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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 Musi Banyuasin.
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 Musi Banyuasin
memperoleh nilai 64,76 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan
capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian,
masih terdapat beberapa hal yang 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 Kineria
Nilai Hasil Evaluasi
TingkatAkuntabilitas Kinerja

Bobot
30
25
15
10
20
100

Nilai
2019
21, 12
15,20
10,87
6,73
9,23
63,15
B

2020
21,53
15,22
10,88
7,13
10,00
64,76
B

Secara ringkas, tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang
cukup baik dalam penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Musi Banyuasin dalam
kurun waktu 2019 ke 2020. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah
menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja .Tahun 2019, meskipun belum semuanya dapat diselesaikan
sampai dengan saat ini.
Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Kabupaten Musi
Banyuasin adalah:
1. Upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, seperti memastikan tujuan dan
sasaran strategis telah berorientasi hasil dan memiliki manfaat langsung yang
dirasakan masyarakat (result oriented); kualitas indikator kinerja yang terukur,
relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja; keselarasan antar dokumen
perencanaan; serta keterpaduan perencanaan (integrated development plan), belum
secara merata dilaksanakan di seluruh PD;
2. Penjenjangan (cascading) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada
level organisasi terendah. Pada beberapa Perangkat Daerah (PD), cascading belum
komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya, sehingga
efisiensi dan efektivitas program, kegiatan, dan anggaran belum optimal;
3. Pemetaan crosscutting lintas PD dalam mendukung program prioritas pembangunan
daerah telah dilakukan, meskipun belum menyeluruh dan menyentuh aspek
implementasi yang efektif dan efisien;
4.

Penetapan kinerja individu dan lndikator Kinerja lndividu (IKI) dalam Perjanjian
Kinerja (PK) hingga level eselon IV telah dilakukan di beberapa PD, meskipun
kualitas masih minim, belum bersifat menyeluruh, serta belum diselaraskan dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja PD belum menyeluruh
dan berjenjang, sehingga belum optimal sebagai sumber informasi bagi para
pimpinan PD dalam mengambil keputusan atau strategi yang tepat. Selain itu,
pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan juga belum sepenuhnya
berfokus pada hasil;
6. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penganggaran, maupun manajemen
kinerja belum optimal, sehingga belum efektif menjadi alat dalam mendorong
implementasi manajemen kinerja;
7. Kualitas analisis pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja belum merata di seluruh
PD, serta belum didukung dengan data yang relevan dan handal. Selain itu, analisis
terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan
analisis atas efisiensi penggunaan anggaran juga belum dilakukan secara
menyeluruh di PD;
8. Evaluasi kinerja oleh lnspektorat masih cenderung memberi nilai yang diatas
kewajaran (overstated). Selain itu, rekomendasi perbaikan pada beberapa PD belum
ditindaklanjuti, sehingga belum efektif dalam mendorong peningkatan implementasi
akuntabilitas kinerja; dan
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9.

Rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman terhadap kinerja oleh kepala PD
masih minim, sehingga komitmen untuk mengawal pencapaian kinerja melalui
strategi yang tepat menjadi tidak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan
manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin beberapa hal sebagai berikut:
1. Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dengan memperhatikan
berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti:
memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil dan memiliki
manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (result oriented); memastikan kualitas
indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan
kinerja; keselarasan antar dokumen perencanaan; serta keterpaduan perencanaan
(integrated development plan);
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja (performance cascade) dari level pemerintah
daerah kepada PD hingga level individu.
Hasil penyempurnaan tersebut
diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggarannya, serta
ditindaklanjuti dengan perbaikan Renstra PD dan PK individu;
3. Menyempurnakan dan mengimplementasikan upaya crosscutting dalam mengawal
program-program prioritas pembangunan, sehingga tercipta sinergitas dan
kolaborasi antar-PD;
4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas sasaran, indikator, dan target kinerja
dalam PK, serta menyelaraskannya dengan SKP.
Hal ini dapat mendorong
penguatan budaya kinerja individu dalam meningkatkan pencapaian kinerja
organisasi;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara berjenjang
dan berkala melalui rencana aksi, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam
pemberian reward and punishment;
6. Memanfaatkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen
kinerja secara optimal, sehingga efektif menjadi alat untuk mendorong kualitas
manajemen kinerja, khususnya penerapan anggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting);
7. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh PD melalui pengungkapan
analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, analisis
efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, serta analisis
efisiensi penggunaan anggaran. lnformasi ini penting sebagai dasar pertimbangan
dalam penetapan strategis guna perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
8.

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja PD oleh lnspektorat, khususnya
pada aspek analisis temuan, penilaian, dan perumusan usulan rekomendasi
perbaikan. Selain itu, pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi perbaikan juga
perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa PD menyelesaikan rekomendasi yang
diberikan secara tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan;
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9. Meningkatkan rasa kepemilikan (ownership), pemahaman, dan komitmen terhadap
kinerja oleh kepala PD dan jajarannya dalam rangka peningkatan capaian kinerja.
Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi AKIP sebagai penerapan
manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam
menerapkan AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya,
kami mengharapkan Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi
yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan.
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