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MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

Kepemerintahan yang baik sebagaimana kita pahami 
bersama, merupakan bentuk tatanan hubungan dan interaksi 
yang selaras, seimbang, dan berkeadilan antar sektor-sektor 
negara, masyarakat bisnis dan masyarakat madani. Dalam 
mewujudkan tatanan tersebut, setidaknya diperlukan: 

• Perbaikan manajemen sektor publik dengan memanfaatkan 
manajemen keuangan dan SDM yang efektif; 

• Peningkatan akuntabilitas pada pelayanan publik; 
• Kejelasan dan kepastian hukum; · 
• Tersedianya informasi dan transparansi. 

Hal ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa sektor 
publik sebagai bagian dari sistem dan tatanan kepemerintahan 
yang baik, mau tidak mau telah mendorong perubahan persepsi, 
pola pikir, dan cara-cara penganibilan keputusan dalam 
manajemen pemerintahan. Kondisi ini .sejalan dengan reformasi 
birokrasi yang diarahkan pada perubahan mind set, cultural 
set dan manajemen berbasis kinerja yang pada akhirnya 
berupaya melahirkan pelayanan prima kepada ~asyarakat. 

Upaya dan keinginan pemerintah untuk mewujudkan 
su~tu kepemerintahan yang baik juga sangat kuat. Dengan 
adanya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998, UU Nomor 28 Tahun 
1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, 
dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang P~rcepatan 
Pemberantasan Korupsi merupakan bukti usaha keras untuk 
mewujudkan tekad tersebut. 
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Inpres tersebut secara khusus memerintahkan kepada semua 
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip
prinsip kepemerintahan yang baik di lingkungannya, 
meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar 
dalam pelaksanaannya, serta bersama DPRD melakukan 
pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran 
keuangan negara. 

Terlepas dari banyaknya pengertian tentang reformasi 
birokrasi dan kepemerintahan yang baik, yang terpenting bagi 
masyarakat adalah bagaimana unsur-unsur pemerintahan baik 
di pusat maupun daerah, dapat membuktikan terselenggaranya 
suatu kepemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang dapat 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. 
Atas dasar pemikiran tersebut, Kementerian Negara PAN 
bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan 
tujuh program utama dalam mewujudkan pemerintahan yang 
baik pada daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah ini nantinya 
diharapkan dapat menjadi daerah percontohan yang disebut 
island of integrity. 

Buku ini berisi tentang pengalaman empirik beberapa 
pemerintahan daerah dalam upaya membangun island of 
integrity demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Buku ini 
merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya yang disusun 
pada tahun 2006 lalu. Buku ini disusun untuk dapat membantu 
kelancaran penerapan good governance berdasarkan praktik
praktik yang baik yang telah diterapkan di dunia internasional 
maupun di berbagai pemerintah daerah yang telah menerapkan 
good governance (Pilot project Island of Integrity yang sekarang 
sedang berlangsung). Buku ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu acuan pemerintah daerah dalam menerapkan good 
governance dengan memperhatikan karakteristik lingkungan 
masing-masing daerahnya. 
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Akhirnya kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih 
dan penghargaan kepada Tim Penyusun atas penyelesaian 
modul ini. Semoga modul ini juga dapat dimanfaatkan oleh 
segenap pihak yang sedang berjuang keras, belajar dan bekerja 
untuk memperbaiki manajemen pemerintahan kita yang efektif, 
transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam rangka 
mewujudkan kepemerintahan yang baik. 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Dalam suatu kesempatan, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengatakan bahwa masa depan bangsa ditentukan 
-salah satunya-oleh tata kepemerintahan yang baik. Tidak 
ada satu negarapun di dunia ini yang maju tetapi tata 
pemerintahannya buruk. Oleh sebab itu di tengah kencangnya 
semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih 
maju, dan lebih sentausa, maka penerapan prinsi-prinsip good 
governance menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. 

Kita semua mengetahui sekaligus menyadari bahwa 
pengelolaan sumber daya keuangan negara seringkali diwarnai 
oleh praktik-praktik penyimpangan, dimulai semenjak 
penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan akhirnya 
sampai penyimpangan pada laporan pertanggungjawaban. 
Penetapan besarnya anggaran banyak didasari oleh hasil 
negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan 
program kegiatan banyak berdimensi manipulatif, dan 
pertanggungjawaban terfokus pada laporan penggunaan uang 
dengan sedikit meni,mbang hasil dan manfaat yang didapat. 

Akibatnya, dana-dana rakyat sering tidak memberikan 
efek signifikan bagi kesejahteraan rakyat (outcomes), tetapi 
lebih banyak dinikmati oleh sekelompok orang untuk memenuhi 
keinginan-keinginannya. Akhirnya, rakyat yang sudah miskin 
menjadi bertambah miskin. 
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Fakta ini mesti diubah. Caranya adalah dengan mengubah 
sistem dan budaya kerja. Yang pertama diorientasikan agar 
sistemnya bagus dan dapat menekan praktik penyimpangan 
yang tidak diinginkan. Sedangkan yang ke dua diarahkan 
terlahir etos kerja yang tinggi yang mampu melahirkan inovasi
inovasi dan kreasi-kreasi baru dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu upaya pembenahan sistem adalah dengan 
meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Caranya 
adalah dengan mengintegrasikan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. 
Kaitannya dengan hal ini, maka program dan kegiatan strategis 
pemerintah harus ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan riil 
masyarakat dan instansi pemerintah. Kemudian ditetapkan 
sasaran-sasaran strategis di instansinya masing-masing dengan 
ukuran-ukuran kinerja yang jelas. Dengan demikian, maka 
anggaran hanya diberikan kepada program kerja instansi yang 
memiliki sasaran strategis dan sesuai dengan prioritas strategis 
pemerintah, dan bukan diberikan pa.da program kerja 
berdasarkan hasil negosiasi (KKN). Dengan cara ini maka uang 
rakyat menjadi selamat dan tepat sasaran. 

