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Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 2g Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), kami telah
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
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 adatah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas haail (outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka terwuiudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result
oriented governmenf) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga
memperoleh nilai 58,79 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukan 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 Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai dan
masih memerlukan banyak perbaikan;

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

: B,11167/AA.0512018
: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah
Tahun 2018



Uraian singkat selengkapnya hasilevaluasi adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mulai memperbaiki sistem manajemen
kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen pemimpin daerah
bersama dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagian
besar Sasaran Strategis dan lndikator Kinerjanya yang ada dalam Dokumen
RPJMD sudah berorientasi hasil, demikian juga Sasaran Strategis dan lndikator
Kinerjanya yang ada dalam Dokumen Renstra OPD. Namun kecukupan
komponen Tujuan dan Sasaran serta lndikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada
dokumen RPJMD dan beberapa Renstra opD masih dinilai kurang;

2. Seluruh OPD telah menyusun Laporan Kinerja, namun masih banyak laporan
kinerja yang hanya menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran, bukan melaporkan capaian kinerja. Mekanisme pengumpulan data
kinerja sudah ada belum mampu menyajikan data yang dapat diandalkan

3. Laporan Kinerja baik tingkat Kabupaten maupun OPD, secara umum masih perlu
disempurnakan, karena belum menyajikan anatisis penyebab tidak tercapainya
target kinerja secara memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan
perencanaan dan peningkatan kinerja;

4. lnspektorat Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja OPD, namun laporan hasitevatuasi yang diterbitkan, belum
sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan sAKlp di opD.

5. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memperbaiki sistem manajemen
kinerja, yang ditunjukkan dengan komitmen pimpinan daerah bersama dengan
para kepala OPD untuk menerapkan SAKIp dengan benar;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan
penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada
Bupati Purbalingga beberapa halsebagai berikut :

1. Memastikan pengajuan perencanaan anggaran didasarkan pada dokumen
perencanaan kinerja, dimana program dan kegiatan yang diusulkan: rleflgocu
pada upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
perencanaan kinerja;

2. Menyempurnakan penyajian informasidalam laporan kinerja, dengan menyajikan
analisis penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja secara memadai,
sehingga informasi kinerja dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja pada masa mendatang. Laporan kinerja agar menyajikan
pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan
realisasitahun sebelumnya dan pembandingan tain yang diperlukan;

3. Meningkatkan kualitas pemahaman evaluator terhadap Sistem AKlp, sehingga,,
mampu memberikan rekomendasi percepatan petaksanaan akuntabititas t<inerla
dan peningkatan pencapaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten
Purbalingga;

4. Menjabarkan kinerja OPD ke dalam Kinerja Eseton 1!, Eselon !V dan bahkan
Kinerja lndividu, sehingga ada keselarasan penjabaran (cascade down) dari level

,"'q<



, Pemerintah Kabupaten sampaidengan level individu;

5. Mereviu program, kegiatan dan komponen anggaran seluruh OPD dengan

i mengacu pada pencapaian lndikator Kinerja Utama OPD untuk rnemastikan

bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran

; strategis pembangunan;
,0. Menginstruksikan kepada lnspektorat Kota untuk meningkatkan kualitas evaluasi

atas lmplementasi Sistem AKIP OPD dengan menyelenggarakan asistensi atau
I bimbingan kepada pejabat yang diberi tanggungjawab tentang akutabilitas OPD,

r serta menginstruksikan kepada BAPPEDA dan para penanggungjawab program

agar meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan

efisiensi penerapan manajemen kinerja

7. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan

manajemen kinerja organisasi, sehingga mampu meningkatkan pencapaian

kenerja organisasi

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai

penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam

menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

litas Aparatur dan Pengawasan,

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