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T
ahun ini Kementerian PANRB kembali menyerahkan laporan hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) kabupaten dan kota. 

Secara keseluruhan sebenarnya tidak terjadi kejutan, tetapi diraihnya 

predikat A oleh Pemkab Banyuwangi dan keberhasi lan Pemkot Bandung 

mempertahankan pred ikat A menjadi catatan tersendiri. Dengan demikian ada satu 

Kota dan satu Kabupaten yang selanjutnya patut dijadikan 'kiblat' dalam Sistem 

AKIP kabupaten/kota. Menteri PANRB Asman Abnur yang selalu mendorong pemda 

memperbaiki SAKIP, kini dapat mengarahkan para bupati dan walikota melakukan 

studi tiru untuk mereplikasi apa yang dilakukan kedua pemda tersebut. Harapan 

Menteri Asman sangat beralasan, mengingat kedua pemda itu mampu melakukan 

efisiensi dan efektivitas anggaran yang cukup signifikan. 

Materi tersebut kami angkat sebagai laporan utama Majalah Layanan Publik 

edisi ke-57 ini. Selain itu, penerbitan kali ini juga mengedepankan hasilliputan dari 

beberapa instansi yang berhasil masuk dalam Top 35 lnovasi Pelayanan Publik 2016, 

antara lain Home Care dari Makassar, Pelayanan Rumah Sa kit Antidiskriminasi dari 

Pontianak, dan Transformasi Pelabuhan Pontianak. lsu terkait dengan penghargaan 

terhadap inovasi bagi polisi juga kami kedepankan, termasuk keberhasilan Polda 

Metro Jaya dalam mengungkap kasus perampokan yang menewaskan 6 dari 11 orang 

yang disekap di Pu lomas, akhir tahun 2016 silam. Dari sisi SDM aparatur, edisi kali 

ini mengupas kebijakan nasional inpassing, yang akan berlangsung hingga akhir tahun 

2018. Sedangkan di bidang kelembagaan, antara lain mengetengahkan informasi 

pembubaran sejumlah LNS, serta e-government. 
Edisi kal i ini, tampilan Majalah Layanan Publik kembali berubah dengan harapan 

bisa lebih menarik dan enak dibaca, tanpa harus meninggalkan makna dan pesan 

utama. Semoga pembaca menjadi lebih nyaman dengan wajah baru Majalah ini. 
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DINAMIKA I 

Jalan Panjang Asman Abnur 
Raih Gelar Doktor 

T
erhitung mulai tanggal 27 Februari 2017, H. Asman Abnur, 5E, M.Si meraih 

gelar Doktor Program 5tudi Ekonomi Islam di 5ekolah Pascasarjana Universitas 

Airlangga 5urabaya. "Mulai saat ini 5audara boleh menyandang gelar Doktor," 

ucap Rektor Unair M. Nasih, sesaat setelah Ujian Terbuka Doktor di Universitas 

Airlangga. 

Kalimat itu tidak saja menggembirakan bagi Asman Abnur, tetapi juga membuatnya 

merasa lega setelah enam tahun enam bulan melakoni studi 53 di kampus tersebut. 

Apalagi pria kelahiran Padang Pariaman, 2 Februari 1961 itu dinyatakan lulus sangat 

memuaskan dengan nilai 3,98. 

Asman yang sejak 27 Juli 2016 dipercaya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kabinet Kerja, tercatat sebagai Doktor 

5tudi Ekonomi Islam dari Unair, dengan disertasi berjudul "Pengaruh Belanja Modal 

Pemerintah dan lnvestasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja 

Terserap Serta Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten! Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam 

Perspektif Islam·: 

Untuk mempertahankan disertasinya, Asman diuji oleh sepuluh penyanggah yang 

dipimpin oleh Guru Besar bidang Akuntansi Prof. Dr. Mohammad Nasi h. 5.E., M.T., Ak. 

5edangkan, para penyanggah lain di antaranya adalah Prof. Dr. 5uroso Imam Zadjuli, 5E 

sebagai promotor, Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA sebagai ko-promotor, Prof. Dr. H. Muslich 

Anshori, 5.E. , M.5c., Ak., dan Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., M .Ec. 5elain itu, Kapolri 

Jenderal Polisi Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, juga menguji disertasi yang ditulis 

promovendus Asman. 

Meski sebagai Menteri sudah terbiasa berpidato. Asman yang saat itu berstatus 

mahasiswa, mengaku sempat grogi ketika diuji oleh para guru besar. "Terus terang, 

keringat dingin membasahi tubuh saya selama sekitar dua jam saya berdiri di sini," 

ujarnya. 

Asman mengaku butuh waktu cukup panjang untuk menyelesaikan studi 53-nya. 

Di tengah kesibukan melaksanakan tugas sebagai Menteri , Asman menyempatkan diri 

menyelesaikan disertasi doktornya pada program studi llmu Ekonomi Islam. "5etiap 

5abtu dan Minggu saya bolak-balik Jakarta-5urabaya. Bahkan dalam benak sempat 

terbersit tidak akan dilanjutkan," ujarnya, seraya menambahkan, berkat motivasi dari 

berbagai pihak, terutama Rektor Unair, Asman kembali bersemangat dan terpacu untuk 

segera menyelesaikan studinya. 

Di balik gelar doktor yang kini melekat padanya, selain membanggakan juga 

merupakan beban baru khususnya di bidang akademis. Terlebih, 5tudi Ekonomi Islam 

tergolong baru dibandingkan disiplin ilmu lain. "5aya tertantang untuk memberikan 

sumbangsih dalam pengembangan studi Islam di Tanah Air," ucapnya. 

Betapa tidak, saat ini kiblat 5tudi Ekonomi Islam justru berada di salah satu negara di 

Eropa. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Karena 

itu, tantangan awal yang harus diwujudkan adalah mengembangkan stud i Islam sehingga 

Indonesia bisa menjadi pusat di kawasan Asia Tenggara. 

Asman mendapatkan gelar sarjana 51 dari Universitas Ekasakti 5umatera Barat, pada 

tahun 1990. Tahun 2000 ia ku liah di prodi 5-2 llmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unair, dan lulus tahun 2004. Asman mulai menjalani kuliah doktoral di Unair tahun 

2010, dan berhak menyandang gelar Doktor sejak tanggal 27 Februari 2017. (ags) 
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Foro: loyonon Publik 

Pembubaran 10 LNS, 
K./L diminta Lakukan 
Penyesuaian 

P 
embubaran 10 lembaga non-struktural (LNS) 

tersebut di lakukan untuk meningkatkan 

efektivitas dan eflsiensi pelaksanaan tugas 

pemerintahan negara Selanjutnya, pegawai 

hingga pelaksanaan tugas yang semula dilakukan 

oleh sembi lan lembaga tersebut dialihkan kepada 

kementerian atau lembaga yang terkait, dan harus 

diselesaikan paling lama satu tahun terhitung sejak 

tanggal Peraturan Presiden itu diundangkan. 
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Dengan pembubaran ini maka ke depan tidak ada 

lagi pengangkatan pegawai, aktivitas lain juga tidak ada 

lagi, sehingga otomatis tidak ada anggaran yang harus 

dikeluarkan. Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh 

Menteri PANRB dengan melibatkan unsur BKN, BPKP, 

ANRI, dan Kementerian Keuangan. 

Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini 

Widyantini minta agar kementerian dan lembaga yang 

mendapat pelimpahan tugas dan fungsi LNS tersebut 



untuk segera menyesuaikan diri. "Kami berharap 

kementerian dan lembaga untuk segera melakukan 

penyesuaian pengalihan, terutama menyangkut proses 

bisnis," ujar Rini di ruang kerjanya. 

pegawainya cukup banyak adalah Dewan Kelautan 

Indonesia (DKI). Karena itu Rini minta Kementerian Ke

lautan dan Perikanan untuk segera memproses peng

alihan status pegawainya. 

Ditambahkan, pengalihan itu terutama kalau LNS 

yang dibubarkan itu memiliki aset yang harus secepat

nya diproses. Selain itu juga masalah kepegawaian, yang 

segera diintegrasikan ke kementerian tempat LNS itu 

digabungkan. "Kita berharap tidak ada pegawai yang 

dirugikan atas pembubaran LNS ini, dan ke depan 

fungsi- fungsi LNS ini bisa berjalan lebih optimal." imbuh

nya. 

Selain sembilan LNS yang dibubarkan. masih ada 

dua LNS yang sudah diusulkan untuk digabungkan, 

namun Perpresnya belum ditandatangani Presiden. 

Dikatakan juga, salah satu LNS yang jumlah 

Rini menambahkan, pihaknya juga terus melakukan 

pengkajian terhadap LNS yang dibentuk dengan 

Undang-Undang, antara lain dengan pengelompokan. 

Namun proses nya tentu tidak sesimpel pembubaran 

LNS yang dibentuk dengan Perpres atau Keppres. (ags/ 

rr) 

DAFTAR LNS YANG DIBUBARKAN 

No LNS yang dibubarkan 

1 Badan Benih Nasional 

2 Badan Pengendalian Bimbingan 

Massa I 

3 Dewan Pemantapan Ketahanan 

Ekonomi dan Keuangan 

Dasar pembentukan 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 

1971 tentang Badan Benih Nasional; 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 

1997 tentang Badan Pengendalian 

Bimbingan Massal; 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 
1998 tentang Dewan Pemantapan 

Ketahanan Ekonomi dan Keuangan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 121 Tahun 1998; 

4 Komite Pengarah Pengembangan Keputusan Presiden 

Kawasan Ekonomi Khusus di Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite 

Batam, Bintan. dan Karimun Pengarah Pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau 

Bintan dan Pulau Karimun; 

Dialihkan ke 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pertanian 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pertanian 

Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi 

urusan kementerian di bidang perekonomian 

Lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengelolaan. pengembangan. dan pembangunan 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas masing-masing 

di Pulau Batam. Pulau Bintan. dan Pulau Karimun; 

5 Tim Nasional Pembakuan Nama 

Rupa Bumi 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang 

6 Dewan Kelautan Indonesia 

7 Dewan Nasional Kawasan 

Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas 

8 Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Nasional 

9 Komisi Nasional Pengendalian 

Zoonosis 

10 Badan Penanggulangan Lumpur 
Sidoarjo 

2006 tentang Tim Nasional Pembakuan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang geospasial 

Nama Rupabumi ; 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Dewan Kelautan 

Indonesia; 

Keputusan Presiden Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Nasional 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 

2011 tentang Pengendalian Zoonosis. 

Peraturan Presiden Nomor 21/2017 

Tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian pertimbangan serta 

rekomendasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang kelautan 

dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tugas dan fungsi 

konsultasi dalam rangka keterpaduan kebijakan dilaksanakan oleh 

kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi 

urusan kementerian di bidang kemaritiman 

Lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria dan tata ruang 

Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi 

urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan. 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pekerjaan umum 
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Kementerian 
PANRB 
Rumuskan 
Aplikasi E-Gov 
Nasional 



''Penerapan E-Gov merupakan 
salah satu upaya untuk 
mewujudkan birokrasi 

yang bersih dan akuntabel, 
birokrasi yang efektif dan 

efisien, serta birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik yang 

berkualitas," 
OWl WAHYU ATMAJI, Sekretaris Kementerian PANRB -

Kementerian PANRB Pacu E-Gov 

P 
enerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal 

dengan e-govemment dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, 

menjadi salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi 

sebagaimana komitmen Presiden Republik Indonesia 

Joko Widodo dan Menteri PANRB Asman Abnur. 

Demikian penegasan yang disampaikan Sekretaris 

Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji. 

"Penerapan e-govemment merupakan salah satu 

upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih 

dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, 

serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang 

berkua litas," ujar Atmaji. 

Sebagai tindaklanjutnya, saat ini t engah dipacu 

penerapan e-govemment di lingkungan Kementerian 

PANRB. Hal tersebut menjadi penting karena peran 

Kementerian PANRB sebagai penggerak utama (prime 

mover) reformasi birokrasi. Karena itu pula, Kementerian 

PANRB memiliki tanggung jawab profesional dan moral 

untuk menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya. 

"Kami sedang memacu penerapan e-govemment 

di lingkungan Kementerian PANRB. Harapannya ke 

depan kami menjadi role model dalam penerapan 

e-govemment," ungkap Atmaji. 

Salah satu upaya untuk mengakselerasi 

pelaksanaannya, lanjut Atmaji , Kementerian PANRB 

menggandeng Universitas Gunadarma. Melalui Nota 

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, telah 

dirancang berbagai program prioritas pengembangan 

e-govemment di lingkungan Kementerian PANRB, antara 

lain program optimasi aplikasi, optimasi infrastruktur, 

penyusunan interoperabilitas, serta perbaikan tata 

kelola dan manajemen teknologi informasi. 

Rektor Universitas Gunadarma, Prof. Dr. E.S. 

Margianti mengatakan, dengan terselenggaranya kerja 

sama ini, Universitas Gunadarma merasa terhormat 

sekaligus tertantang. "Kerja sama ini menjadi tantangan 

baru, saya sangat berterima kasih kepada Kementerian 

PANRB, hal ini merupakan kewajiban yang bisa kami 

lakukan untuk negeri," kata Margianti . (hs) 

I Edisi 57 I 2017 I 011 



DINAMIKA 

World Government Summit 2017 

MenteriAsman Paparkan Konsep 
One Agency One Inovation 

T
ak henti-hentinya, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) Asman Abnur menyerukan inovasi 

pelayanan publik. Menurutnya, inovasi 

dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk 

memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas 

pelayanan agar masyarakat merasakan keberadaan 

pemerintah. "lnovasi merupakan suatu kewajiban 

bagi pemerintah," ujar Menteri Asman saat menjadi 

pembicara diskusi panel dalam rangkaian acara World 

Government Summit 2017 di Dubai. 

Melalui program one agency one innovation, seluruh 

instansi pemerintah didorong untuk mempunyai 

setidaknya satu inovasi. Untuk itu, Indonesia melalui 

Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi 

lnovasi Pelayanan Publik setiap tahunnya. Dikatakan, 

hasil dari kompetisi tersebut akan dibawa ke dalam 

ajang kompetisi internasional yakni United Nation Public 

Service Award (UNPSA). 

Selain itu, Menteri Asman mengimbuhkan bahwa 
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dalam upaya peningkatan pelayanan publik, dalam 

waktu dekat pemerintah akan berusaha mewujudkan 

konsep pelayanan publik yang terpusat. atau yang 

disebut public service mall. Dengan mendatangi satu 

tempat, semua pelayanan dapat diperoleh. 

Dalam diskusi panel yang mengambil tema Global 

Platform: Innovation and the Future Governance in 

Collaboration, selain Menteri Asman juga terdapat 

pembicara lain yakni Deputy Prime Minister and 

Minister of Public Administration, Slovenia, H.E. Boris 

Koprivnikar dan Minister of the Presidency and of 

Administrative Modernization, Portugal, H.E. Maria 

Manuel Leitao Marques. 

H.E. Boris Koprivnikar, menyampaikan bahwa saat 

ini adalah masa dimana persaingan tidak hanya terjadi 

antara perusahaan dengan perusahaan akan tetapi 

antara pemerintahan dengan pemerintahan. Pemerintah 

perlu menciptakan situasi yang kondusif untuk berusaha 

(Ease of Doing Bussiness/ EODB). Menurutnya, untuk 

mendukung terciptanya EODB tersebut. pemerintah 

perlu memiliki long term and clear value yaitu cepat, 

fleksibel. dan konsisten. 

Selain itu. dirinya juga menyampaikan pandangan 

terkait keterbukaan data bahwa tidak ada perbedaan 

dalam government system dan business system. 

Ada tiga aspek terpenting dalam keterbukaan 

data yait u membangun identitas. pusat data, dan 

sentralisasi (uncontrol become problem). "Pemerintah 

maupun swasta mengembangkan sistem bersama 

namun dengan tetap memerhatikan keamanan dan 

rahasia masing-masing data," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, H.E. Maria Manuel 

Leitao Marques berbicara mengenai simplex, yakni 

sebuah program penyederhanaan proses administrasi 

dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Portugal 

sejak 2006. Program ini dilaksanakan sebagai langkah 

untuk menanggulangi problem administ rasi, modernisasi 

administrasi publik, fasilitasi kebutuhan pelayanan 

masyarakat, dan kecepatan pelayanan bagi dunia usaha 

melalui penyederhanaan berbagai aspek administrasi di 

dalam internal pemerintahan. (rr) 



Nasional 

P
ara pegawai negeri sipil harus segera berbenah. Langkah 

ini sejalan dengan Permen PAN RB terka1t Pengangkatan 

PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian 

(lnpassing). Dalam pasal 3 Permen PANRB No. 26/2016 

tersebut dijelaskan. pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional 

dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk inpassing. 

Angka kredit PNS untuk yang waktu kurang dari satu tahun, 

satu tahun. dua tahun. tiga tahun, dan empat tahun lebih serta 

jenjang pendidikan masing-masing berbeda. 

Kepala Biro Hukum. Komunikasi dan lnformasi Publik 

Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan, Permen 

PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

7 Desember 2016. "lnpassing ini mulai berlaku saat tanggal 

diundangkan dan dilaksanakan sampai dengan Desember 2018," 

ujarnya di Jakarta. 

Lebih rinci dijelaskan. PNS yang melaksanakan inpassing 

untuk kelompok jabatan fungsional keterampilan, harus berijasah 

paling rendah SLTA. dengan pangkat paling rendah pengatur 

muda, golongan II A. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan 

tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, 

mengikuti dan lulus uji kompetensi serta menunjukkan prestasi 

kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, batas usia tiga tahun 

sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan 

dua tahun bagi administrator dan pengawas. 

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling 

rendah S-1/ D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi 

sesuai persyaratan kualitikasi pendidikan dari jabatan yang akan 

diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah 

Penata muda. golongan Ill A. memiliki pengalaman minimal dua 

tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal 

baik dalam setahun terakhir. 

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi 

tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat 

pelaksana. dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta 

satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan 

fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi. 

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini 

ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS yang 

telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan 

fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat 

yang berwenang. 

Kedua. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai 

dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, 

administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara 

jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang 

akan didudukinya. 

Sedangkan keempat. inpassing ditujukan bagi PNS yang 

dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 

waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir 

tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ 

pangkat setingkat lebih tinggi. 

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah 

yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. dan melaporkan rekapitulasi hasil 

inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri 

PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (ags) 
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M 
enyentuh akar persoalan, yakni mengubah pola 

pikir lama, inilah yang terus digelorakan Menteri 

PANRB Asman Abnur untuk memberantas praktik 

jual beli jabatan di lingkungan pegawai negeri sipil. 

"Pola pikir lama itu menyalahgunakan kekuasaannya. Seolah

olah melekat pada dirinya bukan melekat pada aturan dan 

perundang-undangan," ujar Menteri Asman usai memberikan 

kuliah umum di IPDN. 

Praktik jual beli jabatan tengah disorot karena berkaitan 

dengan penyidikan KPK atas kasus suap Bupati Klaten Sri 

Hartini. Menteri Asman mengatakan bahwa tidak menutup 

kemungkinan akan membatalkan pengangkatan pejabat di 

Pemerintahan Kabupaten Klaten. lni bisa dijadikan sanksi untuk 

mereka yang telah melanggar aturan yang berlaku . 

Menteri Asman menegaskan, sebenarnya saat ini sudah 

ada mekanisme dan sistem rekrutmen terbuka untuk mengisi 

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Kalau proses ini dilalui dengan 

benar maka tidak ada masalah. Masalahnya, banyak pemerintah 

daerah yang belum melakukan mekanisme yang sudah diatur 



ini. "UU ASN sudah mengatur bahwa tidak boleh 

lagi tunjuk-menunjuk dalam mengisi jabatan. Harus 

berdasarkan kemampuan dan kompetensinya," tegasnya. 