Sedangkan upaya untuk mengubah budaya kerja dilakukan 
d.engan cara mentransformasikan sistem pemerintahan dari 
sistem yang birokratis ke sistem yang berjiwa wirausaha. Yaitu 
sistem birokrasi yang mampu menggunakan sumber daya yang 
ada dengan cara-cara baru untuk mendapatkan hasil yang 
lebih maksimal. Dengan perubahan budaya ini maka fokus 
akuntabilitas yang semula berorientasi pada masukan-masukan 
(Inputs Oriented Accountability) berubah menjadi berfokus 
pada orientasi hasill (Results Oriented Accountability), baik 
berupa output maupun outcome. 

2 Modul Penerapan Good Governance 
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Oleh karena itu perlu dilakukan segala upaya untuk 
mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan (pusat dan 
daerah) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (Result 
Oriented Government). 

Komitmen pemerintah dalam hal pelaksanaan good 
governance dan clean government sudah cukup nyata. Inpres 
Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi adalah bukti nyata komitmen kuat dan kebulatan tekad 
pemerintah, di mana dalam Inpres tersebut seluruh gubernur 
dan bupati/walikota diperintahkan untuk: 

1. Melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membantu KPK dalam 
penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman 
dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) di lingkungannya; 

2. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya 
secara berjenjang; 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam 
bentuk jasa maupun perijinan serta meniadakan pungutan 
liar; 

4. Menetapkan program dan wilayah yang bebas korupsi; · 

5. Melaksanaan pencegahan kebocoran dalam proses 
pengadaan barang dan jasa; 

6. Menerapkan kesederhanaan; 

7. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya 
penindakan korupsi; 
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8. Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan 
penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang 
berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi; 

9. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang 
baik; 

10. Bersama-sama DPRD melakukan pencegahan terhadap 
kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara. 

Kemudian, untuk melaksanakan Inpres tersebut, 
Pemerintah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 
Korupsi (RAN-PK) yang mengamanatkan pencegahan dan 
penindakan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. 

Secara umum, RAN-PK itu mencangkup hal-hal berikut 
di bawah ini: 

1. Penyempurnaan sistem pelayanan publik 

2. Peningkatan kinerja layanan kepemerintahan (reward and 
punishment, penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja, 
penerapan good governance, penerapan model island of 
integrity) 

3. Peningkatan pengawasan 

4. Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara 

5. Penyempurnaan sistem pengadaan 

6. Penyempurnaan sistem manajemen SDM 

7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat 

8. Penyempurnaan materi hukum pendukung 
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Dengan demikian, dapat dikatakan di sini bahwa kebulatan 
dan konsep konsep pemerintah sudah bagus. Pekerjaan 
selanjutnya adalah bagaimana tekad dan kosep pemerintah 
itu disambut secara baik oleh berbagai lapisan masyarakat 
sehingga semuanya bersatu pada mengayunkan langkah untuk 
melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Bagi pemerintah 
daerah sendiri yang merupakan perpanjangan tangan 
pemerintah pusat di daerah, konsep dan komitmen ini hendaknya 
dijabarkan dengan kerja dan bukti nyata kepada masyarakatnya 
masing-masing. Di sinilah sebenarnya kesamaan persepsi dan 
tujuan menjadi sangat penting, sebagaimana sering dikatakan 
oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg. 
PAN) Taufiq Effendi. 

Dan kini yang diperlukan adalah strategi bagaimana 
mendorong konsep dan komitmen yang dicanangkan Presiden 
dapat menjadi kenyataan di berbagai daerah di Indonesia? 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka modul ini dibuat dan 
diterbitkan. Selain itu, pembuatan modul ini juga dilatarbelakangi 
oleh keinginan untuk membangkitkan semangat tiga pilar 
utama penyelenggara negara (pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha) untuk melaksanakan good governance di daerah. 

PENGERTIAN ISLAND OF INTEGRITY 

Strategi yang dianggap paling jitu bagi suatu pemerintahan 
dimana korupsi telah merajalela dalam spektrum wilayah yang 
sangat luas adalah dengan menciptakan kantong-kantong 
wilayah tertentu sebagai awal pembenahan. Adalah mustahil 
apabila pembenahan dapat dilakukan sekaligus pada seluruh 
area. Strategi pembenahan harus fokus pada aspek dan wilayah 
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tertentu sampai terbentuk model wilayah yang bebas korupsi 
dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. 

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, kondisi dan 
situasi di Indonesia nampaknya memang memerlukan strategi 
atau model semacam Island of Integrity ini. Melalui strategi 
ini, kita berupaya untuk menciptakan atau membangun wialayah 
tertentu sebagai model percontohan hingga terselenggaranya 
suatu kepemerintahan yang baik sampai berkurangnya secara 
drastis praktik-praktik korupsi di daerah tersebut. Model atau 
daerah-daerah tersebut didorong untuk berinovasi dan 
berkreatifitas mewujudkan kepemerintahn yang baik. 
Selanjutnya, pengalaman empirik atas cerita keberhasilan 
daerah tersebut secara sistematis dan berkelanjutan disebarkan 
ke daerah-daerah lain hingga terbentuk suatu 'Archipelago of 
Integrity' . 

Untuk tahap awal, Deputi Akuntabilitas Aparatur 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang 
berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 
(RAN-PK) ditugaskan untuk membangun Island of Integrity ini 
menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
khusunya Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Deputi 
Akuntabilitas Aparatur PAN bersama Deputi Pencegahan KPK 
menetapkan setidaknya 7 (tujuh) program utama Island of 
Integrity, yaitu: 

1. Penerapan Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja 
(SAKIP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Anggaran 
Berbasis Kinerja); 

2. Reformasi Pelayanan Sektor Publik; 
3. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan 

jasa publik; 
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4. Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi pada aparatur dan 
masyarakat. 

5. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat; 

6. Peningkatan kemampuan teknis aparatur; 

7. Peningkatan kapasitas daerah melalui perbaikan dan 

penyempurnaan kelembagaan, tata laksana dan 

peningkatan kesejahteraan aparatur; 

Program-program ini ditetapkan berdasarkan pengalaman 

dari negara-negara yang telah berhasil melaksanakannya dan 

telah direkomendasikan antara lain oleh PBB, ADB, World Bank, 

dan Transparency International serta mempertimbangkan 

kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaanya. 

Langkah selanjutnya adalah memilih daerah-daerah yang 

akan dijadikan model Island of Integrity ini. Untuk tahap awal, 

pencanangan model Island of Integrity ini dilakukan di 

pemerintahan daerah di Provinsi Riau, Gorontalo, Kalimantan 

Selatan, dan Kalimantan Tengah. Beberapa daerah tertentu 

yang telah terlebih dahulu menunjukkan perbaikan-perbaikan 

cukup berarti dalam penyelenggaraan kepemerintahannya juga 

dilibatkan seperti Pemerintah Kabupaten Solak ataupun Sragen. 

Secara reguler dan periodik, Tim Teknis Deputi Akuntabilitas 

Aparatur dan Deputi Pencegahan KPK mengevaluasi dan 

memberikan bimbingan teknis penyempurnaan sekaligus 

menyimpulkan praktik-praktik terbaik dari setiap program 

tersebut. Praktik-praktik terbaik ini kemudian diinformasikan 

antar daerah-daerah percontohan tersebut untuk saling dapat 

dipelajari dan diterapkan. 
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RANCANGAN UMUM IMPLEMENTASI 

Berlandaskan konsep dan prinsip-prinsip good governance, 
rancangan implementasi program Island-.of Integrity mencakup 
strategi yang komprehensif. Arahnya terlahir sistem checks 
and balances di dalam masyarakat serta terwujudnya tekad 
dan komitmen yang kuat dari para politisi, birokrat, serta 
pengusaha. 

Penerapan program Island of Integrity akan dilakukan 
dengan tetap berpijak pada semangat meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Oleh sebab itu pelaksanaannya senatiasa 
mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku 
dengan alur sebagai berikut: 

PENJNGKA TAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

PERAN PIMPINAN 

f-.-

8 Modul Penerapan Good Governance 
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Dari skema tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

penerapan program Island of Integrity dapat dikatakan sudah 

terlaksana jika ada indikasi bahwa pelayanan kepada masyarakat 

sudah membaik. Dengan demikian, muara dari good governance 

adalah pelayanan publik yang prima ( cepat, murah, akuntabel, 

akurat, dan terukur). 

Tentu, untuk kepentingan di atas dibutuhkan rekayasa 

secara sistematis, komprehensif, dan pragmatis-konseptual 

guna melahirkan pelayanan publik prima. Berhubungan dengan 

hal ini, maka salah satu kiat yang dilakukan adalah perlu 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah berupa perbaikan 

pada struktur organisasi dan tata kerja. Selanjutnya agar 

kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan 

serta kinerja unit kerja juga meningkat, diperlukan adanya 

peningkatan kemampuan SDM aparatur yang mampu 

menjalankan struktur organisasi dan tata kerja. Pada akhirnya, 

agar seluruh sistem yang ada berjalan dengan baik, maka 

perlu dilakukan upaya pengawasan yang memadai melalui 

peningkatan kesadaran anti korupsi, penanganan berbagai 

pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi pada proses pengadaaan barang dan 

jasa. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan secara bersamaan 

dan berkesinambungan dengan memperhatikan koordinasi 

antar kegiatan. 

RENCANA AKSIIMPLEMENTASI 

Rencana aksi implementasi ini merupakan pedoman umum 

pelaksanaan implementasi program Island of Integrity di suatu 

wilayah. Rencana aksi ini merupakan wujud operasional 
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pelaksanaan komitmen dan dukungan pimpinan bagi 
pelaksanaan implementasi ini. Rencana aksi ini setidaknya 
mengatur tentang: 

1. Program dan langkah kerja yang akan dilaksanakan 

Program dan langkah kerja ini menyajikan berbagai 
program dan rincian langkah nyata yang harus dilaksanakan 
agar good governance dapat terwujud. Program yang 
akan dilaksanakan terkait dengan implementasi good 
governance ini dan mengacu pada Inpres 5 Tahun 2004 
serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 
Program dan langkah kerja tersebut setidaknya mencakup: 
a. Peningkatan ~inerja pelayanan publik. 
b. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja 

(SAKIP, Penganggaran kinerja dan Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah). 

c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah. 
d. Percepatan pemberantasan korupsi. 

2. wa·ktu dan jadwal pelaksanaan program kerja 

Pelaksanaan setiap program sangat tergantung pada 
kondisi yang dihadapi oleh setiap daerah serta 
kemampuannya dalam menerapkan program tersebut. 
Hal ini disebabkan setiap daerah mempunyai karakteristik 
yang berlainan, tingkat kemampuan penyediaan sumber 
daya yang berbeda serta kepentingan dan fokus daerah 
yang berbeda. Menggunakan bahasa Meneg.PAN, setiap 

•i 

daerah punya variabel sendiri-sendiri. Sesuatu yang cocok 
di suatu tempat belum tentu cocok di tempat lain. 
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3. Penanggungjawab pelaksanaan program 

Setiap program harus jelas siapa yang bertanggungjawab 
sebagai koordinator pelaksanaannya. Sangat disadari 
bahwa keberhasilan implementasi ini merupakan tanggung 
jawab seluruh komponen di suatu pemerintah daerah, 
namun demikian perlu ditetapkan koordinator untuk setiap 
program agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik 
dan sinergis. 

4. Prosedur evaluasi untuk mengetahui kemajuan 
pelaksanaan implementasi Island of integrity 

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan implementasi 
serta untuk memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan 
implementasi telah sesuai dengan rencana aksi, maka 
perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ini juga 
untuk menentukan langkah-langkah tambahan yang 
diperlukan agar pelaksanaan implementasi ini dapat 
berjalan baik. 

