

hasil

kinerja.

menerapkan

atas

Kami menghargai

AKIP

Selanjutnya,

evaluasi

di lingkungan

kami mengharapkan

setiap rekomendasi yang disampaikan

implementasi

AKIP

sebagai

beserta

seluruh

Kabupaten

Tulang

upaya Saudara
Pemerintah
Saudara

dapat mengawal

dan

dapat segera ditindaklanjuti.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Tembusan:
1.

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2.

Menteri Dalam Negeri; dan

3.

Gubernur Lampung.
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