Lebih lanjut, Menteri Asman mengatakan 

sebenarnya di daerah sudah banyak sistem rekrutmen 

yang dilaksanakan secara benar dan terbuka, dan bisa 

dijadikan role model, hanya saja tidak terekspose kepada 

publik dengan baik. Kebetulan yang bermasalah ini 

terekspose seperti kasus Bupati Klaten. 

Dalam pencegahan praktik jual beli jabatan, 

ungkap Menteri Asman, PANRB akan fokus dalam 

melaksanakan sosialisasi sistem pengisian jabatan ke 

seluruh pemerintah daerah secara masif, agar para 

pimpinan daerah menyadari sepenuhnya bahwa unsur 

politik yang mereka miliki itu sudah selesai ketika 

memenangkan pilkada. Ditambahkannya lagi, ketika 

melakukan pengisian jabatan yang menjadi penentu 

adalah profesionalisme ASN tersebut, bukan lagi unsur 

politis. 

Lebih lanjut Asman menjelaskan, sebagaimana 

tercantum dalam UU No.S/2014 tentang ASN, 

pengisian JPT utama dan madya harus dilakukan 

secara terbuka dan kompetitif dengan memerhatikan 

kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dalam melaksanakan 

seleksi terbuka JPT, sudah ada yang melakukan 

pengawasan yakni Komisi Aparatur Sipi l Negara 

(KASN), dan untuk menyeleksi administrasi ada Badan 

Kepegawaian Negara (BKN). "Tinggal kita tingkatkan 

efektivitasnya lagi," ujarnya. 

Langkah lain yang juga harus gencar dilakukan, 

menu rut Asman. adalah mekanisme pengawasan 

yang ketat baik oleh pemerintah maupun publik. 

"Langkah konkret yang harus diambil adalah penguatan 

pengawasan baik yang dilakukan internal masing-masing 

instansi, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian 

UPraktik jual beli jabatan 
tersebut tidak akan terjadi jika 

kepala daerah selaku Pejabat 
Pembina Kepegawaian (PPK) tidak 

mempunyai pola pikir lama. n 
ASMAN ABNUR, Menteri PANRB-

Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) serta pengawasan yang dapat langsung 

dilakukan masyarakat dalam proses pelaksanaannya," 

ujarnya. 

Asman juga mengungkapkan, Pemerintah telah 

menerapkan sistem seleksi terbuka untuk rekrutmen 

jabatan pimpinan tinggi (JPT) baik untuk instansi 

pusat maupun daerah. Seluruh ASN di Indonesia 

yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksi 

terbuka yang diselenggarakan oleh instansi-instansi 

pemerintah yang membuka assessment untuk mengisi 

JPT Pratama, Madya dan Utama. Khusus JPT Madya 

dan Utama hasil seleksi pansel yaitu tiga caJon utama 

akan ditentukan lagi dalam Rapat Tim Penilai Akhir 

yang dipimpin oleh Presiden. 

Terobosan lain yang juga dilakukan, lanjut 

Menteri PANRB, adalah dalam pelaksanaan sistem 

assessment. Pihaknya akan memperkuat instrumen dari 

BKN untuk memastikan bahwa tingkat pendidikan, 

masa kerja, kepangkatan, dan kemampuan yang 

pengisi jabatan memang cukup untuk menduduki 

posisi jabatan tersebut. Adapun dalam pengawasan 

pelaksanaannya akan langsung diawasi secara fokus 

oleh KASN. Langkah ini dipilihnya karena selain tidak 

akan memakan waktu yang lebih banyak lagi j ika harus 

membentuk satuan baru, tapi juga langkah ini akan 

memperkuat fungsi instansi BKN dan KASN. (art) 
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M 
enteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Puan Maharani, menyampaikan jika Gerakan 

Indonesia Melayani harus terus dilakukan secara perlahan tapi 

pasti. Karena diakuinya, bukan hal yang mudah membangun 

ASN yang memiliki jiwa melayani. Puan meminta pelayanan publik yang tidak 

optimal didobrak dan diubah. 

"Selama ini masyarakat menilai jika pemerintah tidak optimal dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. hal tersebut harus didobrak serta 

diubah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan 

pemerintah," ungkap Puan saat Sosialisasi Gerakan Indonesia Melayani 

kepada Kementerian/ Lembaga di Kantor Kementerian PANRB. 

Menteri Puan menjelaskan, Gerakan Indonesia Melayani sebagai salah 

satu implementasi dari Gerakan Revolusi Mental sebagaimana lnstruksi 

Presiden Nomor 12 Tahun 2016, merupakan tanggung jawab semua, 

serta harus diimplementasikan bukan hanya sekadar serimonial semata. 

"Bagaimana berhadapan dengan rakyat. jangan menunjukkan wajah seram, 

harus terseyum kepada siapa saja yang datang, hal itu yang harus ditunjukan 

oleh pemerintah, terutama pegawai yang bertugas di bagian pelayanan," 

katanya. 

Dirinya berharap agar ASN bisa menjadi penggerak utama dan katalisator 

serta teladan bagi gerakan perubahan tersebut. Keteladanan ASN dapat 

diwujudkan melalui praktik pelayanan publik agar semakin baik dan nyata 

untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut Menteri PANRB, Asman Abnur, sebagai 

Koordinator Gerakan Indonesia Melayani. mengatakan bahwa dirinya 

bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Aparatur Sipil Negara yang 

melayani. Meski diakuinya hal terebut tidaklah mudah. Tetapi dengan 

dukungan berbagai pihak, di antaranya Kemeko PMK, Kementerian Hukum 

dan HAM, Kejaksaan Agung, BKN, LAN, Ombudsman, TN I, dan Polri, 

pihaknya telah menetapkan target dan merumuskan rencana aksi yang 

terbagi dalam 10 fokus program. 

"Ada tiga hal yang menjadi target dari Gerakan Indonesia Melayani, yaitu 

bagaimana meningkatkan kualitas manusianya, bagaimana memperbaiki 

sistem dan aturannya, dan bagaimana meningkatkan sarana dan prasana 

pelayanan publiknya," katanya. 

Lebih lanjut Asman menuturkan, dalam peningkatan kualitas manusia, 

setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta melaksanakan 

program sebagai berikut: 1) Peningkatan kapasitas SDM ASN; 2) Peningkatan 

penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum; 3) Peningkatan 

perilaku pelayanan publik yang cepat. t ransparan, akuntabel, dan responsif; 4) 

Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. 

Selanjutnya dalam perbaikan sistem dan aturan, instansi pemerintah 

diminta untuk melakukan : 5) Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem 

pelayanan yang inovatif; 6) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN; 

7) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan; 8) Penyederhanaan 

pelayanan birokrasi; 9) Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang 

pelayanan publik. 

Selain itu, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga diminta 

untuk : 10) melaksanakan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang 

menunjang pelayanan publik, agar kualitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan 

lagi. (by! swd) 
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Menteri PANRB 
Koordinasikan Gerakan 
Indonesia Melayani 

B 
abak baru semangat pelayanan publik telah 

dimulai. Presiden Joko Widodo pada 6 

Desember 2016 menandatangani lnstruksi 

Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam lnstruksi 

Presiden tersebut, ada tugas khusus yang dibebankan 

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. 

Menteri PANRB bertugas mengoordinasikan 

Program Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung 

jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia 

Aparatur Sipil Negara yang melayani sebagaimana 

tertuang dalam diktum ketiga lnpres tersebut. 

Dalam Program Gerakan Indonesia Melayani, 

Menteri PANRB selaku koordinator akan difokuskan 

018 I Edisi 57 I 2017 I 

kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

Aparatur Sipil Negara, peningkatan penegakan 

disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum, 

penyempurnaan standar pelayanan dan sistem 

pelayanan yang inovatif (e-government), penyempurnaan 

sistem manajemen kinerja (performance-based 
management system) Aparatur Sipil Negara dan 

peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, 

transparan. akuntabel, dan responsif. Gerakan Indonesia 

Melayani juga akan fokus kepada penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan, penyederhanaan 

pelayanan birokrasi, peningkatan penyediaan sarana 

dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, 

peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang 

pelayanan publik serta penerapan sistem penghargaan 

Foto: Loyonon Publilc 



dan sanksi beserta keteladanan pimpinan. 

lnpres ditujukan kepada: 1. Para Menteri 

Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 

3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. 

Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

S.Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian; 7. Para 

Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para 

Gubernur; dan 9. Para Bupati/Walikota. 

Presiden menginstruksikan para pejabat 

tersebut mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing. 

Dalam mengambillangkah-langkah 

sebagaimana dimaksud, menurut lnpres 

tersebut, berpedoman kepada lima 

program Gerakan Nasional Revolusi Mental 

yang meliputi: 

I. PROGRAM GERAKAN INDONESIA 

MELAYANI. yang difokuskan kepada: 

a. peningkatan kapasitas Sumber Daya 

Manusia Aparatur Sipil Negara; b. 

peningkatan penegakan disiplin Aparatu r 

Pemerintah dan Penegak Hukum; c. 
penyempurnaan standar pelayanan 

dan sistem pelayanan yang inovatif; d. 

penyempurnaan sistem manajemen 

kinerja Aparatur Sipi l Negara; e. 

peningkatan perilaku pelayanan publik yang 

cepat, transparan, akuntabel, dan responsif; 

f. penyempurnaan peraturan perundang

undangan; g. penyederhanaan pelayanan 

birokrasi; h. peningkatan penyediaan sarana 

dan prasarana yang menunjang pelayanan 

publik; i. peningkatan penegakan hukum 

dan aturan di bidang pelayanan publik; dan 

j.penerapan sistem penghargaan dan sanksi 

beserta keteladanan pimpinan. 

II. PROGRAM GERAKAN INDONESIA 

BERSIH. yang difokuskan kepada: a. 

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 

lingkungan keluarga, satuan pendidikan, 

satuan kerja, dan komunitas; b. peningkatan 

sinergi penyediaan sarana dan prasarana 

yang menunjang perilaku hidup bersih dan 

sehat ; c. pengembangan sistem pengelolaan 

sampah yang holistik dan terintegrasi 

termasuk kali bersih, sarana dan prasarana 

pelayanan publik; d. penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan; e. 

PRESIDEN 
MENGINSTRUKSIKAN 

PARA PEJABAT 
MENGAMBIL LANGKAH

LANGKAH YANG 
DIPERLUKAN SESUAI 
TUGAS, FUNGSI, DAN 

KEWENANGAN MASING
MASING. DENGAN 

BERPEDOMAN KEPADA 
LIMA PROGRAM 

GERAKAN NASIONAL 
REVOLUSI MENTAL. 

pemberian kemudahan bagi perusahaan/ 

swasta/lembaga yang melakukan 

pengelolaan sampah; f. mengutamakan 

peran serta masyarakat di dalam 

menunjang perilaku bersih dan sehat; dan 

g. peningkatan penegakan hukum di bidang 

kebersihan dan kesehatan lingkungan. 

Ill. PROGRAM GERAKAN INDONESIA 

TERTIB. yang difokuskan kepada: 

a. peningkatan perilaku tertib penggunaan 

ruang publik; b. peningkatan perilaku tertib 

pengelolaan pengaduan; c. peningkatan 

perilaku tertib administrasi kependudukan; 

d. peningkatan perilaku tertib berlalu lintas; 

e. peningkatan peri laku antri; f. peningkatan 

sinergi penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang perilaku; g. peningkatan 

penegakan hukum perilaku tertib; dan h. 

menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan 

pendidikan, satuan kerja, dan komunitas 

yang ramah dan bebas kekerasan. 

IV. PROGRAM GERAKAN INDONESIA 

MANDIRI. yang difokuskan kepada:a. 

peningkatan perilaku yang mendukung 

tercapainya kemandirian bangsa dalam 

berbagai sektor kehidupan; b. peningkatan 

perilaku yang mendukung tercapainya 

pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi 

kreatif; c. peningkatan peran koperasi 

dan UMKM terhadap ekonomi nasional; 

d. peningkatan apresiasi seni, kreativitas 

karya budaya dan warisan budaya; e. 

peningkatan perilaku yang mendukung 

tercapainya pemerataan ekonomi dan 

pengembangan potensi daerah tertinggal; 

f. peningkatan perilaku yang mendukung 

penggunaan produk dan sebesar-besarnya 

komponen dalam negeri; g. peningkatan 

kapasitas dan kompetensi tenaga kerja; h. 

peningkatan penelitian dan pengembangan 

di bidang ekonomi, pangan, dan energi; i. 

peningkatan sinergi penyediaan sarana dan 

prasarana yang menunjang kemandirian 

di bidang ekonomi, pangan, dan energi; j. 

peningkatan penggunaan hasil penelitian 

dan pengembangan teknologi dalam 

negeri; k. pemberian kemudahan bagi 

perseorangan atau perusahaan dalam negeri 

untuk mendaftarkan dan pemeliharaan 

Hak Kekayaan lntelektual; I. pen1ngkatan 

internalisasi nilai-nilai persaingan usaha 

yang sehat; m. peningkatan pengakuan dan 

pemberian dukungan terhadap hasil karya 

atau prestasi anak bangsa; n. penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan; dan o. 

peningkatan penegakan hukum terhadap 

pelaku pelanggaran Hak Kekayaan lntelektual 

dan perilaku usaha yang tidak sehat. 

V. PROGRAM GERAKAN INDONESIA 

BERSATU. yang difokuskan kepada: a. 

peningkatan perilaku yang mendukung 

kehidupan demokrasi Pancasila; b. 

peningkatan perilaku toleran dan kerukunan 

inter dan antar umat beragama; c. 
peningkatan perilaku yang mendukung 

kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan 

kesetiakawanan sosial; d. peningkatan 

kebijakan yang mendukung persatuan 

dan kesatuan bangsa; e. peningkatan 

perilaku yang memberikan pengakuan dan 

perlindungan terhadap kaum minoritas, 

marjinal, dan berkebutuhan khusus; f. 

peningkatan dukungan terhadap inisiatif 

dan peran masyarakat dalam pembangunan; 

g.peningkatan perilaku kerja sama inter dan 

antar lembaga, komponen masyarakat dan 

lintas sektor; h. peningkatan penegakan 

hukum terhadap pelaku pelanggaran yang 

mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; 

i. penyelenggaraan pendidikan agama yang 

mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi 

pekerti ; dan j. peningkatan peran lembaga 

agama, keluarga, dan media publik dalam 

persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, 

dan hidup rukun. (arl). 
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Membuktikan 
Eksistensi Pelayanan 
Publik Kelas Dunia 

f' ' ( Ill' .• 

Deputi Pelayanan Publik (Yanlik) 

B 
ertempat di ruang Serbaguna Kementerian 

PANRB, kegiatan di bawah koordinasi 

Kedeputian Pelayanan Publik ini dibuka oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dan dihadiri 

o leh 107 instansi pemerintah di Indonesia yang memiliki 

inovasi dalam bidang Pelayanan Publk 

Pada kesempatan ini, Deputi Pelayanan Publik 

(Yanlik) Prof Diah Natalisa menyampaikan bahwa 

seminar ini bertujuan untuk membuktikan eksistensi 

lnovasi Pelayanan Publik di Indonesia sebagai 

pelayanan publik kelas dunia dalam kegiatan event yang 

diselenggarakan oleh United Nation (PBB). Selama 

kurun waktu dua tahun terakhir, lanjut Diah, Indonesia 

sudah mampu meraih prestasi membanggakan dengan 

mencatatkan lima finalis di tahun 2014. Sedangkan 

pada tahun 2015, Indonesia kembali berhasil dengan 

menempatkan lima finalis, serta meraih posisi runner-

up untuk lnovasi "Kemitraan antara Dukun dengan 

Tenaga Paramedis dalam Mengatasi Angka Kematian 

Bayi dan lbu Melahirkan" dari Kabupaten Aceh 

Singkil untuk kategori Public Service Delivery, dan 

lnovasi 
11 Peogentasan Kemiskinan 

oleh UPTPK (Kantornya' Orang 
M is kin)) dari Kabupaten Sragen untuk kategori 

Penggunaan IT dalam Penyelenggaraan Pelayanan. 

Sedangkan pada tahun 2016, PBB tidak mengadakan 

kegiatan inL 

020 I Edisi 57 I 2017 I 

"lni merupakan suatu prestasi yang sangat 

membanggakan, dan kedua instansi yang 

menyelenggarakan inovasi tersebut diundang pada acara 

Hari Pelayanan Publik yang rencananya diselenggarakan 

di Den Haag pada 23 Juni 2017 mendatang," ujar Diah. 

Ia menambahkan, "Tentunya ini tidak lepas dari peran 

pembinaan Kementerian PANRB yang terus memberikan 

dorongan serta motivasi bagi para penyelenggara 

pelayanan publik untuk meningkat kan prestasinya." 



Diah juga menegaskan Kernen PANRB selaku 

motor pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik 

nasional, mengadakan seminar Partisipasi UNPSA 2017 

ini untuk memberikan pengenalan kepada para inovator 

pelayanan publik baik dari pusat maupun daerah dalam 

rangka mengikuti kompetisi yang akan diselenggarakan 

PBB tersebut. Adapun dalam kegiatan ini, para peserta 

akan diberikan bimbingan untuk menyusun proposal 

aplikasi keikutsertaan inovasi yang akan dikirimkan 

secara online untuk diseleksi dalam UNPSA 2017 

mewakili Indonesia. 

Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi, yaitu Sesi Pleno 

dimana para peserta akan diberikan panduan mengenai 

penulisan aplikasi proposal serta pengalaman Indonesia 

dalam mengikuti UNPSA. Sedangkan dalam Sesi Kelas, 

akan diisi dengan berbagi pengalaman dari para peserta, 

dan latihan secara online kepada Komite UNPSA. 

Melalui seminar ini, menurut Diah, para peserta 

dapat menyiapkan proposal aplikasi bagi inovasi 

yang mereka miliki secara komprehensif, sehingga 

Indonesia bisa meraih posisi terbaik dalam UNPSA 2017 

mendatang. "Saya sangat mengapresiasi antusiasme 

para peserta seminar partisipasi UNPSA 2017. Semoga 

seminar ini memotivasi pelayanan publik lainnya 

di Indonesia untuk memiliki terobosan baru untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di Indonesia," 

Muhammad lmanuddin, 

ujarnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kernen 

PANRB Dwi Wahyu Atmaji, para pejabat serta staf 

Kedeputian Yanlik Kementerian PANRB Rl. 

Antusiasme Peserta 

Selain menyelenggarakan seminar, dalam rangka 

keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA 2017, Kementerian 

PANRB juga menyelenggarakan bimbingan teknis, 

beberapa waktu lalu. Bimbingan bagi para peserta yang 

merupakan inovator dari berbagai kementerian, lembaga, 

serta pemerintah daerah berlangsung penuh antusiasme. 

Lebih dari 200 peserta menghadiri acara bimbingan 

teknis tersebut. "lni luar biasa bagi Kementerian PANRB. 

Kita melihat antusiasme yang cukup tinggi dari seluruh 

peserta. lni di luar dugaan," ujar Asisten Deputi Perumusan 

Kebijakan dan Pengelolaan Sistem lnformasi Pelayanan 

Publik Muhammad lmanuddin. 

lmanuddin mengatakan, Indonesia harus mentradisikan 

gelar juara inovasi pelayanan publik. Hal itu untuk 

membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia tidak 
"D. pernah berhenti berinovasi dalam hal apa pun. I 

beberapa daerah, ternyata mereka 
terus berinovasi. Hal seperti ini 
perlu diapresiasi/' tambah lmanuddin. 