INDIKATOR KEBERHASILAN 

Untuk melihat perkembangan manfaat penerapan program 
Island of Integrity dalam mewujudkan kepemerintahan yang 
baik, maka dibutuhkan beberapa indikator yang secara nyata 
menggambarkan keberhasilan. Juga, indikator ini sekaligus 
menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh seluruh jajaran 
Pemerintahan maupun masyarakat. 
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Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan penerapan program Island of Integrity dalam 

mewujudkan kepemerintahan yang baik ini adalah: 

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

day a 

2. Peningkatan pelayanan publik 

3. Peningkatan Human Development Index (HDI) 

4. PEmurunan Human Poverty Index (HPI) 

5. Peningkatan partisipasi masyarakat 

6. Peningkatan transparansi 

7. Peningkatan akuntabilitas 

8. Penurunan angka KKN 
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PERAN KEPEMIMPINAN 

Secara umum, keberhasilan membangun Island of Integrity 
sangat dipengaruhi oleh komitmen kuat unsur pimpinan. Dari 
berbagai praktik yang ada, keterlibatan dan peranserta unsur 
pimpinan merupakan faktor utama keberhasilan. Untuk dapat 
mewujudkan kepemerintahan yang baik, dibutuhkan adanya 
seorang pemimpin yang memiliki kejelasan visi, model 
perencanaan strategis, model pengukuran kinerja, serta laporan 
akuntabilitas kinerja yang akan dimanfaatkan baik bagi eksternal 
organisasi mqupun internal organisasi untuk perbaikan kinerja 
organisasi secara berkelanjutan. Oleh sebab itu Kementerian 
Negara PAN berulangkali menekankan bahwa bagi seorang 
pemimpin itu penting memiliki daftar panjang mengenai 
berbagai keluhan, harapan, dan keinginan masyarakat. Karena 
itu, pemimpin bukan hanya seorang manajer, tetapi ada di 
dalamnya kepribadian seorang guru, sahabat, dan orang tua. 
Singkatnya, pemimpin adalah seorang leader yang mampu 
membuat orang-orang di sekelilingnya merasa aman, nyaman, 
dan tenteram. 

Pemimpin di s1n1 tidak hanya sebatas 
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah, tetapi juga 
mencakup legislatif dan tokoh masyarakat yang berkepentingan 
dengan pembangunan suatu wilayah. Peran serta seluruh 
jajaran di suatu pemerintah daerah juga merupakan faktor 
yang tidak dapat diabaikan. 

Modul Penerapan Good Governance 13 



Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk 
meningkatkan peran serta pimpinan ini antara lain adalah: 

1. Membangun kesepakatan bersama antara eksekutif dan 
legislatif dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang 
baik. Kesepakatan ini sangat strategis karena menggam
barkan kesungguhan dan dukungan dari unsur pimpinan; 

2. Membentuk suatu satuan tugas (tim kecil) sebagai pelaksana 
dan pemantau pelaksanaan implementasi ini. Satuan tugas 

ini dengan demikian merupakan bentuk tindak lanjut dari 
kesepakatan bersama di atas; 

3. Menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung terwujud
kan kepemerintahan yang baik. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SRAGEN 

PERAN KEPEMIMPINAN 

Peran kepemimpinan di Kabupaten Sragen 

Bupati Sragen merupakan salah satu pimpinan yang 
mampu menggerakkan seluruh elemen birokrasi untuk 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat. Bupati 
Sragen juga mampu mengajak se/uruh masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Sragen menuju 
masyarakat Sragen yang sejahtera. 

Dalam upaya memantau pelaksanaan pembangunan di 
daerahnya, Bupati memanfaatkan teknologi informasi yang 

memungkinkan dirinya melakukan tete conference dengan 
seluruh kepala dinas, kepala unit kerja, kantor pelayanan 

terpadu, bahkan seluruh kecamatan yang ada untuk mengetahui 
perkembangan terkini dari pelaksanaan pembangunan dan 
pelayanan tersebut. 

Kepala daerah itu juga menerapkan model sanksi bagi 
unit kerja walaupun hanya salah satu dari pegawai pada unit 
kerja tersebut !alai dalam tugasnya. Dengan model sanksi 
seperti ini, maka setiap pegawai akan selalu mengingatkan 
rekannya untuk se/alu memberikan yang pe/ayanan terbaik 
kepada masyarakat. 
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Strategic Vision: Penyamaan visi dengan seluruh jajaran 

Bupati menyamakan visi pembangunan Sragen dengan . 
seluruh jajaran Pemerintah kabupaten Sragen, sehingga apa 
yang ditetapkan sebagai kebijakan Bupati dapat dilaksanakan 
secara tepat dan optimal oleh seluruh jajaran aparatur 
Pemerintah Daerah. Dalam perumusan visi pembangunan 
Sragen ini, Bupati sangat memperhatikan kebutuhan 
pembangunan dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan 
seluruh jajaran pemerintah daerah. Dengan demikian, berbagai 
kebijakan yang ditetapkan Bupati, selalu diupayakan untuk 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pegawai 
pemerintah daerah. 

Enterprising Government: Inovasi dalam pelayanan 

Bupati mendorong seluruh pegawai untuk melakukan 
berbagai inovasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Berbagai inovasi ini akan memberikan dampak 
tambahan penghasilan kepada pegawai yang bersangkutan. 

Responsiveness: Pertemuan dengan aparatur dan 
masyarakat 

Secara berkala, Bupati melakukan pertemuan dengan aparatur 
dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai 
dan merekam aspirasi masyarakat. Pertemuan dengan pegawai 
antara lain dilakukan melalui media pengajian dan pertemuan 
yang bersifat kerohanian. Pertemuan dengan masyarakat 
dilakukan dengan turun langsung ke berbagai desa untuk 
menampung berbagai aspirasi masyarakat. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 

PERAN KEPEMIMPINAN 

Peran kepemimpinan di Kabupaten Solak 

Keberhasilan penerapan konsepsi kepemerintahan yang 
baik di Kabupaten Solak tidaklah seketika, tetapi memerlukan 
waktu dan upaya yang keras dari berbagai pihak. Keberhasilan 
penerapan berbagai kegiatan bukan hanya merupakan 
keberhasilan Bupati semata, tetapi merupakan keberhasilan 
seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solak dan seluruh 
masyarakat Solak yang mendukung program tersebut. 

Sebagai Kepala Pemerintahan di daerah, Bupati selalu 
mencoba memperkenalkan berbagai pembaharuan di bidang 
manajemen pemerintahan kepada seluruh pegawai Pemerintah 
Daerah. Berbagai perubahan yang disampaikan oleh Bupati 
tidak selamanya dapat diimplementasikan dengan cepat, namun 
dengan metode pembelajaran yang terus menerus, maka 
pembaharuan ini secara pasti dapat diimplementasikan dengan 
baik. 

Sebagai Kepala Daerah, Bupati selalu memberikan teladan 
dan contoh dalam berbagai tindakan yang menggambarkan 
adanya clean governance di Pemerintah kabupaten Solak. Dari 
hasil wawancara dengan beberapa karyawan, beberapa kondisi 
yang dapat menggambarkan keteladanan tersebut antara lain 
adalah: 
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1. Dalam penghapusan berbagai honorarium dan digantikan 
dengan tunjangan daerah, penghasilan Bupati berkurang 
sebesar 87%, suatu nilai yang sangat signifikan. Kesediaan 
Bupati untuk mengurangi penghasilan pribadi inilah yang 
mampu meredam gejolak yang timbul di beberapa 
kalangan pejabat di lingkungannya yang merasa 
penghasilannya berkurang. 

2. Dalam penerimaan pegawai, kerabat dekat Bupati tetap 
tidak dapat diterima sebagai pegawai karena tidak 
memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 

3. Bupati secara tegas melakukan pemecatan dan sanksi 
lainnya sesuai kesalahannya kepada pegawai yang secara 
nyata telah melakukan kesalahan. 

Responsiveness: Kunjungan ke masyarakat 

Sebagai Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan, Bupati 
secara berkelanjutan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah 
di Kabupaten Solak untuk dapat menyerap aspirasi yang ada 
di masyarakat serta untuk dapat menumbuhkan sikap dan 
keinginan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses 
pembangunan di Solak. 
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CONTOH PRAKTIK Dl KABUPATEN BANJARBARU 

PERAN KEPEMIMPINAN 

Peran kepemimpinan di Kota Banjarbaru: 

Pemerintah Kota Banjarbaru adalah salah satu contoh 
terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat membangun 
tata kepemerintahan dalam waktu relatif tidak terlalu lama. 
Sekali lagi, keberhasilan ini menunjukkan korelasi yang kuat 
dengan figur pimpinan yang berkomitmen tinggi. Walikota 
Banjarbaru sejak awal telah menegaskan komitmennya untuk 
membangun suatu kepemerintahan yang bersih, bebas KKN, 
bermoral dengan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru. 
Komitmen dan tekad ini kemudian secara sinergi diharmonikan 
dengan wakil-wakil rakyat di DPRD, pengusaha dan golongan 
masyarakat lainnya. 

Walikota Banjarbaru meyakini benar bahwa komitmen 
dan tekad untuk membangun kepemerintahan yang baik harus 
dimulai dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketauladanan 
menjadi hal pokok. Walikota secara transparan membuka akses 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan 
beliau. Beliau menunjukkan kepada masyarakat tentang 
kesederhanaan, tidak menggunakan mobil dinas, kantor yang 
sederhana dan seringkali turun ke masyarakat paling bawah 
dengan rendah hati. 
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Walikota Banjarbaru secara langsung menjelaskan kepada 
se/uruh aparatnya dan masyarakat tentang prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini kemudian secara 
partisipatif dan transparan diwujudkan dalam program dan 
langkah-langkah nyata demi peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat. Beberapa contoh program dan kegiatan yang 

telah dilaksanakan : 

• Reformasi dan deregulasi birokasi. 

• Perbaikan Pelayanan Publik dengan penerapan sistem 
pelayanan satu pintu pada Kantor Pelayanan terpadu, 
Kantor Kecamatan dan Kelurahan. 

• Membuka akses masyarakat langsung kepada Walikota dan 
unit-unit kantor pemerintahan kota Banjarbaru me/a/ui 
kotak pengaduan dan sms. 
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• Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui acara 
semacam Republik BBM' di alun-alun kota bekerjasama 

dengan media setempat. 

• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta 
pengawasan masyarakat dalam proses pengadaan barang 
dan jasa publik. 

e Ikrar bersama dengan seluruh jajaran Pemko Banjarbaru 
di lapangan terbuka yang disaksikan masyarakat untuk 
membangun · pemerintahan yang bersih dan be bas KKN 
yang diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas, 

Kontrak Kinerja dan pernyataan mundur bila tidak mampu 
melaksanakan kontrak kinerja. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN DENPASAR 

PERAN KEPEMIMPINAN 

Peran kepemimpinan di Kota Denpasar 

Walikota Denpasar dan segenap pimpinan di Pemerintah 
Kota Denpasar menunjukkan telah memiliki komitmen tinggi . 
dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dimana pada 
akhirnya diharapkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Para pemimpin di Kota Denpasar sadar bahwa 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini maka 
diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk turut 
serta membangun kota mereka. Keberhasilan pembangunan 
tidak hanya tanggungjawab Pemerintah Kota semata, namun 
peran serta masyarakat serta elemen masyarakat lainnya 
sangat penting dalam tercapainya tujuan ini. 

GOOD GOVERNANCE 

Keterpaduan antar tiga sektor utama ini dalam membangun 
Kota Denpasar pada akhirnya memunculkan berbagai inovasi 
daerah. Berbagai inovasi tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Food H•ritage 

0nt Stop s.Nc•s 

MCAP ~ntemtt K•liting) 

Nayanan KTP KetiJing 

Cyberschoo/ yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Denpasar 
dapat diakses di www.cyberschooldps.net. Pada situs ini 

kita dapat melihat berbagai macam informasi berbagai sekolah 
di Kota Denpasar. Informasi mengenai masalah pendidikan 

juga terangkum disini. Konsep be/ajar jarak jauh dengan 
menggunakan Teleconference sudah mulai dilakukan. 