Sa lah satu peserta, Iskandar yang mewakili Rumah 

Sa kit Jiwa Menur, Jawa Timur, mengatakan, sejauh ini 

persiapan yang dilakukan menuju UNPSA sudah mencapai 

90%. RS Menur memiliki inovasi Multilevel Manajemen 

Pasung, yaitu cara cepat Jatim bebas dari pasung. "Kami 

berharap bisa mengantarkan Jawa Timur lolos di UN PSA 

untuk mewakili Indonesia," katanya. 

Kategori dan kriteria UNPSA 2017 terbagi atas 

tiga kategori. Kategori pertama, menjangkau kelompok 

masyarakat termiskin dan rentan melalui pelayanan 

dan partisipasi inklusif ; kategori kedua, mendorong 

transparansi, akuntabilitas dan integritas; dan kategori 

ketiga, inovasi dan keunggulan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan. (ari/ twi) 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan 
Pengelolaan Sistem lnformasi Pelayanan Publik 
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DINAMIKA I 

WBKdan WBBM, 
Apresiasi Zona Integritas 

D 
i tengah persepsi masyarakat yang memandang institusi kepolisian dengan sebelah mata, 

Polri ternyata berhasil membuktikan diri telah melakukan reformasi birokrasi secara efektif di 

beberapa satuan kerjanya. Tak tanggung-tanggung, tiga unit kerja Polri, yaitu Kepolisian Resor 

Kabupaten Gresik, Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, dan Kepolisian Resor Kabupaten 

Jember berhasil meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan W ilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Penghargaan diberikan Tim Penilai Nasional bertepatan dengan Hari Anti Korupsi lnternasional yang 

diselenggarakan Komisi Pemberantasam Korupsi di Pekanbaru, Riau. 

Asisten Perencanaan Kapolri (Asrena), Bambang Sunarwibowo, dalam Workshop dan Penyerahan 

Penghargaan Pembangunan Zona lntegritas Menuju W BK dan WBBM, mengatakan bahwa upaya Polri 

dalam pembangunan zona integritas sebenarnya telah dilakukan sejak 2013 lalu. Namun demikian, 

belum ada yang berhasil memenuhi syarat keberhasilan hingga tahun 2016. 
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"Memang kita sudah mengajukan sejak tahun 2013. Kami 

mengusulkan kepada Kementerian PANRB terkait satuan kerja yang bisa 

masuk WBK, pada tahun 2014, kami ajukan empat satker, namun belum 

menenuhi syarat. Tahun 2015 kami ajukan kembali empat satker, terakhir 

tahun 2016 kami ajukan tujuh satker, namun yang memenuhi syarat 

hanya tiga satker," katanya. 

Bambang menjelaskan, langkah-langkah yang telah di lakukan 

Polri dalam membangun zona integritas, pertama dengan melakukan 

pencanangan pembangunan zona integritas di tahun 2013 yang 

baru berhasil menembus predikat WBK pada tahun 2016. Kemudian 

melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas aecara berjenjang 

melalui Peraturan Kapolri, di mana komitmen pimpinan di level atas yang 

wajib dijalankan sampai level bawah. "Kemudian kita bentuk tim dari 

Polda hingga Polres, secara sistematis dan terkontrol agar bisa melakukan 

evaluasi untuk perbaikan," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri PANRB Asman Abnur, memberikan apresiasi 

terhadap keberhasilan atas capaian pembangunan zona integritas oleh 

Polri. "lni pertama kalinya Pokri dapat WBK, ini patut diapresiasi. Luar 

biasa modern sekarang ini Kepolisian di beberapa daerah, inovasi dalam 

pelayanannya sudah sangat bagus sekali," ujar Menteri Asman. 

Prestasi Rumah BPK 
Torehan prestasi juga ditunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK Rl) setelah unit kerjanya mendapatkan predikat 

WBBM. BPK Rl bahkan selama tiga tahun berturut-turut sukses 

melakukan pembangunan zona integritas. Tahun ini, unit kerja yang 

berhasil mendapatkan predikat WBBM adalah Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan BPK Rl , di mana pada tahun la lu juga sukses mendapatkan 

predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada tahun sebelumnya BPK Rl 

juga menyumbangkan empat unit kerjanya yang berhasil mendapatkan 

predikat WBK, yaitu BPK Rl Perwakilan Provinsi Jawa Timur. BPK Rl 

Perwakilan Provinsi Banten BPK Rl Perwakilan Provinsi Kalimantan 

Selatan, serta Pusat Pelatihan dan Pendidikan BPK Rl. 

lnspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) 

BPK, Bernardus Dwita Pradana, dalam Workshop dan Penyerahan 

Penghargaan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK dan WBBM 

di Pekanbaru. Riau. membeberkan kunci sukses di balik keberhasi lan 

membangun unit kerjanya. Menurutnya, kunci utama kesuksesan tersebut 

adalah Rumah BPK. 

"Rumah BPK menggambarkan bagaimana BPK harus membangun 

atap, yaitu renstra (rencana strategis) atau tujuan strategis, kemudian 

menyusun dan membuat laporan yang bermanfaat. Tapi renstra ini tidak 

bisa dicapai kalau tidak dibangun pilarnya," ujarnya. 

Pilar yang dimaksud oleh Ow ita dalam pembangunan Rumah BPK ada 

sembilan, yang pertama adalah independensi dan mandat, kepemimpinan 

dan tata kelola, sumber daya man usia dan organisasi. tata kerja standar 

dan pedoman. kualitas sarana prasarana yang memadai , hubungan 

dengan pemangku kepentingan, pembangunan yg berkelanjutan, hasil 

yang dicapai, serta kualitas proses dari pemeriksaan. "Tapi apakah dengan 

membangun pilar sudah cukup? Tidak. Kita harus bangun pondasi yang 

kuat, pondasinya adalah profesionalisme, independensi , dan integritas," 

ungkap Dwita. (ris) 

Menteri PANRB 
Kunjungi Pameran 
HAKI20I6 

Pameran Hari Anti Korupsi lnternasional (HAKI) 

2016 yang berada di Pekanbaru, Riau mendapat 

perhatian khusus dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, 

hal tersebut ditunjukan dengan hadirnya Menteri Asman 

ke pameran HAKI. 

Didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian 

PANRB M Yusuf Ateh, Menter i Asman mengunjungi 

peserta pameran yang terdiri dari pemerintah pusat dan 

daerah, pada kesempatan tersebut dirinya menanyakan 

kepada para peserta pameran. inovasi apa yang telah 

diciptakan khususnya dalam hal pencegahan korupsi. 

"Untuk mendukung pencegahan korupsi diperlukan 

pembangunan sebuah sistem, mudah-mudahan melalui 

kegiatan semacam ini, pemerintah baik daerah maupun 

pusat dapat menciptakan sebuah inovasi dalam hal 

pencegahan korupsi." ujar Menteri Asman saat meninjau 

pameran HAKI. 

Menurutnya, jika sebuah inovasi dalam hal 

pencegahan korupsi telah dibangun maka gerakan

gerakan pemberantasan pungutan liar seperti saber 

pungli tidak lagi diperlukan. "Jika pembangunan sistem 

di sini seperti dengan sistem e-government maka dapat 

meningkatkan nilai akuntabilitas, sehingga dengan nilai 

akuntabilitas yang tinggi akan mengurangi kebocoran

kebocoran anggaran," tegasnya. 

Dalam kunjungannya Menteri Asman beserta 

rombongan mengunjungi beberapa peserta stand 

pameran, di antaranya stand Kementerian PANRB, KPK, 

Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Keuangan, dan 

Polda Riau. (swd) 
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I LAPORAN UTAMA I 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pe1nerintah 
Meningkat 
Sebagai leading sector implementasi 
reformasi birokrasi, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
terus berupaya untuk mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang 
lebih baik dengan berprinsip pada 
good and clean government (GCG). 
Salah satu langkah strategis yang 
telah dilakukan adalah dengan 
meningkatkan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (AKIP) yang 
berorientasi pada hasil (outcome). 

A
kuntabi litas itu sendiri bermakna bahwa 

setiap program atau kegiatan yang dilakukan 

oleh penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya, di mana 

hasil yang dimaksud adalah bisa dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang (UU) No. 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme, 

disebutkan pula bahwa akuntabilitas menjadi bagian dari 

asas umum penyelenggaraan negara. 

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang 
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Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. salah satu azas keuangan negara 

yang ditekankan adalah akuntabilitas berorientasi pada 

hasil. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, 

perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting 

dalam implementasinya. Pada proses perencanaan 

kinerja , pokok-pokok yang terkandung didalamnya 

antara lain adalah penetapan tujuan atau sasaran, 



hubungan program atau kegiatan dengan tujuan atau 

sasaran. indikator kinerja, serta target kinerja. 

Setelah dilakukan perencanaan kinerja, selanjutnya 

harus di lakukan pengukuran kinerja. Pada proses 

pengukuran kinerja inilah yang kemudian didalamnya 

ada proses penganggaran. proses pengukuran 

dan monitoring serta evaluasi. Setelah melakukan 

perencanaan hingga pengukuran untuk melakukan 

kegiatan atau program, maka dilanjutkan pada proses 

pelaporan kinerja. 

Pelaporan kinerja di dalamnya termasuk untuk 

melihat bagaimana capa ian kinerja dan laporan 

pertanggungjawabannya sebelum masuk pada tahap 

evaluasi. Dalam proses evaluasi sendiri pada akhirnya 

memberikan penilaian pada kinerja dan menghasilkan 

rekomendasi perbaikan kinerja serta perencanaan 

hingga redistribusi anggaran. Sistem inilah yang 

kemudian disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah (SAKIP). 

Secara teknis, SAKIP mengharuskan setiap instansi 

pemerintah membuat penyusunan rencana strategis 

(renstra) yang selaras dengan Rencana Pembangunan 
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I lAPORAN UTAMA 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut 

juga harus direviu sebelumnya guna diselaraskan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

lmplementasi SAKIP sudah diatur dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Guna melakukan percepatan reformasi birokrasi 

menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan 

pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented 

government), Perpres No. 29 Tahun 2014 tersebut 

mengamanatkan kepada Kementerian PANRB untuk 

melakukan koordinasi pengevaluasian akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Substansi evaluasi AKI P ini sejalan dengan UU No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta Peraturan 

Pemerintah (PP) turunannya, seperti PP No. 8 Tahun 2006 

tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan 

Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan melibatkan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta lnspektorat 

lnstansi. Sementara pedoman Evaluasi Akuntabi litas Kinerja 

disusun bersama-sama dengan melibatkan Kementerian 

Keuangan, Bappenas dan Kemendagri. Dengan demikian, 

evaluasi akuntabilitas kinerja intansi pemerintah merupakan 

tugas konstitusional Kementerian PANRB sebagai penggerak 

reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan GCG. 

Tahun 2016 lalu, Kementerian PANRB telah melakukan 

evaluasi terhadap implementasi SAKIP seluruh instansi 

pemerintah. Namun evaluasi hanya dilakukan kepada instansi 

pemerintah yang telah menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) 

sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi. 

Hasilnya, secara nasional, nilai rata-rata akuntabilitas 

kinerja tumbuh 2,52 poin dari sebelumnya 49,69 atau 
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predikat 'C' pada tahun 2015 menjadi 52,21 di tahun 

2016 atau berpredikat 'CC'. 

Peningkatan tersebut sebenarnya cukup signifikan, 

mengingat jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi 

juga mengalami peningkatan. Jika pada 2015 hanya 

576 instansi pemerintah yang dievaluasi, pada 2016 

jumlah menjadi 591. Dari sisi Kementerian/Lembaga 

yang dievaluasi juga semakin bertambah. Jika pada 

2015 sebanyak 77 kementerian/lembaga, pada 2016 

meningkat menjadi 82 kementerian/ lembaga. 

Pemerintah Provinsi tetap dengan jumlah 34 yang 

dievaluasi , sedangkan untuk Pemerintah kabupaten/ 

kota juga mengalami peningkatan. Di mana pada 2015 

Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap 

465 pemerintah kabupaten/kota, dan di tahun 2016 

bertambah menjadi 475 pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan pembagian tersebut, nilai rata-rata 

akuntabilitas kinerja naik cukup signifikan. Untuk 

pemerintah kabupaten/ kota, rata-rata di tahun 2015 

hanya sebesar 46,34 dan di tahun 2016 menjadi 

49,11. Kenaikan tersebut sebenarnya cukup signifikan, 



mengingat kenaikan nilai rata- rata juga dibarengi dengan 

meningkatnya jumlah pemerintah kabupaten/ kota yang 

dievaluasi. 

Untuk pemerintah provinsi , nilai rata-rata terlihat 

meningkat dari sebelumnya 59,44 di tahun 2015 

menjadi 63,21 di tahun 2016. Sementara untuk 

kementerian/lembaga secara rata-rata masih sama 

antara tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu sebesar 

65,58. Namun, sebenarnya nilai tersebut naik jika 

dibandingkan tahun lalu, mengingat ada penambahan 

sebanyak lima kementerian/ lembaga baru yang 

dievaluasi di tahun 2016, yaitu Badan Koordinasi 

Keamanan Laut Republik lndoensia (Bakamla), Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU}, Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman, dan Badan Ekonomi Kreatif. 

Jika dikerucutkan berdasarkan persentase, instansi 

pemerintah yang memiliki capaian akuntabilitas 

kinerja baik atau memiliki predikat 'B' ke atas, dari 82 

Kementerian/Lembaga tercatat sudah 68 di antaranya 

yang mendapatkan predikat baik. Presentasinya pun 

terlihat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 

79,22% menjadi 82,93%. 

Pemerintah provinsi juga mengalami peningkatan cukup 

drastis. Jika tahun 2015 hanya ada 17 provinsi yang berhasil 

menembus predikat baik dalam evaluasi SAKIP, atau hanya 50% 

dari seluruh provinsi, maka di tahun 2016 meningkat menjadi 22 

provinsi atau sekitar 64,71%. 

Begitu pula dengan pemerintah kabupaten/kota, walaupun 

tidak terlihat signifikan dalam presentase, tetapi secara jumlah 

sudah sangat pesat perkembangannya. Tahun 2015 jumlah 

kabupaten/kota yang telah berpredikat baik hanya mencapai 40 

dari total 465 kabupaten/kota yang dievaluasi. atau sekitar 8,60%, 

di tahun 2016, meningkat menjadi 69 Kabupaten/kota dari 475 

kabupaten/kota yang dievaluasi, atau persentasenya naik menjadi 

14,53%. 

Berdasarkan laporan tersebut. instansi pemerintah yang 

telah berpredikat 'B' atau baik atas implementasi SAKIP untuk 

kementerian/lembaga mencapai 82,93% sementara target di 

tahun 2019 sebesar 85%. Dengan demikian, capaian tersebut jika 

dibandingkan dengan target tahun 2019 menyentuh angka 98%. 

Untuk tingkat pemerintah provinsi, tercatat Kementerian 

PANRB telah merealisasikan capaian sebesar 64,71% dari target 

tahun 2019 sebesar 75%. Hal tersebut menegaskan bahwa 

Kementerian PANRB telah mencapai 86% atas target tahun 2019 

terse but. 

Namun untuk pemerintah kabupaten/kota, Kementerian 

PANRB baru merealisasikan 9,03% di tahun 2016 dari target di 

tahun 2019 sebesar 50%. Artinya, total pemerintah kabupaten/ 

kota yang sudah berpredikat baik yang telah direalisasikan hingga 

tahun 2016 jika dibandingkan dengan target tahun 2019 baru 

menyentuh 18%. (ris) 
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I LAPORAN UTAMA I 

Rapor Akuntabilitas 
Kinerja, 69 Kabupatenl 
Kota Berpredikat Baik 
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D 
ari target sebesar 50% 
kabupaten/kota yang 

meraih predikat baik 

pada tahun 2019, saat 

ini baru tercapai 9,03%. Kendati 

demikian, dibanding rapor SAKIP 

tahun 2015, jumlah kabupaten/ 

kota yang telah berpredikat baik 

meningkat cukup signifikan. 

Tahun 2015, hanya mencapai 40 
kabupaten/kota yang berpredikat 

baik dari 465 kabupaten/kota yang 

Baru-baru ini, 
Kementerian PANRB 

menyerahkan Laporan 
Hasil Evaluasi 

implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
lnstansi Pemerintah 
(LHE SAKIP) untuk 

pemerintah kabupaten 
dan kota tahun 

2016. Hasilnya,dua 
Kabupaten/Kota 

yakni (Kota Bandung 
dan Kabupaten 

Banyuwangi) meraih 
predikat A 

Kota Bandung, tempat penyerahan 

LHE AKIP untuk regional I, merupakan 

kota yang tahun lalu meraih predikat A, 

dan mampu mempertahankan prestasi 

ini pada evaluasi SAKIP 2016. Di Kota 

Kembang ini. Menteri PANRB Asman 

Abnur menyerahkan LHE AKIP untuk 

Kabupaten/Kota se-Sumatera, Banten, 

dan Jawa Barat. 

Di regional I, ada tiga kabupaten/ 

kota yang berhasil mendapatkan 

predikat BB, yaitu Kota Tanjung Pinang, 

Kota Sukabumi, dan Kabupaten 

Karimun. Sementara 17 kabupaten/ 

kota meraih predikat B. 81 kabupaten/ 

kota berpredikat CC. 69 kabuaten/kota 

dievaluasi, atau sekitar 8,60%. 
Tahun 2016, jumlahnya meningkat 

menjadi 69 kabupaten/kota dari 475 
kabupaten/kota yang dievaluasi. 

atau naik menjadi 14,53%. 
Sebenarnya, Kementerian PANRB sudah 

menyelesaikan evaluasi SAKIP Kementerian/Lembaga 

dan pemerintah provinsi. Namun kali ini Menteri PANRB 

memilih untuk tidak mengumumkan. dan menyerahkan 

hasilnya kepada Presiden, untuk menghindari kegaduhan 

lantaran dikaitkan dengan politik. Namun secara umum. 

instansi pemerintah yang telah berpredikat 'B' atau baik 

atas implementasi SAKIP untuk Kementerian/Lembaga 

mencapai 82,93% dari target di tahun 2019 sebesar 

85%. Untuk tingkat pemerintah provinsi, capa iannya 

telah mencapai 64,71% dari target tahun 2019 sebesar 

75%. 
Rapor akuntabilitas kinerja itu merupakan 

hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB 

terhadap 475 pemerintah kabupaten/kota. Namun 

dalam melakukan evaluasi. Kementerian tidak sendiri, 

tetapi dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) yang mengevaluasi 34 

kabupaten/kota, serta lnspektorat Pemerintah Provinsi 

yang melakukan evaluasi terhadap 151 kabupaten/ 

kota. Adapun yang dievaluasi secara langsung oleh 

Kementerian PANRB sebanyak 128 kabupaten/kota, 

serta sebanyak 162 kabupaten/kota dievaluasi melalui 

desk evaluation. 
Sebagaimana tahun sebelumnya, penyerahan 

LHE AKIP tahun 2016 juga telah diselenggarakan 

Kementerian PANRB di tiga kota. yaitu Bandung, 

Surabaya, dan Yogyakarta. Ketiga kota tersebut dipilih 

lantaran menjadi role model penerapan SAKIP yang baik, 

sehingga bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. 

berpredikat C. dan satu kabupaten dengan predikat D. 

Untuk penyerahan Rapor SAKIP regional II, digelar di 

Surabaya, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. 