Bursa Kerja Online dikelola oleh Kantor Tenaga Kerja Kota 
Denpasar sebagai mediator yang menjembatani antar Pencari 
Kerja dan Penyedia Kerja, Sehingga diharapkan dapat 
mengurangi pengangguran di Kota Denpasar 

Food Heritage yang disajikan dalam website menyajikan 

berbagai informasimakanan tradisional khas Denpasar serta 
diharapkan dapat menumbuhkembangkan UMKM bidang 
makanan tradisional. 
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Dinas Perijinan sudah menerapkan "One Stop Service 
{OSS)" dengan penekanan pada aspek integrasi Pelayanan 
Satu Pintu; mempersingkat waktu; menyederhanakan 
persyaratan dan proses tanpa mengabaikan kelayakan; serta 
transparansi biaya dan berbasis Informasi Teknologi {IT). 

Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan {SIK) 
guna menghasilkan informasi kesehatan yang akurat, cepat 
dan tepat. Sistem ini telah diaplikasikan di 11 Puskesmas 
Kota Denpasar . 

Dalam rangka pelayanan KTP, mobile KTP juga aktif 
dilakukan untuk memfasilitasi penduduk di daerah-daerah yang 
tidak terjangkau. Dilakukan setiap hari Sabtu bertempat di 
Kantor Desa atau Banjar-Banjar. Perpanjangan KTP secara 
online dapat dilakukan melalui website dengan alamat : . 

MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT (MCAP) merupakan 
mobil internet yang berfungsi memasyarakatkan 
internet.Kegiatan ini dilakukan setiap hari jumat di kawasan 
Pend,idikan Kamboja atau pada kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Pemkot 
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Dalam rangka implementasi e-procurement, Data Penyedia 
(Rekanan) yang terdaftar di LPSE Kota Denpasar sebanyak 9 
perusahaan (update 23 Oktober 2008) dengan penyedia yang 
sudah disetujui oleh Tim Verifikator LPSE Regional Denpasar 
sebanyak 3 perusahaan (update 23 oktober 2008. e-Procurement 
Kota Denpasar dimulai dengan adanya MoU dengan Bappenas 
pada awal tahun 2008. Pelelangan melalui e-Procurement 
pertama kali dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan 
satu paket pekerjaan dari Dinas Kesehatan dengan pagu Rp. 
192.000.000,-

e-democracy merupakan pemanfaat IT untuk Pemilihan Kepala 
Desa dan Kepala Daerah. Hal ini memudahkan proses 
administrasi seperti pendataan data pemilih serta perhitungan 
suara yang cepat dan pengumuman hasil secara online. 

e-Government Kota Denpasar telah lolos pada tahap II (peringkat 
7 besar) pada Warta Ekonomi e-Government Award 2008 
dengan tema "Connecting Government to Increase Public 
Services Exellece". 

Call Center Save Community merupakan program yang 
bertujuan untuk memberikan pe/ayanan keselamatan yang 
cepat, efektif dan terpadu kepada masyarakat. Jenis /ayanan 
lintas SKPD terdiri dari Dinas Kebakaran, Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Kesehatan (Ambulance), Dinas Trantib dan Satpol 
PP serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Juga telah bekerja 
sama dengan Basarnas, BMG, Satlak PB dan Orari /aka/ 
Denpasar. 
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Sistem informasi geografis menyajikan pemetaan Wilayah 

Secara digital diselenggarakan o/eh Dinas Tata Kota. Sistem 
ini menyajikan penentuan Kawasan boleh dan tidak boleh 

membangun serta sebagai dasar ·pemberian IMB. 

Sightseeing merupakan kegiatan atraksi seni dan budaya untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan dan menunjukkan kepada 

Dunia Internasional bahwa Bali dan Kota Denpasar khususnya 
merupakan daerah yang aman dan /ayak dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara maupun domestik. 

Dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, dilakukan 
beberapa kebijakan, yaitu (1) Akses terhadap Sumber Daya 
Manusia, berupa Pelatihan, Bintek dan Bea Siswa Pendidikan, 
(2) Akses terhadap Teknologi berupa e-Commerce untuk 
pemasaran produk pengrajiin dan pembangunan Pusat Informasi 
Pertanian untuk mendukung produksi Pertanian, (3) Akses 
terhadap Pasar berupa kerjasama pemasaran dan 
pameran/promosi serta ( 4) Akses terhadap Sumber Pembiayaan 
berupa pemberian dana bergulir bagi LPD dan UKM dan 
pemberian sarana Penjamin Kredit UMKM. 

Pendidikan anti korupsi 
dimulai tahun ajar.an 2008, 
berawal dari materi muatan 
/aka/ dimana 20% darr 
kurikulum nasional diberikan 
unt!Jk mengangkat kearifan 
lokal, sa/ah satunya 
pendidikan budi pekerti yang 
mengarah pada pembetukan 
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karakter (sikap, mental, perilaku, moral, kejujuran). Sejalan 
dengan hal itu, dipandang perlu menyisipkan materi tentang 
anti korupsi, dengan harapan siswa I anak sejak dini bisa 
ditanamkan sikap anti korupsi. Sosialiasi langsung ke Guru
guru tentang anti korupsi dengan harapan agar bisa 
disalurkan/diajarkan kepada anak didiknya. Selain pembelajaran, 
upaya implementasi yang akan dilakukan, yaitu mengadopsi 
konsep "warung kejujuran KPK" di sekolah (SO Tulangampiang) 

serta mengadakan Iomba tingkat sekolah yang bertemakan 
anti korupsi. Seperti Iomba karikatur anti korupsi, cerpen, dan 

sebagainya. 

Pemerintah Kota Denpasar juga telah berpartisipasi dalam 

konferensi internasional tentang Reiventing Government yang 
di ikuti oleh 99 negara oleh Kementerian Aparatur Negara,14 

- 16 November 2007 di Jakarta. Selain itu juga berpartisipasi 
dalam Konferensi Anti Korupsi Sedunia diikuti oleh 140 Negara, 
27 Januari s/d 1 Pebruari 2008 di Nusa Dua dengan Tema 

. "Denpasar To Good Governance and Clean Government". 

Berbagai capaian dan keberhasilan yang diwujudkan 
Pemerintah Kota Denpasar tersebut memang masih jauh dari 

kesempurnaan, namun demikian berbagai hal yang telah dicapai 
tersebut menunjukkan keseriusan para pimpinan di Kota 

Denpasar untuk selalu mengedepankan pelayanan kepada 
masyarakat serta menenmpatkan pemerintah bukan satu

satunya faktor mencapai keberhasilan. 
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PENINGKATAN KAPASITAS 
PEMERINTAH DAERAH 

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
keberhasilan membangun Island of Integrity di suatu pemerintah 
daerah sangat tergantung pada komitmen kuat dari jajaran 
pemerintah itu sendiri. Keberhasilan Pemerintah Daerah ini 
secara umum juga akan tergambar pada keberhasilannya 
dalam meningkatkan kapasitas kepemerintahan. 

Walaupun terdapat beberapa pengertian dan pemahaman 
atas makna peningkatan kapasitas pemerintah daerah, namun 
dalam pedoman ini yang dimaksudkan peningkatan kapasitas 
daerah adalah adanya suatu penataan kelembagaan yang 
efisien dan efektif, adanya penyempurnaan sistem prosedur 
ketatalaksanaan yang dapat menunjang kebutuhan 
kelembagaan, serta adanya dukungan SDM aparatur yang 
sejahtera. 

PENATAAN KELEMBAGAAN 

Penataan kelembagaan diharapkan dapat mewujudkan 
kelembagaan pemerintah daerah dengan ciri-ciri sebagai 
berikut: 

1. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan 
strategi yang jelas 
Dengan demikian, dapat disusun organisasi yang benar
benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama 
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mampu menyeimbangkan antara kemampuan sumber 

daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Di 

samping itu, dengan adanya strategi yang jelas dalam 

pencapaian visi dan misi organisasi, maka dapat ditentukan 

desain organisasi yang tepat dalam rangka menjamin 

efektivitas dan efisiensi organisasi. 

2. Organisasi flat atau datar 
Struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan 

atau hierarki. Dengan jenjang hierarkhi yang pendek, 

proses pengambilan keputusan dan pelayanan akan lebih 

cepat. 

3. Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak 
pembidangan 
Jumlah pembidangan secara horisontal ditekan seminimal 

mung kin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya, sehingga 

span of control-nya berada pada posisi ideal. 

4. Organisasi bersifat jejaring (networking) 
Organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktivitas 

organisasi secara cepat dan efisien. Organisasi yang tidak 

memanfaatkan networking, cepat atau lambat akan 
ditinggalkan pelanggan atau tertinggal karena kalah 

bersaing. Untuk itu berbagai kalangan menilai bahwa 

organisasi yang sukses adalah "small organization but 
large networking". 

5. Organisasi yang banyak diisi jabatan-jabatan 
fungsional 
Sejalan dengan bentuk organisasi yang flat, maka jabatan 

struktural sebaiknya hanya ada pada level pimpinan 
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tertentu, selebihnya diisi oleh pejabat-pejabat fungsional 
yang mengedepankan kompetensi dan profesionalitas 
dalam pelaksanaan tugasnya. 

6. Organisasi-yang menerapkan Strategi "Learning 
Organization" (Organisasi Pembelajar) 
Dalam suasana perubahan yang sangat cepat ini diperlukan 
organisasi yang mampu mentransformasikan dirinya 
(organisasinya) untuk menjawab tantangan-tantangan 
dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut. 
Proses transformasi atau belajar dari setiap unsur dalam 
organisasi tersebut kita kenai sebagai "Organisasi 
Pembelajar". Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar 
akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap 
perubahan yang terjadi. 

Adapun langkah pelaksanaan kebijakan penataan 
kelembagaan tersebut secara umum adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan kajian atas keberadaan organisasi yang ada 

sekarang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi sesuai 
dengan perencanaan strategis yang ada. 

2. Melakukan penyempurnaan peraturan perundangan di 
daerah yang terkait dengan penyempurnaan organisasi. 

3. Melakukan evaluasi dan penataan organisasi Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Tujuan filosofis yang ingin dicapai adalah terwujudnya 
postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien, 
dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi 
secara rasional dan obyektif. Organisasi di Pemerintahan Daerah 
diharapkan benar-benar didasarkan pada (1) kewenangan yang 
dimiliki; (2) karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; (3) 
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kemampuan keuangan daerah; (4) ketersediaan sumber daya 
aparatur; dan (5) pengembangan pola kemitraan antar daerah 
serta dengan pihak ketiga. 

PENATAAN KETATALAKSANAAN 

Dalam rangka menuju ke era informasi, penataan 
ketatalaksanaan ditekankan pada upaya memaksimalkan 
seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 
melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, tata kerja dan 
pemilihan metode kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
penyelengaraan negara agar menjadi semakin tertib, efisien, 
dan efektif. Dengan demikian akan dapat diciptakan sistem 
ketatalaksanaan yang terkait dengan penataan kewenangan, 
dan h~;.~bungan kerja antara Pemerintah Pusat, Proyinsi, dan 
Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi. daerah, 
sistem dan prosedur, sistem administrasi umum, tata 
administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja 
aparatur, dan otomatisasi administrasi pemerintah. 