Provinsi ini sudah beberapa kali meraih predikat A. Pemprov 

Jatim juga melakukan pendampingan terhadap kabupaten/ 

kota di wilayah provinsi ini. Salah satu buahnya, Kabupaten 

Banyuwangi berhasil menyusul prestasi Kota Bandung 

dengan predikat A 

Di Kota Pahlawan ini, Menteri Asman Abnur 

menyerahkan Rapor akuntabilitas kinerja pemerintah 

kabupaten/kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur. Lampung, dan Jawa Timur. Di 

regional II ini 3 kabupaten/kota yang meraih predikat BB. 

yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten 

Tulungagung. Selain itu terdapat 41 kabupaten/kota dengan 

predikat B, 61 kabupaten/kota dengan predikat CC, 50 

kabupaten/kota dengan predikat C, dan satu Kabupaten 

berpredikat D. 

Penyerahan Rapor akuntabilitas kinerja kembali digela1 

di Kota Gudeg, Yogyakarta untuk regional Ill yang terdiri 

dari 156 kabupaten/kota se- Sulawesi. Maluku, Maluku 

Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan Daerah 

lstimewa Yogyakarta. Sebuah catatan yang menarik, 

em pat kabupaten/kota di wilayah Provinsi DIY berhasil 

meraih predikat BB, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Bantu!. Kabupaten Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta. 

Selain itu, terdapat 9 kabupaten/kota yang berpredikat 

B, 57 kabupaten/kota berpredikat CC, 76 kabupaten/ 

kota berpredikat C, dan masih ada 10 kabupaten/kota 

berpredikat D. (rislags) 
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I LAPORAN UTAMA I 

Perlu Perhatian Lebih 
dari Kepala Daerah 
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U 
ntuk mengakselerasi implementasi reformasi 

birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

mendorong bupati/walikota memberikan perhatian lebih 

dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan berorientasi hasil. Langkah itu mendesak dilakukan 

mengingat rapor akuntabilitas kinerja pemerintah 

kabupaten/kota masih banyak yang kurang baik. 

Dari target capaian 50 persen kabupaten/kota yang 

mendapat predikat baik dalam (SAKIP) pada tahun 

2019, saat ini baru tercapai 9,03%. Tercatat baru 69 dari 

475 kabupaten/kota yang dievaluasi yang mendapat 

nilai baik. 

Dari hasil eva luasi SAKIP pemerintah kabupaten/ 

kota tahun 2016, sebenarnya terjadi peningkatan nilai 

rata-rata dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 

2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota 

adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 

yang hanya 46,92. 

Namun demikian, rata -rata kabupaten/kota pada 

tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih 

berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/ 

kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih 

mendapat nilai di bawah B. 

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur 

dan Pengawasan M. Yusuf Ateh mengatakan, rendahnya 

tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota dikarenakan 

empat permasalahan utama. Pertama, tujuan/sasaran 

yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil. Kedua, 

ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, Ketiga, 

program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan 

dengan sasaran, dan keempat, rincian kegiatan tidak 

sesuai dengan maksud kegiatan. 

Keempat permasalahan tersebut menciptakan 

ineflsiensi penggunaan anggaran pada instansi 

pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan 

berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi 

pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD di luar 

belanja pegawai setiap tahunnya. "Angka tersebut setara 

dengan nilai kurang lebih 392,87 Tri liun rupiah," tegas 

Ate h. 



Di pihak lain. Kementerian PANRB mengapresiasi 

sejumlah pemda yang telah berhasil mengimplemen

tasikan SAKIP dengan baik. Hal ini dapat menjadi 

modal dalam percepatan pencapaian target tersebut. 

karena daerah lain bisa mereplikasi keberhasilannya. 

"Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi 

pemerintah yang sudah menerapkan SAKIP dengan 

baik," ujar Menteri PANRB Asman Abnur. 

Langkah selanjutnya adalah dilakukan 

pengukuran kinerja. yang di dalamnya ada proses 

penganggaran. proses pengukuran dan monitoring 

serta evaluasi. Setelah itu baru melakukan kegiatan 

atau program. yang harus dilanjuti dengan pelaporan 

kinerja. 

Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat 

berdampak pada etisiensi dalam penggunaan 

anggaran. Menteri Asman mencontohkan. 

Pemerintah Kota Bandung berhasil melakukan 

penghematan anggaran kurang lebih 35% atau 

setara dengan Rp 2 triliun melalui pengintegrasian 

sistem perencanaan. penganggaran. dan manajemen 

kinerja. Melalui pengintegrasian tersebut. Kota 

Bandung melakukan refocusing kegiatan yang 

berimplikasi pada berkurangnya jumlah kegiatan 

menjadi 4.814 kegiatan di tahun 2017 dari 5.701 

kegiatan di tahun 2016. 

"Sistem inilah 
yang kemudian 

disebut 
dengan Sistem 
Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi 
Pemerintah 
(SAKIP)," 

Pelaporan kinerja untuk melihat bagaimana 

capaian kinerja dan laporan pertanggungjawabannya 

sebelum masuk pada tahap evaluasi. Dalam proses 

evaluasi sendiri pada akhirnya memberikan penilaian 

pada kinerja dan menghasilkan rekomendasi 

perbaikan kinerja serta perencanaan hingga 

redistribusi anggaran. 

"Sistem inilah yang kemudian disebut dengan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(SAKIP)." ujar Deputi Reformasi Birokrasi. 

Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf 

Ate h. M. Yusuf Ateh, 
Deputi Reformasi Birokrasi. 
Akuntabilitas Aparatur dan 

Pengawasan 

Secara teknis. SAKIP bagi pemda mengharuskan 

setiap instansi pemerintah menyusun rencana 

strategis (renstra) yang selaras dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Agar selaras denghan RPJMN. RPJMD tersebut juga 

Menteri Asman memberikan apresiasi atas 

upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan 

etisiensi birokrasi dengan menerapkan e-budgeting 

di lingkungan pemerintah masing-masing. Hal ini merupakan langkah 

signitikan dalam mencegah timbulnya program/kegiatan "siluman" 

serta menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran 

pemerintah. 

Namun e-budgeting yang dilaksanakan harus didasarkan 

pada outcome. sehingga mampu mencegah pemborosan dan 

meningkatkan efektivitas dan etisiensi penggunaan anggaran. 

Menteri mengharapkan agar para Bupati. Walikota. dan Sekretaris 

Daerah lebih serius. fokus dan meningkatkan komitmen bagi 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi 

hasil. "Wujudkan predikat yang baik agar rakyat merasakan betul 

hasil kinerja pemerintah dalam kehidupannya.'' tegasnya. 

Dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. 

Kolusi. dan Nepotisme. disebutkan pula bahwa akuntabilitas menjadi 

bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Sesuai amanat UU 

No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 

2014 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. salah satu azas keuangan negara yang ditekankan adalah 

akuntabilitas berorientasi pada hasil. 

Karena itu. akuntabilitas bermakna bahwa setiap program atau 

kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan hasilnya, dan dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja. perencanaan kinerja 

merupakan bagian terpenting. Dalam proses ini. pokok-pokok yang 

terkandung di dalamnya antara lain penetapan tujuan atau sasaran. 

hubungan program atau kegiatan dengan tujuan atau sasaran. 

indikator kinerja, serta target kinerja. 

harus direviu. 

Substansi evaluasi AKIP ini sejalan dengan UU No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, 

seperti PP No. 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan 

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan melibatkan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri). serta lnspektorat lnstansi. Sementara 

pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja disusun bersama-sama 

dengan melibatkan Kementerian Keuangan. Bappenas dan 

Kemendagri. 

Selain landasan hukum di atas. laporan hasil evaluasi akuntabilitas 

tersebut yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat juga sesuai 

dengan Peraturan Menteri PANRB No. 10 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. dan Peraturan 

Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

telah diselenggarakan secara rutin setiap tahun. setelah mulai 

berlakunya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Namun demikian. kompleksitas penerapan SAKIP dihadapkan pada 

sulitnya merubah paradigma yang melekat pada tiap pimpinan daerah 

untuk melakukan perubahan: Komitmen dari setiap pimpinan daerah 

menjadi pilar kunci untuk menerapkan SAKIP. 

Dengan demikian. evaluasi akuntabilitas kinerja intansi pemerintah 

merupakan tugas konstitusional Kementerian PANRB sebagai 

penggerak reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan GCG. (ris/ 

ags) 
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Ban dung, 
SangJuara 
Berlahan 

K
ota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi yang meraih 

predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi pemerintah (SAKIP) 2016, kini menjadi kiblat bagi 

kabupaten dan kota. Betapa tidak, ka li ini Kota Bandung 
berhasil mempertahankan capaian dengan predikat A yang sudah 

tersemat sejak tahun lalu. Sedangkan Kabupaten Banyuwangi, tahun 

ini berhasil menyusul keberhasilan Kota Bandung. 

Pemkot Bandung juga telah mengimplementasikan sistem 

e-budgeting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran. Hal tersebut di lakukan guna mencapai 

sasaran strategis yang telah ditetapkan dan bermuara pada 

pelayanan publik yang lebih berkualitas. 

Dengan e-budgeting, bisa menemukan anggaran siluman. Kalau 

dulu rencana detail itu ada di akhir, sekarang logikanya berubah, 

pendetailan ada di awal proses permohonan anggaran. "Saat ini 

belanja langsung kami kepada masyarakat 61%, menghemat satu 
triliun," kata Walikota Bandung Ridwan Kamil. 

Pemkot Bandung telah melakukan penghematan melalui 

pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen 

kinerja. Melalui pengintegrasian tersebut, Kota Bandung melakukan 

refocusing kegiatan yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah 

kegiatan dari 5.701 pada tahun 2016 menjadi 4.814 kegiatan di 
tahun 2017. 
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Pemkot Bandung juga telah berhasil 

mendorong praktik pemerintahan yang baik 

(better practice government) melalui penerapan 

sistem penganggaran berbasis kinerja 

(e-performance based budgeting). Namun hal itu 

tidak membuat Walikota yang akrab disapa Kang 

Emil tersebut puas. 

Saat ini Pemkot Bandung juga telah 

menerapkan tunjangan berbasis kinerja. Dengan 

menerapkan tunjangan berbasis kinerja, maka 

pendapatan pegawai yang sering masuk dan 

jarang masuk berbeda, yang mencapai target 

dan tidak mencapai target juga beda, yang 

mencapai target tetapi objeknya sulit dan 

objeknya mudah juga beda. "Sekarang daya 

saing kami tidak kalah dengan swasta," ujarnya. 

Dikatakannya, setiap pimpinan memiliki 

peran penting guna mendorong capaian 

tersebut. Kuncinya pemimpin harus ikut turun, 

tidak bisa kalau hanya memberikan arahan. 

"SAKIP ini kan kompleks, ini ilmiah, bisa dirunut. Awalnya juga 

perubahannya tidak signifikan, karena diterjemahkannya hanya rapat, 

makan, minum di luar," ungkap Emil. 

Menurut Emil, kesuksesan Kota Bandung dalam implementasi 

SAKIP juga didorong oleh teknologi informasi. Kalau hanya 

mengandalkan pemahaman individu, itu terlalu rentan. Tapi dengan 

teknologi, siapapun Kepala Dinasnya, tidak akan mengandalkan 

individu, karena kami sudah mensistem. "Dalam waktu satu tahun 

kami alhamdulillah agak lompat dari CC ke A, walaupun kami belum 

berharap secepat itu, tapi kami dinilai layak. lntinya, strateginya 
adalah perbanyak kata kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita ini 

NKRI," ujar Emil. 

Kang Emil pun siap memberikan jurus implementasi SAKIP 

kepada pemerintah daerah lain agar sukses membangun dan 
menerapkan SAKIP guna mempercepat capaian reformasi birokrasi. 

Akan halnya dengan Kabupaten Banyuwangi, yang juga 

mengalami lompatan dalam implementasi SAKIP, dari predikat B 

pada tahun 2015 menjadi A dan menjadi kabupaten pertama yang 

meraih predikat A. "Di Indonesia, Banyuwangi adalah satu-satunya 
kabupaten yang dapat A, nggak ada temannya. Saya harapkan tahun 

depan ada perbaikan dari daerah lain dan menyusul keberhasilan 
Banyuwangi dan Bandung," ujar Menteri PANRB Asman Abnur. (ags! 
ris) 



TakAda 
' 1btggaran 
SKPD'di 
Banyuwangi 

D 
alam melakukan perencanaan, Pemkab Banyuwangi tidak 

menerapkan pendekatan besaran dan pos anggaran 

di tiap SKPD, melainkan integrasi pembangunan antar

dinas menuju sasaran strategis pembangunan. Dengan 

demikian, setiap SKPD tidak bisa merasa memiliki atas setiap rupiah 

anggaran yang diberikan. "Tidak ada lagi istilah anggaran SKPD, ini 

anggaran dinas ini, in i anggaran dinas itu. Karena anggaran dinas 

itu kadang bisa digunakan oleh dinas lainnya. lni yang kami lakukan 

di Banyuwangi," ujar Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo 

Tondo Wicaksono. 

Anggaran memang dialokasikan untuk menyasar target-target 

yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian sasaran 

tersebut, lanjut Suyanto, antar-dinas harus bersinergi dan bahu

membahu dalam kinerja tersebut, begitupun dengan pembangunan 

di tingkat desa. Selama proses perencanaan, semua perencanaan di 

tingkat desa disambungkan dengan kabupaten. Kemudian dipecah 

menjadi dua, pertama jalur APBDes dan kedua APBD. "Musrenbang 

desa, kecamatan, atau forum SKPD menjadi dasar perencanaan 

kami," katanya. 

Dari situlah, Banyuwangi berhasil mendongkrak nilai akuntabilitas 

kinerjanya, dan menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di 

Indonesia sebagai penyandang predikat A dalam evaluasi AKIP. 

Dari evaluasi yang di lakukan Kementerian PANRB menunjukkan 

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

dalam melakukan pembangunan terintegrasi dan berorientasi 

terhadap hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Selain itu, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, 

menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. 

Pembangunan berbagai sistem yang menunjang kinerja Pemkab 

Banyuwangi juga menggambarkan kesuksesan Banyuwangi dalam 

melakukan pembangunan terintegrasi. 

Penerapan e-vil/age performance budgeting, sebuah sistem yang 

mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, hingga 

pelaporan. yang merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting, 

Banyuwangi berhasil mewujudkan Smart Kampung. Sistem itulah 

yang kemudian membuat Banyuwangi merumuskan rencana 

pembangunan atau fokus program melalui integrated development 

plan yang telah terintegrasi an tar dinas. 

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, predikat 

A yang telah didapat Pemkab Banyuwangi merupakan buah kerja 

keras, komitmen tinggi, dan kerja sama antar berbagai pihak serta 

stakeholders, bukan merupakan kerja Bupati seorang diri. "Kami tidak 

membutuhkan Superman untuk membangun Banyuwangi sebaga i 

Kabupaten dengan tata kelola yang baik. Yang kami perlukan adalah 

Supertim dari seluruh perangkat aparatur," ujarnya. 

Tidak kalah penting adalah konsolidasi internal, yang tidak 

hanya melibatkan para pejabat eselon II semata, melainkan juga 

setiap staf di lingkungan pemerintah daerah harus dilakukan. 

Untuk itu pihaknya pun telah selalu memberikan informasi terkait 

dengan kebijakan yang akan diambil pada saat apel, sehingga 

seluruh pegawai dapat mengetahui program yang akan dan sedang 

dijalankan. 

Meski sudah meraih predikat A, Azwar Annas tidak puas dengan 

diberikan Kementerian PANRB dalam LHE AKIP. Menurutnya, 

predikat A hanyalah bonus dari kinerja yang telah dilakukan selama 

ini. "Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati 

hasil dari perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah," tegasnya. 

(ris) 
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MA I 

SAKIP di Mata Pakar 
In ternasional 

U 
paya pemerintah menggenjot implementasi 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(SAKIP) mendapat dukungan dari pakar 

internasional. Dua pakar dimaksud adalah 

Full Professor of Business & Public Management at the 

Department of European Studies. University of Palermo 

(Italy), Prof. Carmine Bianchi, dan Professor of Public 

and Financial Management at the Hertie School of 

Governance, Gerhard Hammerschmid. 

Dalam forum diskusi bertema Improving Performance 

Accountability Through System Dynamics Modelling, 

Carmine Bianchi mengatakan bahwa performance 

management merupakan sebuah proses yang dibutuhkan 

oleh organisasi dalam merumuskan langkah-langkah 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien. Di Indonesia. penerapan performane 

management dilaksanakan melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP). 

Menurut Bianchi, tantangan yang harus dihadapi 

dalam implementasi performance management adalah 

mendorong pergeseran paradigma yang sebelumnya 

berorientasi pada output menjadi outcome, memperbaiki 

pelayanan publik, dan melakukan pengelolaan terhadap 

permasalahan (managing ·cross-cutting· issues). Output 

adalah hasil jangka pendek, sehingga tidak bisa dijadikan 

acuan pencapaian target. Karena itu, harus ada perge

seran dari paradigma output menjadi outcome, yang mem

berikan jaminan bagi pencapaian target jangka panjang. 

"Memang tidak mudah, karena dibutuhkan peningkatan 

kinerja organisasi yang berkelanjutan," ujarnya. 

Organisasi itu sendiri disebutnya seperti orkestra, 

yang di dalamnya terdapat berbagai aspek yang sangat 

kompleks namun menentukan. Dalam sebuah organisasi. 

tingginya kompleksitas permasalahan yang dihadapi akan 

membuat banyaknya pengambil keputusan, sehingga 

membutuhkan koordinasi yang kuat. Menentukan tujuan 

strategis, melakukan identiftkasi terhadap target-target 

yang akan dicapai, serta memangkas permasalahan 

sangat penting dilakukan sejak awal. "Peran perencanaan 

sangat penting dan menentukan keberhasilan target yang 

ditetapkan," imbuhnya. 

Carmine juga memberikan konklusi atas paparannya 

terkait perbaikan sistem manajemen kinerja dengan 

memperhatikan beberapa aspek penting sebagai kerangka 

menuju sistem manajemen yang baik. Perbaikan imple

mentasi sistem manajemen kinerja menurutnya harus 

menyasar pada beberapa unsur. yaitu budaya dan struktur 

organisasi, struktur kelembagaan. peraturan perundang

undangan, komitmen politik dan kepemimpinan. 

infrastruktur informasi. partisipasi masyarakat. pengukuran 

kinerja, dan motivasi untuk melakukan reformasi. 

Sementara itu. Gerhard Hammerschmid, 

mengungkapkan. manajemen kinerja yang diterapkan 

di Indonesia saat ini masih belum berorientasi terhadap 

outcome. 

Menu rut Gerhard, pucuk pimpinan pemerintahan 

seharusnya menetapkan goals yang luas cakupannya, baru 

selanjutnya diturunkan dalam outcome yang dihasilkan 

oleh setiap Kementerian/Lembaga yang mendukung 

aspek teknis pelaksanaan pemerintahan. Sementara untuk 

di level Pemerintah Daerah, outcome juga harus menjadi 

tujuan akhir yang tentu saja harus berorientasi pada 

asas manfaat dan mampu dipertanggungjawabkan serta 

merujuk pada RPJMN. 

Gerhard menambahkan, harus ada integrasi antara 

sistem perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian. 

Bappenas dan Kementerian Keuangan harus membangun 

sistem terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan 

eftsiensi dalam tata kelola pemerintahan. 

Gerhard menilai, sistem akuntabilitas yang dibangun 

oleh Kementerian PANRB. yaitu SAKIP, sudah sesuai 

dengan arah perkembangan manajemen kinerja yang baik. 

Namun dalam pelaksanaannya, kurangnya integrasi antara 

perencanaan dan keuangan menjadi sa lah satu masalah 

karena keduanya membawa ego sektoral yang besar. 

Indonesia sudah memiliki SAKIP yang mengarahkan 

instansi pemerintah untuk berorientasi pada outcome. 

Dengan demikian. bukan tidak mungkin dalam waktu 

dekat tiga sasaran reformasi birokrasi. yaitu pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel, efekti f dan etisien, serta pela

yanan publik yang berkualitas bisa diwujudkan. (ris/ags) 



Staf Ahli Menteri PANRB Teguh Wijinarko: 

Kerja Keras, 
Siapkan Legacy 

elum lama ini Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PANRB) menyerahkan 

rapor Sistem Akuntabil itas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP) bagi pemerintah 

kabupaten dan kota. Secara umum terjadi 

perbaikan, tapi masih banyak pemda yang 

perlu berbenah diri. Untuk mendapat 

gambaran lebih jauh, awak Majalah Layanan Publik 
melakukan wawancara khusus dengan Staf Ahli Menteri 

PANRB Bidang Budaya Kerja, Teguh Wijinarko. Berikut 

petikannya: 

Bagaimana pendapat anda mengenai SAKIP bagi 

pemerintah kabupaten/ kota tahun ini ? 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

diarahkan agar setiap instansi pemerintah menerapkan 

anggaran berbasis kinerja. Dalam hal ini, setiap institansi 

pemerintah itu harus fokus agar anggaran itu memberikan 

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena 

itu. anggaran itu harus benar benar harus di maksimalkan, 

karena anggaran yang dipercayakan kepada instansi 
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<C 
z 

pemerintah itu berasal dari masyarakat. antara lain dari 

pajak. 

SAKIP sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. 

Kalau perencanaannya suidah bagus, maka kesananya juga 

bagus. Dari outcome tertentu kemudian ki ta turunkan ke 

bawah dengan baik, output yang dilakukan dengan baik 

akan kelihatan baik. Benang merahnya juga kelihatan, 

tapi yang banyak terjadi, kadang outcome-nya seperti apa, 

hasilnya seperti apa. ltu terjadi karena banyak instansi 

pemerintah hanya melihat dari output saja. Yang penting 

anggaran habis. Kebiajakan Presiden Jokowi adalah money 

follow programme, yang intinya instansi pemerintah fokus 

pada outcome. 

Dari hasil penilaian, ka lau nilainya B ke atas, 

menunjukkan bahwa sudah ada upaya pemda untuk 

mengelola tata kelola internal sehingga mendapatkan 

hasil. Tetapi untuk yang nilainya masih C ke bawah, berarti 

masih banyak persoalan, misalkan bagaimana keterkaitan 

RPJMD tidak ada benang merahnya. Di situ merupakan 

masalah yang dihadapi banyak pemda, karena banyak 

SKPD yang masih jalan sendiri -sendiri. 

Adakah upaya yang dilakukan Kementerian PANRB 

untuk menyatukan? 

Kementerian PANRB terus melakuan pendampingan. 

Tetapi kuncinya, harus ada komitmen pimpinan untuk 

menggerakkan bawahannya. 

Belakangan banyak pemda yang datang ke Kementerian 

PANRB untuk minta bimbingan. Apakah itu menunjukkan 

adanya komitmen pimpinan ? 
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ltu baru komitmen awal, setelah itu masih perlu 

ditindaklanjuti. Kita harus duduk bersama dalam satu ruangan. 

Harus dicek satu per satu kegiatan yang tidak relevan. Anggaran 

harusnya sama dengan fungsinya, harus dia lokasikan ke dana 

lain, yang lebih efisien dan lebih efektif. 

Bagi SKPD, apa tidak menyakitkan ? 

Mestinya tidak. Kan masing-masing SKPD mempunyai satu 

anggaran yang fokus. Dengan cara ini, anggaran yang tidak 

fokus kita fokuskan. Bisa juga kalau ada program SKPD yang 

tidak jalan, kita alokasikan ke tempat lain. Sekali lagi, komitmen 

pimpinan merupakan kunci. Mereka pasti nurut. 

Pendampingan seperti apa yang dilakukan Kementerian 

PANRB ? 

Kita punya komitmen untuk mereka dan terus terusan 

kita awasi. Begitu masuk, kita reviu semua, lalu mereka 

memperbaiki. Setelah diperbaiki, kita datang lagi sampai 

akhirnya selesai, sampai sistemnya berjalan dengan baik, 

baru kita lepas. Tetapi bukan berarti dilepas begitu saja, kita 

melakukan kontrol terhadap mereka. Bisa jadi mereka dijadikan 

percontohan, jadi bisa didatangi oleh daerah lain. Mekanisme 

dan cara perjuangan mereka bisa menjadi pembelajaran bagi 

daerah lain. 

Berapa kabupaten kota yang sudah memiliki komitmen kuat. 

Apa sudah 100% ? 

Engga juga, kadang-kadang kalo pimpinannya sudah komit 

kemudian lupa maka ngaco lagi. Tapi begitu komitmennya 

tinggi terus akan jadi budaya, semua orang bertindak. Jadi 

fokusnya adalah kinerja. Membangun budaya ini awalnya perlu 

perjuangan keras. 



Berapa kabupaten/kota yang sudah siap untuk take off 

tahun 2017? 

Target Pak Menteri 50%. Dari yang tahun ini 

nilainya CC harus naik menjadi B. Pak Menteri mau 

mempercepat. supaya nanti meninggalkan sesuatu yang 

baik. kita perlu kerja keras dan memperbaiki berbagai 

instrumen. Pak Deputi (RB Kunwas) sudah membuat 

strategi yang berbeda dengan tahun lalu. Misalnya, 

pendampingannya lebih diperketat, intensitas lebih 

diperkuat dengan kru ditunjuk satu per satu untuk 

bertanggung jawab kepada siapa, termasuk saya untuk 

Jawa Barat. 

Bagaimana dengan persoalan keterbatasan SDM? 

Kita melakukan pelatihan dalam kantor yang kita 

sebut dengan semacam PKS (pelatihan kantor sendiri). 

Setiap sore anak-anak muda itu berkumpul, untuk 

berlatih atau saling bertukar pengetahuan. pengalaman 

dan sebagainya sehingga nanti kapasitas mereka 

menjadi meningkat. Selain itu juga kita memperbaiki 

instrumen dan modul agar lebih mudah dipahami. 

Artinya keterbatasan SDM teratasi? 

Sementara ini bisa teratasi. Apalagi ada beberapa 

inspektorat provinsi dan BPKP yang ikut membantu 

melakukan evaluasi. 

Tahun kemarin kan masih belum semua yang 

dievaluasi? Apakah tahun ini akan ditambah? 

Dengan kemampuan yang kita miliki, mungkin 

akan tetap bertahan. Apalagi inspektorat provinsi yang 

dipercaya baru Jawa Timur dan DIY. Karena yang paling 

bagus dua itu. Tetapi mengingat target yang ingin 

dicapai juga tinggi, kita harus mengoptimalkan semua 

potensi. Arahan Pak Menteri, kita harus mencari agen

agen perubahan di setiap provinsi. 

Tahun ini, Kementerian/Lembaga dan provinsi tidak 

diumumkan berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Bagaimana perkembangannya? 

Secara umum memang ada peningkatan. Yang jelas. 

kalau dilihat dari target tahun 2019 masih dalam on 
target. 

Kembali untuk kabupaten/kota. Kesulitan yang sering 

dihadapi di lapangan khususnya di daerah yang masih 

susah? 

Sebenarnya satu yaitu pola pikirnya. Tetapi pola pikir 

itu bisa diubah kalau ada komitmen pimpinan. Komitmen 

itu kita pegang dan terus-menerus secara konsisten, 

maka lama kelamaan yang di bawah akan mengikuti 

semua. Mereka juga akan sadar sehingga pada gilirannya 

dapat menjadi budaya dan terjadi internalisasi. 

Apakah pergantian kepala daerah ikut berpengaruh 

terhadap keberlanjutan SAKIP di daerah ? Misal bupati 

sebelumnya mempunyai komitmen yang kuat, tetapi 

bisa saja dicuekin penggantinya. 

Sebenarnya keberhasilan pemerintah daerah itu bisa 

dilihat dari dua hal. Pertama fungsi manajemen internalnya. 

Kalau manajemennya hanya bagus di tampilan luarnya, 

disebut sebagai pencitraan saja. Kalau seperti itu sebentar 

saja akan hancur. Tapi kalau kita punya manajemen internal 

yang bagus kemudian didukung dengan pimpinan yang 

punya komitmen. tidak hanya pencitraan, kemungkinan 

besar bupati atau walikota akan terpilih lagi. Contohnya 

Banyuwangi, bagus manajemennya. 

Artinya SAKIP itu memiliki nilai jual yang tinggi? 

Saya kira seperti itu. Sekarang pemerintah daerah 

berlomba-lomba untuk memperbaiki SAKIP. 

SEKARANG ADA DUA KABUPATEN/ 
KOTA YANG TERBAIK, BANDUNG DAN 
BANYUWANGI. APA SEBENARNYA YANG 
DILAKUKAN KEDUA PEMDA INI ? 
Kalau Banyuwangi itu punya sistem yang 
terintegrasi dia tidak hanya melihat dari 
titik atas ke bawah, tetapi juga ke sam ping, 
seperti apa kaitan dengan SKPD. Contohnya 
pariwisata. Dulu Banyuwangi dianggap 
daerah terpencil dan punya citra buruk. Tetapi 
bupatinya berhasil menggeser citra itu, dan 
kini menjadi objek wisata. Dia tidak merusak 
lanskap, dan menyiapkan infrastruktur yang 
lain termasuk pengusaha-pengusaha lain 
di sekitarnya. Dengan fokus pembangunan 
wisata, dengan perencanaan yang terintegrasi 
dan matang, seluruh SKPD bahu-membahu 
saling mendukung untuk mencapainya, sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Berbeda dengan daerah lain yang 
perencanaannya buruk. Dari tahun ke tahun 
itu-itu saja. Satu dinas membangun jalan, 
satu lagi membangun taman yang harus 
membongkar jalan yang baru saja diperbaiki. 
lni menunjukkan tidak adanya keterkaitan 
antara satu SKPD dengan SKPD lain. Konsep 
whole of government sebenarnya sudah kita 
lakukan dalam SAKIP. (ags) 
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A
presiasi bergengsi dari PANRB berhasil 

diraih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA). 

Dua penghargaan sekaligus. pertama d iraih 

dalam Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik. yang berhasil 

menyodok sebagai Top 35 lnovasi pelayanan Publik 

2016. Kementerian PANRB kembali memberikan 

penghargaan kepada RSUD SSMA sebagai 5 besar role 
model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori 

sangat baik. 

Predikat ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap 59 Kabupaten/ Kota role model sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rl Nomor 191 th 

2016. Selain RSUD SSMA. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. yang kini 

menjadi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. juga menyandang 

predikat sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan 

Publik dengan kategori A Kota Pontianak juga 

ditetapkan sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik 

dua tahun berturut-turut dari Ombudsman Rl. 

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan. 

pemberian penghargaan ini selain untuk mengapresiasi 

penyelenggara pelayanan publik yang memiliki 

komitmen tinggi, juga untuk memotivasi daerah lain 

untuk mengikuti jejak pemda yang dinilai sudah bagus 

pelayanannya. "Unit penyelenggara pelayanan yang 

masuk kategori sangat baik akan menjadi percontohan 

bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya," 

pungkasnya. 

Tidak lama setelah penyerahan penghargaan 

bersama sejumlah pemda role model di Jakarta. M enteri 

Asman Abnur melakukan peresmian gedung baru rawat 

inap RSUD yang namanya diambil dari nama Sultan ke-6 

Pontianak. Tambahan gedung itu membuat RSUD yang 

mulai beroperasi tahun 2012 ini semakin memperkokoh 

kesiapannya dalam melayani masyarakat Pontianak dan 

sekitarnya di bidang kesehatan. 
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Seperti halnya penambahan gedung baru rawat inap, 

pembangunan RSUD SSMA yang dimulai tahun 2010 

in i merupakan inisiatif W alikota Pontianak Sutarmidji, 

yang menilai perlunya pelayanan kesehatan dengan 

konsep anti diskriminasi atau tanpa membedakan 

kelas. Konsep pelayanan tersebut juga telah dilegalkan 

melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Sultan Syarif 

Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Nomor: 003c/ 

RSUD-PTK/2015 tertanggal 7 Januari 2015. 

Direktur RSUD SSMA Yulisastuti Saripawan 

mengungkapkan. pelayanan rumah sakit pada saat ini 

merupakan sebuah paradoks. Sebagian besar pelayanan 

rumah sakit di negeri ini . membeda-bedakan pelayanan 

kepada pasien menurut kelas pelayanan. tergantung 

kemampuan fmansial pasien. Ada kelas Super VIP. VIP. 

kelas I, kelas II , kelas Ill. Diskriminasi paling dirasakan 

oleh pasien di kelas Ill yang umumnya merupakan warga 

masyarakat miskinseringkali ditelantarkan . 

Hal ini dapat dipahami karena perbedaan kelas 

tersebut akan mempengaruhi perbedaan jasa 

pelayanan yang diterima rumah sakit. Karena rumah 

sakit pemerintah sudah lama diselenggarakan untuk 

memenuhi berbagai kepentingan. bahkan ada yang 

untuk mengisi pendapatan daerah atau rumah saki t 

telah berubah orientasi dari sosial ke bisnis. "Dengan 

adanya pelayanan antidiskriminasi maka semua kalangan 

masyarakat dapat menikmati pelayanan yang sama," 

ujarnya kepada awak Majalah Layanan Publik. 

Untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit anti

diskriminasi/tanpa kelas dimulai dengan penetapan 

kebijakan. program operasional dan kegiatan atau 

aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi 
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serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Komitmen kuat 

dari Walikota Pontianak dan jajaran manajemen, bahwa 

rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas khususnya kepada masyarakat miskin. 

Langkah selanjutnya, dengan menyusun standar 

pelayanan kedokteran, standar prosedur operasi, clinical 

pathway, serta alur pelayanan. "Dalam Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Rumah Sakit, hanya terdapat 

satu kelompok tarif jasa pelayanan dan tindakan serta 

pemeriksaan penunjang," imbuh Saripawan. 

Dalam pembagian kamar perawatan tidak dilakukan 

berdasarkan kelas, 1,11 ,111 ataupun VIP, tetapi berdasarkan 

jenis penyakit, kelompok gender dan usia. Kamar 

perawatan yang ada meliputi ruang perawatan anak, 

dewasa laki-laki, dewasa perempuan. penyakit menular. 

kebidanan dan kandungan. Perawat juga dikelompokkan 

menjadi 2, yakni yang bertanggungjawab terhadap 

perawatan pasien menurut-jenis penyakit, dan ruang perawatan. 

Konsep pelayanan anti diskriminasi merupakan konsep 

pelayanan satu-satunya di Indonesia yang berpihak kepada 

masyarakat kurang mampu. Dengan konsep pelayanan 

antidiskriminasi, maka seluruh jasa pelayanan yang diterima 

staf medis adalah sama untuk semua pasien. Dampaknya, 

pendapatan staf medis (take home pay) cukup rendah karena 

tidak ada cross subsidi dari pasien di kelas yang lebih tinggi. 

"Namun hal ini dapat diatasi dengan pelatihan serta pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," ujarnya. 

Diakui. pada awalnya terdapat beberapa kendala dalam 

memberikan pelayanan tanpa kelas ini. Misalnya, perawat 

yang merupakan ujung tombak pelayanan rawat inap belum 

menguasai semua aspek asuhan keperawatan dari semua 

spesialisasi yang ada yaitu bedah. penyakit dalam, anak, syaraf, 

mata dan THT. Namun hal itu dapat diatasi dengan memberikan 

pelatihan (in house training). 

Karena inovasi ini sudah direncanakan sejak berdirinya 

RS, maka tidak butuh waktu yang lama agar inovasi ini bisa 

sesuai rencana. Jumlah kunjungan pasien pun meningkat dan 

berdampak pada kenaikan pendapatan. Namun yang lebih 

terasa, adanya kepuasan penerima pelayanan dan pemberi 

pelayanan di rumah sakit. Pelayanan anti diskriminasi ini dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Pontianak yang 

menjadi pasien RSUD SSMA. khususnya masyarakat kurang 

mampu. Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa 

tergantung kepada kemampuan fmansial serta pelayanan yang 

cepat dan mudah. 

Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan 

IGD membuktikan bahwa rumah sakit ini telah dimanfaatkan 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak dan di 

luar Kota Pontianak. Berdasarkan Survey Kepuasaan Masyarakat 

(SKM) yang dilakukan tahun 2014 skornya 75,58, tahun 2015 
menjadi 77,26 dan kepuasan masyarakat pada 2016 meningkat 

lagi dengan skor 78,9 yang berarti pelayanan RSUD SSMA 

masuk dalam kategori baik. 

Dalam tiga tahun terakhir, Bed Occupancy Rate (BOR) juga 

mengalami peningkatan. Tahun 2014 tercatat 53,41 persen, naik 

menjadi 63,19 persen pada tahun 2015, dan sedikit meningkat 

lagi menjadi 63,28 pada tahun 2016. 
RSUD SSMS juga tidak membedakan pelayanan bagi 

pasien yang menggunakan pembayaran secara umum atau pun 

menggunakan BPJS, hal ini dibuktikannya hampir 95% pasien 

yang dilayani di RS ini adalah peserta BPJS. 

Seperti harapan Menteri PANRB Asman Abnur agar 

daerah lain meniru inovasi yang sudah baik, maka RSUD 

SSMA Pontianak pun tak sepi dari kunjungan dari daerah lain. 

Diakuinya bahwa saat ini masih pada tahap kunjungan, antara 

lain dari Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Mempawah, 

Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kota Singkawang, 

Kabupaten Sanggau. "Ada juga beberapa UPTD di Lingkungan 

Dinas Kesehatan Kota Pontianak," ujar Yulisastuti Saripawan 

menambahkan. (ags! twi!stw) 
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Transformasi Pelabuhan 

Saat Pengguna Jasa 
Pelabuhan Pontianak 
Bisa Tidur Nyenyak 

W
ajah Ketua Indonesia National Shipowner Association (IN SA) Kalimantan Barat H. Rosyidi 

tampak sumringah, lantaran sejak tahun 2014 kapal-kapal pengangkut peti kemas yang 

akan sandar di Pelabuhan Pontianak tidak lagi harus menunggu terlalu lama. Mereka 

karena sudah mendapat kepastian kapan merapat. serta berapa lama waktu bongkar muat. 

Selain berdampak pada efisiensi pelayaran karena biayanya makin murah. hal itu juga ada kepastian waktu 

yang memudahkan manajemen di setiap perusahaan pelayaran. 

"Sekarang saya bisa tidur nyenyak. tidak perlu bolak-ba lik menanyakan dan mendesak kepada petugas 

agar kapalnya bisa sandar di Pelabuhan Pontianak." ujar Haji Rosyidi Usman. Ketua Indonesia National 

Shipowner Association (INSA) Kalimantan Barat dalam percakapan dengan redaksi Majalah Layanan Publik di 

Pontianak baru-baru ini. 
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"KAPAL TELAGA 

MAS SANDAR 

SEKITAR 24 

JAM UNTUK 

MELAKUKAN 
BONGKAR 

MUAT. BESOK 

PAGI, SUDAH 

ADA KAPAL 
LAIN YANG 

AKAN SANDAR 
UNTUK 

MELAKUKAN 

HAL YANG 
SAMA," 

Roy Prabandaru 
Mahapria 

Deputi GM 
Komersial PT 

Pelindo Cabang 
Pontianak 

Boleh dibilang, kondisi seperti itu sejak lama 

menjadi mimpi dari semua pihak yang melakukan bisnis 

pelayaran, mulai dari pemilik kapal, pemilik barang, 

forwarder. perusahaan bongkar muat, dan tentunya 

masyarakat luas sebagai end user produk yang diangkut 

kapal-kapal tersebut. Harapan itu kini terwujud di 

Pelabuhan Pontianak, khususnya di terminal petikemas, 

yang telah mengalami transformasi sejak tahun 2012. 

H. Rosyidi merupakan saksi hidup perkembangan 

tata kelola pelabuhan di lbukota Kalimantan Barat 

tersebut. sejak kondisinya masih carut-marut hingga kini 

sudah tertata rapih dan teratur. Tumpukan petikemas 

tampak teratur dan rapih, tak terlihat manusia yang aktif 

dalam kegiatan bongkar muat petikemas. Begitu kapal 

sandar. secara sistematis crane-crane yang kapasitas 

dan jumlahnya sudah memadai bekerja dengan 

sendirinya, seolah tanpa ada campur tangan manusia. 

Kontainer pun langsung naik ke atas truk untuk segera 

diangkut ke gudang yang lokasinya di luar kawasan 

pelabuhan. tanpa banyak urusan yang remeh temeh di 

pintu gerbang. 

Apa mungkin sebelumnya mungkin tak terpikir 

bisa terjadi, ternyata bisa dilakukan di Pelabuhan yang 

berada di tepi Sungai Kapuas ini. Bahkan. perubahan 

budaya kerja itu telah berhasil memangkas waiting time. 

atau waktu tunggu kapal di pelabuhan yang semula 

tujuh hari menjadi zero waiting time. Bahkan pihak 

Manajemen Pelindo akan terus berusaha untuk selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

Pelabuhan Pontianak sebenarnya sudah melakukan 

terlebih dahulu bertindak untuk memangkas dwelling 

time, sebelum Presiden Jokowi mengarahkan 

perhatiannya dan mendorong Tanjung Priok dan 

pelabuhan lain memangkas dwelling time. Apa yang 

dilakukan manajemen Pelindo Pontianak melalui 

pembenahan terminal peti kemas ini tidak sia-sia, dan 

berhasil mengantarkannya masuk dalam Top 35 lnovasi 

Pelayanan Publik 2016, sebuah kompetisi inovasi 

pelayanan publik paling bergengsi di tanah air yang 

digelar oleh Kementerian PANRB setiap tahun. 

Rasa penasaran setelah mendengar paparan dan 

manajemen pelabuhan mendorong Awak Majalah 

Layanan Publik melihat dari dekat aktivitas bongkar 

muat di dermaga terminal petikemas Pelabuhan 

Pontianak. Sekitar pukul 18.30 WIB, sebuah kapal 

petikemas 'Telaga Mas Jakarta' tampak sudah selesai 

membongkar muatannya. Dari informasi yang didapat, 

kapal itu sandar sejak pukul 07.00 WI B. dan selesai 

bongkar sekitar pukul 18.00. Selanjutnya, dilakukan 

pemuatan peti kemas dan selesai pagi hari, sekitar pukul 

06.00. "Kapal Telaga Mas sandar sekitar 24 jam untuk 

melakukan bongkar muat. Besok pagi, sudah ada 

kapallain yang akan sandar untuk melakukan hal yang 

sama," ujar Deputi GM Komersial PT Pelindo Cabang 

Pontianak Roy Prabandaru Mahapria. 

Roy pun menunjukkan jadwal kapal yang akan 

sandar dalam seminggu kedepan, yang dipasang 

di ruang Command Centre. Para pekerja di ruang 

ini selalu siaga selama 24 jam. Tampak sejumlah 

tenaga muda yang bekerja dalam tiga shift. Dengan 

bantuan sejumlah CCTV yang terpasang di berbagai 

sudut. dan bantuan peralatan Teknologi lnformasi. 

Command Centre bisa memantau. mengatur hingga 

mengendalikan seluruh kegiatan bongkar muat hingga 

pergerakan petikemas. 

Tak seperti dulu 

Transformasi Pelabuhan Petikemas Pontianak 

sekaligus mendobrak status quo sebuah pelabuhan 

yang sarat dengan kesemrawutan, ketidakramahan. 

seperti halnya pelabuhan-pelabuhan pada umumnya. 

Tidak seperti dulu lagi, sekiranya kalimat itulah yang 

cocok untuk menggambarkan kondisi Pelabuhan 

Pontianak saat ini. Sejak dimulainya langkah 

transformasi pada tahun 2012 lalu, Pelabuhan 

Pontianak kini menunjukkan banyak perubahan yang 

signiflkan dan semakin mendukung peran sebagai 

pelabuhan internasional hub yang melayani angkutan 

alih muat (transhipment) peti kemas nasional dan 

internasional dengan skala pelayanan transportasi laut 

dunia. 

Transformasi memang pantas dilakukan mengingat 

adanya sejumah alasan. Antara lain terbatasnya 

area Container Yard (CY) a tau lapangan penumpukan 

barang. Kegiatan bongkar muat yang otomatisasi, 

kegiatan pelayanan Terminal Petikemas (TPK) masih 

dibebani dengan kegiatan pelayanan layaknya 

DEPO. Manajer Terminal Petikemas Hendri Purnomo 

mengatakan. faktor-faktor tersebut merupakan 

penyebab rendahnya kinerja Pelabuhan Pontianak. 
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Hal itu dapat dilihat dari lamanya waktu tunggu 

kapal (~ 7 hari) sebelum sandar, kepadatan lapangan 

penumpukan petikemas (yard occupancy ratio/YOR) 

yang tinggi, buruknya ukuran kinerja operasional dan 

tingginya biaya yang harus ditanggung pengguna jasa 

dan pelayaran akibat demurrage keterlambatan kapal 

dan barangnya. 

Hendri mengungkapkan, Pelabuhan Pontianak 

mengusung program-program operasional excellence 

untuk mewujudkan transformasi ini, yang dimulai 

dari penataan kegiatan layout atau re-layout lapangan 

penumpukkan petikemas TPK dan uster menuju 

pada dedicated area. Selain itu, juga dilakukan 

pemisahan kegiatan pelayanan stripping/stuffing 

yang semula oleh Terminal Petikemas diserahkan 

kepada Usaha Terminal dan program deployment 

peralatan, perubahan pola operasi (SOP) menjadi 

pol a pintu searah/ one direction, restrukturisasi pola 

operasi (SOP), serta penataan petikemas dan berthing 

window. 

Tidak berhenti sampai di situ, transformasi pun 

berlanjut ke tahap kedua. Pada tahap ini Pelabuhan 

Pontianak berupaya untuk mengimplementasikan 

Terminal Operation Systems (TOS) OPUS (kerja) 

dengan meng-upgrade terminal petikemas di 

Pelabuhan Pontianak. Peningkatan TOS ini sekaligus 

menjadi bukti kemampuan IPC dalam membangun 

dan memodernisasi pelabuhan petikemas terbaik di 

kelas domestik. 

Pengimplementasian TOS OPUS ini juga 

dibarengi dengan peningkatkan sarana dan prasarana 

operasional guna mendukung implementasi 

OPUS serta optimalisasi organisasi, training, dan 

implementasi Health, Safety, Security, dan Environment 

(HSSE). 

Penerapan TOS OPUS juga diiringi dengan 

pengembangan autogate system deployment, e-billing 

process, dan centralized planning & controlling. 

"TOS OPUS ini dipilih karena akan memberikan 

manfaat seperti peningkatan potensi produktivitas 

terminal box ship per hour (BSH) dan berth time, 

pengoptimalisasian kinerja terminal, dan menjadikan 

Pelabuhan Pontianak sebagai referensi transformasi 

terminal petikemas domestic. (ags/ twi/stw) 
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H 
aji Rosyidi menjadi salah seorang saksi hidup perkembangan 

Pelabuhan Pontianak. Dia tahu persis seluk beluk dan hiruk-pikuk 

yang terjadi di setiap sudut pelabuhan. Ada baku I jamu, jualan 

disitu, arahnya tidak teratur, mengambil pun asal ngambil secara paksa. Kondisi 

itu benar-benar terasa sekitar tahun 2008. "Seperti pasar, tidak teratur sama 

sekali," ujar Ketua Indonesia Nation Shipowner Association (INSA) ini. 

Sepeda motor masuk keliling-keliling, akhirnya terjadi pencurian, 

pemotongan kabel, semua yang bisa dijadikan duit diambil. Pengguna jasa pun 

prates kepada GM Pelabuhah Pontianak, harus diusahakan entah bagaimana 

caranya harus berubah. Sejumlah pengguna jasa, mulai dari INSA, ILFA/ALFI 

(d/ h GAFEKSI), APBMI dan semua stakeholders di pelabuhan berunding 

mendukung bahwa Pontianak harus berubah. Bahkan dukungan juga datang 

dari Walikota. Pemda, dan Gubernur. 

Saat ini, Rosyidi mengisahkan, kalau kapal tiba itu pasti nunggu beberapa 

hari bahkan pernah sampai 10 hari lebih, dan setelah mengalami penurunan 

akhirnya angka 87 jam dijadikan patokannya bagi pelayaran. Tapi kini angka 

terebut berubah drastis menjadi nol. 

Hal itu terjadi setelah ada perbaikan penambahan alat, perubahan sistem 

dalam pelabuhan menjadi bagus kemudian sistem output juga berjalan secara 

otomatis sehingga mengubah semua, yang pada akhirnya menjadi nol. "Bahkan 

sekarang ini dermaganya nunggu kapal ," imbuhnya. 

Kalau semula banyak orang yang tidak tertarik, sekarang semua orang 

sudah tertarik sama pelabuhan. Banyak kapal yang masuk Pontianak, kapal baru 

juga banyak. Salah satu daya tariknya adalah penurunan tarif, biaya angkutan 

pun menjadi lebih murah. Kalau dulu pelayaran masih menggunakan kapal 

ukuran 200 TEUs, kini banyak yang ukuran 500 TEUs. Pelabuhan Pontianak kini 

semakin bersaing, sehingga yang datang banyak kapal besar. 

Sekarang semuanya bisa tidur nyenyak, karena itu sistemnya bagus gak ada 

ragu-ragu lagi. Orang masuk pelabuhan tidak perlu menggunakan ini-itu, jadi 

perusahaan pelayaran tinggal melihat dari jauh, sudah bergerak, sudah berjalan, 

tinggal memantau saja. "Saya tidak memuji pak tapi memang faktanya begini," 

ujarnya. 

Hal itu tak lepas dari dorongan dari pihak penggunan jasa, khususnya 

pengusaha pelayaran. "Puluhan surat sudah saya layangkan ke Dirut PT Pelindo 

di Jakarta, termasuk termasuk permintaan alat, SDM yang baik. Kalau dihitung 

sejak tahun 2008 suratnya ada 47," imbuhnya. 

Sebagai orang Pontianak, kini Rosidi yang mengaku bangga karena 

pelabuhan menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja, karena 

Pelauhan sungai ini memiliki keterbatasan. Pelabuhan ini akan mengalami 

stagnasi ketika througput sudah mencapai angka 300 ribu TEUs. Angka itu 

bisa terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pelabuhan 

alternatif, yakni pembangunan Kijing di Kabupaten Mempawah. (ags) 



Home Care 
' 

T
erik matahari tidak menyurutkan Tim Home 

Care yang berjumlah tiga orang, yakni dokter. 

perawat dan seorang petugas merangkap 

pengemudi untuk menyambangi salah seorang 

pasien, Bahriah. seorang ibu berusia 52 tahun di 

Kecamatan Rappocini, Makassar. 

Sekitar lima bulan lalu, perempuan ini jatuh dari atap 

rumahnya, saat membetulkan antena. Dari Puskesmas 

Kassi-Kassi, Tim Home Care menumpang sebuah mobil 

Dottorro'ta. kendaraan jenis city car, masuk ke sebuah 

gang kecil, untuk melakukan perawatan kesehatan 

secara berkala. Kendaraan yang dilengkapi peralatan 

medis yang berfungsi layaknya sebuah ambulans. 

Bahriah adalah warga Kota Makassar yang 

turut merasakan manfaat dari inovasi Home Care. 

Bahriah meminta bantuan Home Care karena tidak 

dapat berjalan setelah terjatuh dari atap rumahnya. 

Sebelumnya, ia mendapat perawatan dari petugas 

Puskesmas setempat. 

Selama lima bulan perawatan di rumah . lanjut 

Bahriah. petugas Home Care berkunjung seminggu 

sekali dan ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. 

Pelayanan yang diberikan juga sangat baik, tidak lebih 

dari lima menit setelah ditelepon mereka tiba. "Sangat 

membantu, terlebih bagi warga yang kurang mampu dan 

sulit untuk menuju Puskesmas," ujarnya kepada redaksi 

Majalah Layanan Publik yang menyambangi kediamannya 

baru-baru ini. 

Kehadiran Home Care juga mendapat tanggapan 

positif dari Ismail, 45 tahun, warga Panakkukang, 

Makassar. Ia menilai Home Care merupakan pelayan 

dalam sektor kesehatan yang sangat menarik dan 

bermanfaat. Menurutnya, penggunaan mobil Dottoro'ta 

dalam memberikan pelayanan Home Care dinilai 

cukup unik. Dia optimistis, cara ini mampu mengatasi 

permasalahan kesehatan di Kota Makassar. Pasalnya, 

sebagian besar warga kurang mampu bertempat tinggal 

di daerah lorong, yang hanya bisa diakses dengan 

Bikin 'Warga 
Makassar 
Senang 
kendaraan kecil. 

Kendati belum pernah menggunakan pelayanan Home Care. 

Ismail yakin inovasi ini sangatlah membatu masyarakat. terutama 

yang tingkat ekonominya rendah. Semua pelayanan yang 

diberikan oleh Home Care secara cuma-cuma alias gratis mampu 

menarik perhatian warga Makassar untuk dapat mengakses serta 

mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat. "Semoga 

Home Care dapat tetap dijalankan dan keberadaannya tetap 

eksis meskipun pemimpin Kota Makassar sudah berganti," 

katanya. 

Ismail juga berharap. jumlah armada Dottoro'ta dapat 

ditambah. Karena bukan tidak mungkin panggilan terhadap 

Home Care lebih banyak seiring dengan informasi keberadaan 

Home Care yang makin diketahui masyarakat. 

Kisah Bahriah dan pengakuan Ismail merupakan wujud 

keberhasilan dari program Home Care yang merupakan inovasi 

dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. lnovasi yang digagas oleh 

Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto ini bahkan berhasil 

menjadi Top 35 dalam Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik 2016 

yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (byu/ ton) 
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ome Care. merupakan sebuah inovasi dari Dinas 

Kesehatan Kota Makassar dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ke rumah warga selama 

24 jam. lnovasi ini mulai bergulir sejak Januari 

2015 bertujuan agar tidak ada masyarakat 

khususnya di Kota Makassar yang mengalami 

masalah kesehatan dapat teratasi dengan cepat. 

Pemerintah Kota Makassar juga ingin memastikan 

semua warganya, terutama warga miskin yang 

sebelumnya tidak mampu ke rumah sakit karena 

terbentur masalah ekonomi dapat dijangkau. 

Layanan kesehatan yang datang ke rumah 

warga ini disajikan dengan menggunakan mobil 

berukuran keci l yang diberi nama Dottora'ta. Kendaraan 

berukuran mini yang dilengkapi dengan peralatan medis 

tersebut dapat menjangkau pemukiman warga yang 

jalan sempit. Saat ini, Pemkot Makassar sudah memiliki 

Dottora'ta (Dokter Kita) sebanyak 48 unit, 46 di 

antaranya disebar di setiap Puskesmas yang ada di Kota 

Makassar, sementara 2 unit sisanya berada di Dinas 

Kesehatan yang berfungsi sebagai cadangan apabila ada 

Dottoro'ta yang mengalami kerusakan. 

Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto 

mengatakan, program Home Care berawal dari riset 

yang dilakukannya sejak masa kuliah. Ramdhan ikut 

merasakan apa yang dirasakan masyarakat perkotaan. 

khususnya orang miskin yang mengalami sakit. Sejak 

saat itu dirinya bertekad untuk dapat hadir dan 

membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat 

yang tinggal di Iorang-Iorang jalan. Permasalahan itu 
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antara lain kejahatan, kriminalitas, maupun kemiskinan 

dan kesehatan. 

"Orang miskin sudah banyak menunggu, mulai 

menunggu pinjam uang, dia menunggu angkutan umum, 

dia menunggu antrian, dia menunggu dokter datang, dia 

menunggu dokter memeriksa, dia menunggu diagnosa, 

dia menunggu hasil laboratorium. dia menunggu obat, 

kalau ini dilakukan dirumah tidak ada menunggu lagi, 

langsung ditangani," ujarnya. 

Pria kelahiran Makassar, 31 Januari 1964 ini 

mengibaratkan Iorang layaknya sel dalam tubuh. Kalau 

sel sakit, maka tubuh pun ikut sakit. Begitu juga ketika 

sel mati. tubuh pun akan ikut mati. "Percuma jika 

membangun kota, namun Iorang ditinggalkan. Karena 

itu saya memprogramkan pelayanan publik dengan 

perbaikan Iorang," ujar ayah dari tiga orang anak ini. 

Mengacu pada permasalahan tersebut, salah satu 

solusi yang diterapkan yakni melalui inovasi home care, 

sebuah pelayanan kesehatan dengan sistem jemput 

bola serta menjangkau pasien yang bertempat tinggal di 

dalam Iorang. 

Sebagaimana diharapkan warga, Walikota menjamin 

program ini akan berkelanjutan bahkan berkembang, 

karena adanya regulasi berupa Peraturan Walikota 

(Perwali), baik menyangkut prosedur maupun tenaga 

medis yang terlibat dalam Home Care. Dalam hal SDM. 

saat ini juga sudah mumpuni karena telah dilakukan 

pelatihan keterampilan yang mendukung pemberian 

layanan oleh para petugas Home Care serta dengan 

didukung alat alat medis lengkap. 



Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Makassar Naisyah T. Azikin menjelaskan. pelayanan 

kesehatan Home Care dapat diakses masyarakat 

dalam 24 jam mela lui Call Centre 112. Call center itu 

selanjutnya menghubungi Puskesmas terdekat dengan 

alamat pasien, dilengkapi dengan data diri pasien dan 

nomor telepon. Selanjutnya, Puskesmas terdekat 

menghubungi keluarga pasien untuk memperoleh 

konflrmasi layanan kesehatan yang diperlukan. Tahapan 

berikutnya, tim Home Care mengunjungi pasien dan 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. 

Setiap pasien mendapatkan pelayanan dari dokter 

penanggung jawab atau petugas pelaksana Home 

Care lainnya. Apabila kondisi pasien memerlukan 

penanganan lebih lanjut. pasien akan dirujuk untuk 

mendapatkan tindakan stabilisasi. 

Setiap layanan Home Care ditangani oleh 

satu tim yang terdiri atas dokter, perawat. Physical 

Therapist, dan Speech Pathologist. Tim ini mendapat 

dukungan teknis dan sumber daya manusia sebanyak 

144 petugas kesehatan yang berasal dari 46 

Puskesmas yang tersebar di Kota Makassar. Regulasi 

yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Makassar 

menggunakan sistem rotasi penugasan tenaga medis 

di Puskesmas. Jika selama ini para petugas tersebut 

bertugas piket di Puskesmasnya masing-masing, maka 

kini mereka juga bertugas melakukan kunjungan 

langsung ke rumah calon pasien ketika menerima 

panggilan layanan Home Care. 

Sebelum penerapan layanan Home Care. sistem 

pelayanan kesehatan masih terpusat pada 46 

Puskesmas. Hal ini membuat sebagian masyarakat 

miskin kesulitan menjangkau Puskesmas karena lokasi 

tempat tinggal yang berada di lorong. Data morbility 

menunjukkan, tota l kunjungan pasien pada 46 

Puskesmas tahun 2014 sebanyak 1,316,693 pasien, 

tahun 2015 sebanyak 1,367,787 pasien dan tahun 

2016 sebanyak 1,243,437 pasien. 

Naisyah T. Azikin, menjelaskan, tahun pertama 

dijalankan, Home Care menggunakan pendanaan 

yang menempel pada program lain, seperti pelayanan 

kunjungan ke rumah masyarakat. Saat itu, program 

ini memang belum masuk dalam kegiatan yang 

dianggarkan Dinas Kesehatan Kota Makasar dalam 

APBD 2014. Baru pada 2015, program ini masuk 

penganggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Dinas Kesehatan. 

Penganggaran ditujukan untuk penambahan alat 

kesehatan untuk membantu Puskesmas dan tim Home 

Care dalam melayani masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan. Tahun 2015 dia lokasikan 

anggaran Rp. 5.427.101.000 dan 2016 sebesar Rp 

5.754.680.500. untuk tahun 2017 turun menjadi 

M. Ramdan Pomanto, Wali Koto Mokossor. 

2.317.038.100. 

Sejak tahun pertama diterapkan. penanganan pasien melalui 

Home Care terus mengalami peningkatan. tercatat tahun 2015 

sebanyak 2.266 pasien mendapatkan pelayanan ini. Tahun 

berikutnya, jumlah pasien meningkat hingga sebanyak 4.685. 

Hingga Februari 2017, tercatat sudah ada 1.304 pasien. "Tren 

peningkatan tersebut tidak lepas dari kepercayaan masyarakat 

terhadap program Home Care serta gencarnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. dari mulai 

pemasangan stiker di pemukiman, sosialisasi hingga tingkat RT, 

dan pemberitaan diberbagai media massa baik cetak, online. tv 

serta radio," ungkap Naisyah T. Azikin. 

Sejumlah upaya pun saat ini telah dilakukan pemerintah 

Kota Makassar untuk memastikan Program Home Care tidak 

sekadar seremonial. Naisyah menegaskan. untuk mendukung 

keberlanjutan program tersebut, Pemerintah Kota Makassar 

telah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 63 

Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam 

(Home Care) di Kota Makassar. 

Selain meningkatnya penanganan pasien di tiap tahun, 

kesuksesan program Home Care juga ditunjukkan dengan 

adanya sejumlah pemerintah daerah yang mengadopsi dan 

mereplikasi inovasi ini, di antaranya Kota Bandung, Balikpapan. 

Sumatera, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

dan lain-lain. 

Program Home Care yang diciptakan Pemerintah Kota 

Makassar telah mendapat penghargaan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

sebagai sa lah satu lnovasi Pelayanan Publik terbaik di tahun 

2016, dan ikut serta dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 

tingkat internasional yakni United Public Services Award 

(UNPSA) 2017. 

"Dinas Kesehatan Kota Makassar sudah melakukan submit 

untuk selanjutnya dilakukan seleksi. Kami optimistis dapat 

ikut berkompetisi dalam ajang UNPSA, karena inovasi yang 

diikutsertakan memiliki keunikan tersendiri yaitu penggunaan 

mobil berukuran kecil atau Dottoro'ta yang dilengkapi dengan 

alat medis di dalamnya," pungkas Naisyah. (byu!ton) 
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SOSOK 

Penghargaan Istimewa 
untuk Polisi Luar Biasa 

MASIH INGAT PERISTIWA PERAMPOKAN 01 

PULOMAS JAKARTA TIMUR 01 PENGUJUNG TAHUN 

2016SILAM? 

K
asus tersebut telah menyedot perhatian publik 

yang begitu luas. dan membuat masyarakat 

begitu gemas dibuatnya. Betapa tidak. 11 orang 

disekap dan dikunci di dalam kamar mandi yang 

sangat sempit. sehingga enam orang di antaranya tewas. 

Kasus tersebut menjadi tantangan bagi Polisi untuk 

secepatnya mengungkap dan menemukan pelakunya. 

Pasalnya, banyak spekulasi penyebab peristiwa itu dan 

berpotensi menambah keruh. Perhatian media pun tak 

henti-hentinya menyorot kasus itu. sehingga sempat 

menjadi viral pemberitaan dalam beberapa hari. 

Sungguh sebuah prestasi luar biasa. dalam waktu 

kurang dari 24 jam sejak olah Tempat Kejadian 

Perkara (TKP), Polda Metro Jaya berhasi l mengungkap 

dan menangkap pelakunya. Penjelasan dari Kapolri 

Jenderal Tito Karnavian yang menegaskan bahwa 

kasus itu murni perampokan, telah menepis spekulasi 

di kalangan masyarakat. Betapa tidak. sempat beredar 

kasus itu terkait dengan persaingan bisn is. bahkan ada 

yang berspeku lasi terkait dengan perebutan warisan. 

mengingat korban memiliki isteri lebih dari satu orang. 

"Aihamdulillah, setelah penangkapan saya lapor Pak 

Kapolri jam dua siang," ujar Direktur Reserse Kriminal 
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Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rudy Heriyanto 

Adi Nugroho dalam percakapan dengan Redaksi Majalah 

Layanan Publik di ruang kerjanya baru-baru ini. Rudy 

menyebut. Kapolri sendiri kaget. "Bagus Mas. luar biasa," 

ucap Rudy menirukan Kapolri. 

Reaksi Kapolri cukup beralasan. mengingat hanya 

dalam hitungan jam sejak olah TKP, mantan Kapolres 

Jakarta Barat ini, berhasil menangkap pelaku. "Waktunya 

hanya 18 jam pasca-olah TKP," ujarnya. Menurutnya, 

rl is pengungkapan kejahatan di akhir tahun ini juga bisa 

memulihkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, 90% 

pemberitaan polisi mengarah ke Polda Metro Jaya. ltulah 

yang membuat Kapolri kemudian tergerak memberikan 

penghargaan kepada 87 personel polisi yang terlibat 

dalam pengungkapan kasus perampokan berdarah di 

Pulomas, Jakarta Timur. 

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Tito 

di Lapangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Polda Metro Jaya. "Kita lihat kasus diungkap dalam 

hitungan jam. Untuk itu, saya terapkan sesuai dengan 

prinsip reward and punishment secara konsisten untuk 

membentuk iklim kompetisi yang sehat untuk saling 

berprestasi," kata Kapolri. 

Tito mengatakan performa para anggotanya dalam 

mengungkap kasus ini terbilang bagus. Apalagi dengan 

tingginya perhatian publik yang memberi tekanan 



tersendiri bagi para anggota. Penghargaan yang diberikan pada 

87 anggota itu berbentuk serti fikat. "Saya sampaikan pada 

Kapolda (Metro Jaya), kalau mereka mau sekolah atau akan 

ada promosi, saya akan berikan perhatian," kata Tito yang yakin 

dengan penghargaan ini, para anggota kepolisian bisa bangga 

dan lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik. 

Dari 87 anggota polisi penerima penghargaan terdiri 

atas 18 perwira menengah, 20 perwira pertama dan 49 

bintara. Mereka bertugas di Direktorat Kriminal Umum Polda 

Metro Jaya, Resor Jakarta Timur dan Resor Depok. Penerima 

penghargaan antara lain Kepala Subdirektorat Kejahatan dan 

Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Ajun Komisaris 

Besar Hendy Kurniawan serta Kepala Kepolisian Resor Depok 

Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan. 

Rudy mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh 

pejabat tertinggi Polri, memiliki nilai yang sangat istimewa. 

"Bentuknya apa, kita nggak pernah memikirkan. Kita itu 

disalami, ditepuk-tepuk pundak oleh pimpinan saja sudah 

senang sekali. ltu sudah luar biasa. Pimpinan yang mau seperti 

itu. bagi kami sudah luar biasa," ujarnya. 

Pria kelahiran Jakarta 17 Maret 1968 ini mengungkapkan, 

penghargaan dari Kapolri itu luar biasa. "Bayangkan saja, adik

adik yang berpangkat bintara. yang mungkin jarang pulang ke 

rumah, mendapat penghargaan dari pimpinan tertinggi Polri. 

ltu suatu perhatian yang luar biasa," ucap Rudy. 

Menu rut mantan Kapolres Jakarta Barat yang dipercaya 

menjabat Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sejak 22 
Juli 2016 ini, kenaikan pangkat dan kesempatan mengikuti 

pendidikan/sekolah merupakan kebanggaan yang luar biasa. 

Betapa tidak, kalau seorang anggota polisi berpangkat brigadir 

yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti Sekolah 

Calon Perwira (Secapa), maka karirnya akan mandek di brigadir, 

atau bintara saja. Tapi kalau dia bisa sekolah, selain menjadi 

kebanggaan bagi dirinya dan keluarga, dia bisa menjadi perwira. 

Karir Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho di kepolisian 

memang berbeda dengan kebanyakan polisi lainnya. Sosok 

yang cerdas, tetapi rendah hati ini menjadi polisi setelah 

dia menyandang gelar Sarjana Hukum dari FH Universitas 

Lampung. Ia menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 3,5 

tahun dengan IPK 3,3, sebuah prestasi yang tidak mudah 

dicapai pada tahun-tahun itu. 

Jalan Rudy untuk menjadi seorang aparatur negara, 

terbuka setelah ia mendapat surat panggilan dari Kemenko 

Polkam guna mengikuti sekolah wajib mil iter (Wamil) untuk 

menjadi polisi. Rudy mengaku tidak menyangka, karena 

selama kuliah, tidak pernah ikut kegiatan dan menjadi anggota 

Resimen Mahasiswa (Menwa). "Saya sarjana dulu baru masuk 

polisi. Alhamduliflah dipercaya pimpinan menduduki jabatan 

yang strategis," ujarnya. 

Setelah menjadi polisi, Rudy terus meningkatkan kualitas 

dirinya dengan melanjutkan kuliah 52 dan 53, dengan 

biaya pribadi. Tahun 2016 ia lulus 53. "Saya selalu turun 

menyelesaikan perkara pidana, tidak selalu melalui proses 

persidangan. Dan itu yang menjadi bahan disertasi saya," 

kisahnya 

Karir Rudy sebagai anggota polisi, diyakini merupakan 

panggilan. Hal itu tak lepas dari ridho dari sang lbu yang 

sempat tidak mengijinkannya ketika diterima di Akabri selepas 

SMA tahun 1987. Padahal, Rudy sempat mengikuti pendidikan 

di Magelang. Namun ia memutuskan pulang setelah diminta 

oleh lbunda yang ketika itu tidak mengetahui anak laki-lakinya 

diterima di Akabri. 

Sikap berbeda ditunjukkan sang lbu ketika Rudy mendapat 

panggilan untuk mengikuti sekolah Wamil. Sang lbu adalah 

orang pertama yang diberi tahu itu pun memberi restu. "Yo 

wis mangkat, iki wis dalanmu," ujar Rudy menirukan ucapan 

lbundanya. 

Meski sang ibu sudah meninggal, namun pesannya yang 

minta agar selalu hati-hati dalam melaksanakan tugas terus 

diingatnya. "Saya hormat sekali dengan orang tua. Karena 

ridho Allah ridho orang tua. Saya percaya bisa menjadi seperti 

ini karena ridho orang tua. Makanya saya menjalaninya dengan 

enak," tuturnya. 

Rudy percaya, ridho orang tua juga yang membuat karirnya 

terus menanjak. Ia mengaku, meski ia bukan lulusan dari 

Akpol, namun ia tak pernah merasa ada pembatas dengan 

perwira polisi lain yang lulusan Akpol. Menurutnya, yang 

penting bagaimana menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Ia mencontohkan, sewaktu menjadi Kapolres Cimahi, Jawa 

Barat , tahun 2010 - 2011 ia memasang spanduk di lokasi 

pembuatan SIM. lsi spanduk itu untuk memberantas pungutan 

liar. "Buat SIM gratis bagi yang bisa menemukan pungli". 

demikian isi spanduk itu. 

Berkat kegigihannya, dia mendapat penghargaan dari 

Presiden berupa Citra Pelayanan Prima (CPP) untuk kategori 

Satpas SIM terbaik di Indonesia. Selain itu, Rudy juga 

dikukuhkan sebagai warga kehormatan Pasundan. (ags! twi) 
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K
ombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengemban jabatan sebagai 

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sejak 3 Agustus 2016. 

Tugas berat pun menanti pria kelahiran Jakarta, 17 Maret 1968 ini, 

karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Rudy untuk 

membenahi Reserse, dan menghilangkan citra menyesatkan bahwa Reserse 

'tukang peras'. 

Sebagai perwira polisi, tak ada kata tidak, selain siap melaksanakan. 

"Saya harus hilangkan itu. Caranya, fungsi pengawasan harus dikedepankan," 

ujar Rudy. 
Bagi Rudy, yang pal ing krusial adalah pengawasan dalam gelar perkara, 

yang selama ini dilakukan bukan oleh pejabat yang berwenang. Hal itu 

dinilai rawan, karena dia bisa menentukan suatu perkara bisa maju atau 

tidak, dia bisa menentukan seseorang menjadi tersangka atau tidak. "Kalau 

kasubdit kena flu, semua kena flu ibaratnya. Maka saya ubah harus kasubdit 

yang lain yang mimpin," ujarnya. 

Menurut aturan, yang melakukan gelar perkara adalah direktur, 

wakil direktur atau kepala sub direkorat (kasubdit). Rudy mengambil alih 

kewenangan gelar perkara itu, dan pelaksanaannya dilakukan oleh seorang 

kasubdit, diawasi oleh kasubdit lain. 

Rudy menambahkan, pada awalnya banyak pihak yang tidak sepakat. 

Tapi lama-lama sistem berjalan, dan saling melengkapi dan memberikan 



solusi. "Saya bilang, lebih baik berdarah-darah di sini daripada 

berkasnya berdarah-darah di Kejaksaan atau Pengadilan," ujar 

Rudy. 

Tidak berhenti di situ, kalau selama ini gelar perkara hanya 

dilakukan sekali, sekarang bisa lebih dari seka li. Sebab dalam 

aturan memang tidak ada yang menyatakan bahwa gelar 

perkara hanya sekali. Mungkin karena sudah terbiasa. ada 

yang sempat memprotes. Rudy paham benar, karena dulu ikut 

menyusun Peraturan Kapolri mengenai gelar perkara tersebut. 

''Tidak ada aturan kalau gelar perkara hanya satu kali. Boleh 

beberapa kali karena untuk memberikan keyakinan kepada 

atasan penyidik, untuk memastikan perkara pidana atau tidak, 

terpenuhi alat bukti atau tidak," jelasnya. 

Sejak menjabat sebagai Direktur Reskrimum, Rudy juga 

melakukan sejumlah terobosan, antara lain Siaga Reserse, yang 

konsepnya seperti Panic Button. Dan Elektronik Laporan Polisi, 

(ELP). Meskipun belum luncurkan, tetapi inovasi sudah siap 

semua. 

Dengan ELP, masyarakat yang ingin membuat laporan polisi 

tidak harus datang ke kantor polisi. Nanti polisi bisa datang ke 

TKP, dengan menggunakan lpad kemudian diisi laporannya, 

kemudian tanda tangan dan diprint di TKP dan di di Sentral 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). "Jadi dibuat sinergi dan 

online, dan yang dilaporkan masyarakat sama dengan yang 

dilaporkan di SPKT. Begitu masuk ke laporan polisi sudah di 

register, siapa yang menangani akan ketahuan. demikian juga 

prosesnya, manajemen penyidikannya juga ketauan," paparnya. 

Meski demikian, soal keamanan tetap mendapat perhatian. 

Tidak semua orang bisa melihat laporan, karena yang punya 

akses untuk melihat hanya Kapolri, Wakapolri, Kapolda dan 

Direktur. Sementara pelapor diberi password. Hal ini juga 

bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi atau 

pemberian reward and punishment. 

"Sudah berjalan, tinggal peluncuran. Saya menunggu 

perintah dari Kapolda, karena ada hal tertentu saya belum 

diizinkan untuk peluncuran. Tidak apa-apa, yang penting sudah 

saya siapkan," ujarnya. 

Terkait dengan Siaga Reserse yang juga berjalan, masyarakat 

bisa langsung melaporkan tindak pidana melalui handpone 

yang menggunakan android, sementara anggota Resmob 

sudah punya gadgetnya. Begitu masyarakat memoto, kemudian 

melaporkan kejadiannya, langsung di upload. Tapi sebaiknya si 

pelapor juga mengirimkan foto wajahnya, untuk verifikasi. "Jadi 

kita tidak ragu lagi," imbuh Rudy. 

Selain penegakan hukum, tugas Polisi juga bersifat 

preventif. Secara umum tugas Reserse lebih banyak di bidang 

penegakan hukum tetapi sebenarnya juga ikut membantu pada 

fungsi preventif, antara lain dengan melakukan patroli reserse, 

atau lebih tepatnya mengawasi. Di lapangan, Reserse sering 

menggunakan mobil bertuliskan Resmob, Ranmor. Patroli tidak 

dilakukan bersama dengan patroli Sabhara. Karena Reserse 

selalu melihat wilayah yang paling rawan mana, juga koord inasi 

dengan Pol res setempat, reserse setempat. Satreskrim juga 

melakukan upaya yang sama, sehingga terlihat polisi ada di mana

mana. 

Untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dilakukan 

oleh residivis, Ditreskrimum juga melakukan pemantauan. Rudy 

menegaskan. meski suatu perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, 

bukan berarti tugas kepolisian selesai. "Kami masih harus mengawasi 

dan mengetahui apa keputusan di pengadilan," tegasnya. 

Rudy menambahkan, semua itu perlu dilakukan, karena ternyata 

banyak penjahat yang tidak jera dengan pol a pemasyarakatan yang 

ada. Oleh karena itu, pihaknya masih harus melakukan pengawasan 

dan pendataan, termasuk siapa saja yang keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan (LP). Dengan demikian, ketika ada kejadian, polisi 

sudah mengantongi data para penjahat kambuhan atau residivis itu. 

Kepolisian, lanjut Rudy, memiliki data sendiri yakni identifikasi. 

lsinya merupakan penjelasan masing-masing perkara, setelah 

diputus sekian tahun, keluar kemudian diikuti. "Data itu sangat 

penting, karena dengan data yang cukup akan memudahkan proses 

pengungkapan. Pasalnya, modus yang dianggap berhasil akan diu lang 

terus," ujarnya. 

Sekadar contoh, kasus perampokan Pulomas menunjukkan hal 

yang sama. Para penjahat merupakan residivis yang sudah berulang 

kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. 

Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat ini tengah menyusun 

Standar Operating Procedure (SOP) yang baku. Bahkan Rudy 

menargetkan bisa berstandar international, yakni International 

Standar Organisation (ISO). "Jadi siapapun nanti pimpinannya, sudah 

bisa langsung jalan. Saya rencanakan tiga bulan ini bisa mendapatkan 

ISO," ujarnya. (ags) 
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ebutan Negeri Padang Savana, mungkin tidaklah berlebihan apabila disematkan untuk 

Kabupaten Sumba Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak, kabupaten seluas 

4.051,9 km persegi ini, hampir 95 persen alamnya merupakan lahan kering yang bisa sangat 

subur, apabila ditumbuhi ilalang. Sehingga apabila musim penghujan datang, maka hamparan 

hijau akan terbentang luas memanjakan mata yang melihatnya. Kondisi ini akan segera 

berubah menjadi hamparan coklat yang melambai terti up angin, apabila musim kemarau tiba. 

Kabupaten yang yang mempunyai ibu kota Waikabubak ini, masih memegang teguh adat 

istiadatnya. Dan salah satunya yang juga cukup terkenal sampai mancanegara, adalah pasola. 

Setiap akhir Februari sampai dengan Maret. adalah saat yang sangat dinantikan oleh 

masyarakat Sumba dan para wisatawan. karena di rentang waktu itu. pasola diadakan di beberapa desa. 

Di antaranya adalah Desa Lamboya dan Wanokaka. Pasola berasal dari kata "sola" atau "hola", yang berarti 



sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari 

atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang 

berlawanan. Tetapi menurut cerita rakyat Sumba, pasola berawal dari 

seorang janda cantik bernama Rabu Kaba di Kampung Waiwuang., 

Rabu Kaba ini mempunyai suami yang bernama Umbu Amahu, salah 

satu pemimpin di kampung Waiwuang. Selain Umbu Amahu, ada 

dua orang pemimpin lainnya yang bernama Ngongo Tau Masusu 

dan Bayang Amahu.Suatu saat, ketiga pemimpin ini memberitahu 

warga Waiwuang bahwa mereka akan melaut. Tapi, mereka pergi 

ke selatan pantai Sumba Barat untuk mengambil padi. Warga 

menanti tiga pemimpin tersebut dalam waktu yang lama, namun 

• 
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belum pulang juga ke kampungnya. Warga pun menyangka ketiga pemimpin mereka 

mP1nin''""'1 dunia, sehingga warga pun mengadakan perkabungan. Dalam kedukaan 

cantik dari almarhum Umbu Dula, Rabu Kaba terjerat asmara Teda Gaiparona 

sal dari Kampung Kodi. Namun keluarga dari Rabu Kaba dan Teda Gaiparona tidak 

ui perkawinan mereka, sehingga mereka mengadakan kawin lari. Teda Gaiparona 

wa janda tersebut ke kampung halamannya.Beberapa waktu berselang, ketiga 

pemimpin warga Waiwuang (Ngongo Tau Masusu, Bayang Amahu dan Umbu Amahu) yang 

nya telah dianggap meninggal, muncul kembali di kampung halamannya. Umbu Amahu 

ri isterinya yang telah dibawa oleh Teda Gaiparono. Walaupun berhasil ditemukan 

Waiwuang, Rabu Kaba yang telah memendam asmara dengan Teda Gaiparona tidak 

bali. Kemudian Rabu Kaba meminta pertanggungjawaban Teda Gaiparona untuk 

gganti belis yang diterima dari keluarga Umbu Dulla. Bel is merupakan banyaknya nilai 

rgaan pihak pengambil isteri kepada calon isterinya, seperti pemberian kuda, sapi,kerbau, 

barang-barang berharga lainnya. Teda Gaiparona lalu menyanggupinya dan membayar 

belis pengganti.Setelah seluruh belis dilunasi diadakanlah upacara perkawinan pasangan Rabu 

Kaba dengan Teda Gaiparona.Pada akhir pesta pernikahan, keluarga Umbu Dulla berpesan 

kepada warga Waiwuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan 

....,...~seclihan mereka karena kehilangan janda cantik, Rabu Kaba. Budaya ini terus bergulir setiap 



tahunnya sampai sekarang. 

Ada beberapa ritual atau kejadian yang menyertai datangnya musim 

pasola ini. Yang pertama adalah dengan pelaksanaan adat nyale. Adat nyale 

adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan. yang 

ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah di 

pinggir pantai. Cacing laut berprotein tinggi ini akan dipanen bersama-sama 

dengan masyarakat sekitar. 

Yang kedua. di beberapa wilayah. kuda yang digunakan untuk adat pasola. 

satu hari sebelum pelaksanaan pasola. kuda-kuda dibawa ke laut. untuk 

dimandikan. Menurut kepercayaan setempat. memandikan kuda di laut. akan 

menambah tenaga dan kepercayaan diri sang kuda. 

Ringkikan kuda. teriakan para pejuang pasola. dan jeritan para 

penonton.serta iringan musik. membuat suana pasola menjadi seru dan 

menegangkan. Pada jaman dahulu. selain adat yang diwariskan secara turun 

menu run. paso Ia juga dijadikan simbol kegagahan dan keunggulan. Para 

pemenang pasola. akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat hampir setiap 

waktu. sampai pada musim pasola tahun berikutnya. Pada masa lalu. lembing 

pasola ditajamkan sedemikian rupa. sehingga bisa dengan cepat melumpuhkan 

rivalnya. Tetapi pada masa sekarang. lembing yang digunakan untuk pasola 

berujung tumpul. 

Kuda sandalwood pony adalah kuda asli indonesia yang dikembangkan 

di Pulau Sumba. Konon kuda ini memiliki moyang kuda arab yang 

disilangkan dengan kuda poni lokal (grading up) untuk memperbaiki 

sejumlah penampilannya. Nama "sandalwood" sendiri dikaitkan 

dengan cendana ("sandalwood") yang pada masa lampau merupakan 

komoditas ekspor dari Pulau Sumba dan pulau-pulau Nusa Tenggara lainnya. 

Untuk mencapai kabupaten sumba barat. tidaklah su lit. Memang belum 

ada penerbangan langsung dari atau ke jakarta. Pesawat harus transit dulu 

di Bali sebelum melanjutkan penerbangannya ke Sumba Barat. Dan untuk 

memaksimalkan kedatangan di Sumba Barat. penggunakan transportasi mobil 

double gardan sangat dianjurkan. lni mengingat. topografi Pulau Sumba yang 

berbukit-bukit. dan kondisi jalan yang tidak semuanya telah diaspal. Banyak 

jalan yang rusak. yang tidak memungkinkan bagi kendaraan biasa melewatinya. 

Selain pasola dan nyale. Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. merupakan 

alternatif tujuan wisata Sumba Barat. 

Ada 118 jenis tumbuhan. 87 jenis burung, termasuk 7 jenis burung 

endemik Pulau Sumba; seperti kakaktua cempaka. julang sumba. punai sumba. 

sikatan sumba. kepodang sungu sumba. dan madu sumba. Selain itu. di taman 

nasional itu juga terdapat sekitar 57 jenis kupu-kupu. 

Selain kuda. kerbau juga merupakan hewan penting di Tanah Marapu. 

Selain berfungsi sebagai pembajak sawah. Kerbau sering 

dijadikan simbol kemakmuran dan seserahan untuk 

penganten wanita. 

Tanah Marapu adalah tanah yang indah. yang tak 

akan henti membisikan kerinduan akan padang savana 

yang menjadi pijakan para pejuang pasola. 

(Teks dan toto: rita istiana) 
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8 
ung Hatta bagaikan magma. Tenang di permukaan. 

tetapi membara di dalam dirinya. Bung Hatta dikenal 

sangat kalem dan sangat santun. Ia lebih dikenal 

sebagai pemikir dan penulis yang hebat. ltulah magma 

yang memijar dari dalam diri Dr Mohammad Hatta, proklamator 

sekaligus wakil presiden pertama Indonesia. 

Jiwa antipenjajahan mekar ketika, Bung Hatta mengikuti 

pergerakan. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen 

Bond sebagai bendahara. Salah satu yang membuat pikiran 

berkecamuk, ia miris dengan tanggung jawab dan disiplin 

anggota perkumpulan. Dari sinilah Bung Hatta sangat tinggi 

memegang rasa tanggung jawab dan disiplin. Di kemudian hari, 

nilai-nilai itu menjadi salah satu ciri khas sifat-sifat Mohammad 

Hatta. Nilai itu tetap dipegang teguh Hatta saat belajar di 

Handels Hoge School. Rotterdam. 

Indonesia Memanggil 

Hatta kembali ke Tanah Air. Juli 1932. Ya, Indonesia telah 

memanggil Hatta untuk berdiri di depan menentang Belanda. 

Memasuki 1933. politik di Hindia Belanda memanas. Tak lama, 

giliran Bung Hatta dibuang ke Boven Digoel. Di Boven Digoel 

militansi Bung Hatta mendapat ujian. Kepala pemerintahan 

di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja 

untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari atau 

menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, 

dengan tanpa harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta 

menjawab. "Bila mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu 

masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji 

besar pula. Maka tak perlulah ke Tanah Merah untuk menjadi 

kuli dengan gaji 40 sen sehari," ujarnya. 

Godaan Era Kemerdekaan 

Setelah berhasil memerdekaan Indonesia Bung Hatta 

pernah menjadi wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana 

menteri, dan jabatan lain. Dengan berbagai posisi yang sangat 

penting itu, ia tak pernah menggunakan fasilitas Negara untuk 

kepentingan pribadi. 

Suatu ketika. pemerintah yang tengah dilanda krisis ekonomi 

mengadakan pemotongan uang (sanering) dari Rp100 menjadi 

Rp1. Padahal istri tercinta sedang menabung uang untuk 

membeli mesin jahit. Maka, mengadulah sang istri. "Aduh, Ayah1 

Mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa akan diadakan 

pemotongan uang7 Yaaa. uang tabungan kita tidak ada gunanya 

lagi! Untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi, tidak ada 

harganya lagi?" ujar Bu Rachmi. Padahal yang mengumumkan 

sanering itu adalah Bung Hatta. suaminya sendiri. 

Lalu, apa yang disampaikan Bung Hatta kepada 

istrinya?"Yuke, seandainya Kak Hatta mengatakan terlebih 

dahulu kepadamu, nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada 

ibumu. Lalu, kalian berdua akan mempersiapkan diri, dan 

mungkin akan memberi tahu kawan-kawan dekat lainnya. ltu 



tidak baik!" kata Bung Hatta. 

"Kepentingan negara tidak ada sangkut-pautnya dengan usaha 

memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. 

Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut 

dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit, demi kepentingan 

seluruh negara. Kita coba menabung lagi, ya1" 

Pada 1950, ibunda Hatta ingin bertemu anaknya. Kemenakan tiri 

Hatta, Hasjim Ning, diminta menjemput Mak Tuo, panggilan Sang lbunda, 

ke Sumedang, Jawa Barat. Hasjim mengusulkan kenapa tak memakai mobil 

dan supir Hatta saja. Pasti Mak Tuo bangga dijemput dengan mobil Perdana 

Menteri."Tidak bisa. Pakai saja mobil Hasjim. Mobil itu bukan kepunyaanku, 

kepunyaan negara," kata Hatta seperti dikutip dalam otobiograti Hasjim, 

Pasang Surut Pengusaha Pejuang. lnilah salah satu yang membekas pada 

diri Mutia. "Terutama kejujuran dan tidak mengutamakan 

negeri. "Ia pergi membawa satu koper dan pulang dengan 

satu koper pula," tulis Wangsa di Mengenang Bung Hatta. 

Wangsa bilang, Hatta tak suka menghamburkan uang 

untuk belanja ini dan itu. Hatta juga nyaris tak pernah 

memanfaatkan kunjungan ke luar negeri untuk bersenang

senang. "Kalaupun beliau menghendaki liburan, satu

satunya hiburan beliau adalah mengunjungi toko buku 

kepentingan sendiri dan ini ditunjukkan bahwa beliau sela lu 

membantu orang, wa laupun kondisinya beliau bukan orang 

yang berkecukupan," kenang Mutia Hatta. 

Kisah lain, saat kunjungan kerja ke luar negeri, Bung 

Hatta melihat iklan sepatu Bally di sebuah surat kabar dan 

sangat berharap bisa membeli sepatu itu. lklan sepatu itupun 

beliau gunting untuk dikliping. Namun, sampai akhir hayat, 

sepatu Ba lly itupun tak pernah dapat beliau beli karena Bung 

Hatta tak punya cukup uang. 

Setelah tak punya jabatan lagi, Bung Hatta pernah 

kesulitan keuangan. Awal 1970-an, ia bahkan tak sanggup 

membayar iuran air minum dan iuran rehabilitasi daerah 

(lreda). Hal ini kemudian diketahui Gubernur DKI Jakarta 

saat itu Ali Sadikin. " ... terharu saya mendengarnya. Saya 

segera mencari akal, mencari jalan apa yang dapat saya 

perbuat semampu saya untuk membantunya," kata Ali dalam 

memoarnya, Demi Jakarta 1966-1977. 

Menurut Sekretarisnya, I. Wangsa Widjaja , 

kesederhanaan Hatta juga terlihat saat ia pergi ke luar 

"Tidak bisa. 
Pakai saja 

mobil Hasjim. 
Mobil itu bukan 
kepunyaanku, 

kepunyaan 
negara,n 

-BUNG HATIA-

dan membenamkan diri di antara rak-rak 

buku selama berjam-jam," lanjut Wangsa 

yang bekerja untuk Hatta sejak November 

1945 itu. 

Kepada anak-anak Beliau, Bung Hatta 

pun memberi teladan. "Kalau ayah dulu 

memberi contoh pada waktunya kita harus 

solat, makan pagi sampai makan malam," 

ujar Mutia. "Warisan terbesar itu bukan 

benda ya tapi pemikiran dan perasaan," 

Mutia mengenang. 

Mutia menegaskan, dari menjadi wakil 

presiden hingga menjadi rakyat biasa, sikap 

Bung Hatta adalah sama. "Jadi dari saya 

lahir sebagai anak wapres kemudian ayah 

tidak menjabat, prinsipnya tetap. Banyak 

tawaran dari perusahaan asing, ayah 

saya gak mau, hanya mau bekerja untuk 

Indonesia," kata Mutia. 

Begitulah Bung Hatta! (coy) 
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ebanyakan orang, bisa jadi, tidak 
terlalu mempedulikan dan terkadang 
sering lupa untuk merawat kesehatan 
mata. Padahal mata termasuk dalam 
lima indera terpenting dalam tubuh 
manusia. Tanpa mata, kita tidak bisa 

melihat keindahan dunia dan wajah orang-orang 
terdekat kita . Untuk memastikan mata tetap sehat 
seiring dengan bertambahnya usia, berikut adalah 
beberapa cara merawat kesehatan mata: 

PERIKSA MATA SETIAP 12 BULAN 
Masalah penglihatan yang tidak ditangani akan 
semakin parah, sebaiknya dihindari memakai lensa 
atau kacamata yang tidak lagi cocok untuk Anda ka 
menyebabkan masalah penglihatan dan sakit kepala. 

' '3UAH BUAHAN DAN SAYURAN 
Wortel sa rat akan beta karoten yang sangat membantu 
dalam menjaga kesehatan mata. ltu dikarenakan beta karoten 

• •r~_!~-= merupakan antioksidan yang dapat mengurangi risiko dege 
rna kula. 

Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa vitamin dan kelompok 
antioksidan dapat mencegah, atau paling tidak memperlambat 
degenerasi makular dan pertumbuhan katarak. Nutrisi yang baik 
bagi tubuh juga baik untuk mata. 

I 

Sinar UV dapat membuat kerusakan serius pada mata. Kacamata 
yang baik dapat mencegah hal ini. Ketika membeli kacamata, 
pastikan yang dapat memantulkan paling tidak 98% radiasi UV . 

..Ji"\R VEMAKAI LENSA KONTAK SELAMA LEBIH DAR I 
.1. J, ~ 

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mata permanen serta 
ketidaknyamanan pada mata Anda. Jangan pula memakai 
kacamata terlalu lama. 
KURANGI PENGGUNAAN TETES MATA 
Mengurangi pemakaian obat tetes mata. Menggunakan tetes 
mata untuk mengatasi mata merah boleh saja, namun hanya 
sesekali. Jika berlebihan, itu malah akan merusak kesehatan 
mata Anda. 
GUNAKAN MENTIMUN 

I Gunakan mentimun untuk mengompres kelopak mata Anda. 
Taruh irisan mentimun yang dingin dan lembut di atas kelopak 
mata selama 10 men it sebelum tidur di malam hari untuk 
mencegah bengkak. 

8 
PENGGUNAAN CAHAYA YANG CUKUP 
Bekerja dengan cahaya minim dapat menyebabkan kelelahan 
mata, tapi cahaya yang terlalu terang juga tidak baik. Arah 
cahaya terbaik jika bekerja menggunakan komputer adalah dari 
lampu meja bercahaya lembut dari arah samping. Kurangi tingkat 
terang (brightness) monitor. 

Hampir semua orang merasakan mata mereka jadi tidak 9 
ISTIRAHATKAN MATAANDA 

nyaman setelah duduk seharian di depan layar komputer. Hal ini 
disebabkan mata berkedip 25% lebih sedikit dari biasanya, yang 
menyebabkan mata jadi kering. Satu hal yang bisa dilakukan 
adalah menutup mata Anda dan menghitung sampai 5 sebelum 
membukanya kembali. Hal lainnya adalah berpaling dari layar 
monitor dan fokus pada sebuah objek yang jauh. Lakukan ini 
selama beberapa menit setiap 30 menit. 

Memiliki berat badan yang berlebihan dapat menjadikan 0 
MENJAGA BERAT BADAN 

) obesitas, obesitas tersebut menjadikan faktor katarak, namun 
mekanisme masih belom jelas, katarak kortikal dan katarak 
posterior subkapsular adalah jenis katarak yang mudah 
dikaitkan. (fmldbs) 
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Atasi Inefisiensi 
Birokrasi dengan 
Manaj em en Kinerj a 

S 
alah satu persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan kita adalah 

masih borosnya belanja birokrasi. Hal ini, antara lain terlihat, dari nilai 

akuntabilitas kinerja instansi. Sekarang masih ada yang capaiannya 

di bawah 70, yakni 50 kementerian/ lembaga, 24 pemerintah provinsi 

dan 456 kabupaten/kota. Nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah tersebut 

berpotensi menyebabkan inetisiensi sebesar 30 % dari APBN/APBD, di luar 

belanja pegawai, atau sekitar Rp 392,87 tril iun. 

Harus ada kesadaran kolektif dan komitmen bersama dari segenap jajaran 

birokrasi, baik di pusat maupun daerah, untuk memperbaiki rendahnya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Bongkar pemikiran yang 

masih berorientasi proyek dan bangun kesadaran bahwa pemerintahan harus 

berorientasi hasil (results oriented government). Alokasi anggaran harus digunakan 

untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya 

infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. 

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menegaskan stop pemborosan, 

fokus pada kinerja bukan SPJ, serta anggaran harus mengikuti program (money 

follow program). Maknanya adalah birokrasi harus mampu menghemat anggaran 

dengan tidak membelanjakan pada kegiatan yang tidak penting. Anggaran hanya 

digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan, serta anggaran yang digunakan harus menghasilkan 

manfaat besar bagi masyarakat. 

Karena itu, saatnya kita mengeksekusi kebijakan efisiensi birokrasi melalui 

penerapan manajemen kinerja atau Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP). Langkah pertama, susun rencana strategis serta pastikan 

sasaran K/ L/ Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Khusus 

untuk Pemda, pastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) memiliki fokus. memberikan arahan yang jelas kepada seluruh sektor 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, mendorong sinergi antar 

sektor, serta dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. Kedua, 

buat perjanj ian kinerja untuk memastikan upaya pencapaian target-target yang 

diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten. 

Ketiga, lakukan pengukuran kinerja guna memastikan kemajuan target diukur 

dengan tepat. Keempat, lakukan pengelolaan data kinerja agar perkembangan 

pencapaian kinerja dari tahun ke tahun dapat diketahui. Yang tidak kalah 

pentingnya adalah pelaporan kinerja. Langkah kelima ini perlu dilakukan untuk 

menjamin pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur. 

Langkah keenam, sebagai upaya pamungkas adalah reviu dan evaluasi kinerja. 

Langkah ini diarahkan untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan yang 

direncanakan, bahkan melampauinya. Selanjutnya, manfaatkan hasil reviu dan 

evaluasi tersebut untuk bahan perbaikan yang berkelanjutan. 

lnsya Allah, Indonesia akan lebih baik! 