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, dapat 
berpengaruh positif pada perilaku aparatur, moral, etika dan 
karakter, disiplin, dan kinerja aparatur pemerintah. Untuk itu, 
perkembangan yang berdimensi global dan berdampak pada 
tatanan kebijakan pemerintah perlu dicermati dan dikaji. 
Kebijakan yang bersifat regulasi pada era globalisasi, tidak 
bersifat statis, tetapi harus berdimensi pada perubahan. Oleh 
karena itu kebijakan regulasi harus selalu berubah secara 
dinamis, sejalan dengan tingkat perubahan global yang terjadi. 
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Untuk mendukung dan menjawab perubahan global, hal yang 
sangat mendasar untuk segera dibangun adalah sistem dan 
proses penyelenggaraan pemerintahan negara dan 
pembangunan bangsa. 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai 
penyempurnaan ketatalaksanaan ini meliputi: 
1. Penyusunan kajian atas sistem dan prosedur yang saat 

ini sudah berlaku; 
2. Penyempurnaan berbagai peratutan perundangan 

menyangkut sistem dan prosedur; 
3. Penyempurnaan pola tata hubungan kerja antar unit kerja. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 

PENATAAN KELEMBAGAAN, SISTEM DAN PROSEDUR 

Pembangunan sistem dan prosedur keuangan yang 
efisien (Pemangkasan pos-pos yang tidak perlu dalam 
pencairan anggaran): Giro to Giro 

Pemerintah Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan 

good governance telah menerapkan berbagai kebijakan 
daerahjperaturan maupun cara kerja yang mengacu pada 
perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. 

Berawal dari tahun 2004, penye/enggaraan pemerintahan 
di Kabupaten Solok dilaksanakan dengan cara berjujur-jujur 

atau disebut dengan Pakta Integritas, dimana dalam 
melaksanakan tugas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten 
Solok tidak boleh menerima pemberian baik berupa uang atau 
sesuatu yang .sifatnya terkait dengan tugas maupun jabatannya. 

Mungkin dari terjadinya reaksi menerima dan memberi 
pada satuan kerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) Kabupaten Solok menyikapinya dengan 
pelaksanaan pe/ayanan pencairan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) melalui loket satu pintu yang populer dengan sebutan 
istilah "Giro to Giro'~ dimana unit kerja pengguna anggaran 
mengajukanjmemasukan SPP ke /oket (berada pada pintu 
masuk kantor BPKD) dan menerima uang pad a giro masing
masing pemegang uang kas ataupun rekanan (pihak III) pada 
bank dimana rekanan membuka rekening giro. 
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Tujuan pelaksanaan Giro to Giro adalah: 

1. Memberikan kemudahan kepada unit kerja pengguna 
anggaran dalam pengurusan uang, 

2. Memberikan kepastian waktu pe/ayanan kepada pemegang 

kas, 
3. Menghindarkan tetjadinya praktik memberi dan menerima 

dalam pengurusanjpenerbitan SPMU pada BPKD 
4. Mengurangi resiko terjadinya kehilangan uang bagi 

pemegang kas. 

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan 

Giro to Giro ini adalah: 

1. Meningkatkan pe/ayanan kepada unit kerja pengguna 

anggaran dalam pengurusan uang, 
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih 

dalam pengurusan uang di BPKD, 
3. Terwujudnya transaksi pengeluaran dan pemasukan pada 

unit kerja pengguna anggaran melalui bank. 
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PENATAAN SDM APARATUR 

Keberhasilan reformasi pada Pemerintah Daerah tidak 
terlepas dari peran seluruh aparat pemerintah itu sendiri. 
Keberhasilan dari implementasi berbagai program dalam rangka 
mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik mutlak 
membutuhkan adanya pegawai yang memiliki kapasitas yang 
memadai sebagai "operator" dalam pelaksanaan berbagai 
program tersebut. Untuk menjamin agar implementasi good 
governance tersebut dapat terwujud, maka Pemerintah Daerah 
sebaiknya menetapkan beberapa langkah yang terkait dengan 
peningkatan kapasitas seluruh pegawai. . 

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah 
Daerah sebaiknya dilakukan langkah-langkah kerja nyata dalam 
bentuk program-program yang mengarah kepada peningkatan 
kapasitas aparatur. Program pendidikan dan pelatihan dan 
penyusunan pedoman manajemen kepegawaian yang terpadu 
merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dalam 
rangka peningkatan kapasitas aparatur ini. Program lain yang 
juga dapat dilaksanakan adalah penerapan standar kinerja 
individual aparatur dan program perbaikan remunerasi yang 
dikaitkan dengan penilaian kinerja aparatur tersebut. 

1. Pendidikan dan Pelatihan 
Peningkatan kinerja aparatur pada saat ini sangat 
dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan 
pada lingkungan baik lingkungan diluar maupun lingkungan 
dalam pemerintahan itu sendiri. Program peningkatan 
kapasitas aparatur dengan mengadakan pendidikan dan 
pelatihan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan 
pemerintahan. 
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Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah: 
a. Menyusun rencana kerja pendidikan dan pelatihan 

secara menyeluruh dalam satu periode anggaran 
berdasarkan kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan 
yang telah dilaksanakan sebelumnya serta 
kesesuaiannya dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten 
Daerah. 

b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan dalam satu periode yang 
dimaksud. 

c. Melakukan pemantauan terhadap kinerja dari pegawai 
atau aparatur yang telah diberikan pendidikan dan 
pelatihan. 

d. Mewajibkan sharing knowledge bagi pegawai setelah 
mengikuti pendidikan kepada sesama pegawai. 

2. Standar Kinerja Individual 
Standar Kinerja Individu merupakan suatu daftar penilaian 
terhadap kinerja individu dalam suatu instansi pemerintah 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 
Setiap instansi pemerintah memiliki standar kinerja individu 
yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Standar kinerja individu tersebut dijabarkan ke dalam 
suatu buku yang dibagikan kepada atasan langsung dari 
aparatur yang bersangkutan yang akan memberikan 
penilaian terhadap kinerja bawahannya. 

Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, standar 
kinerja individu tersebut dapat juga merupakan salah satu 
bagian dari sistem manajemen berbasis kinerja yang akan 
diterapkan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 
awal bahwa standar kinerja individu sebenarnya dimulai 
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dari visi dan misi suatu instansi pemerintah. Visi dan misi 
tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan-tujuan 
jangka menengah instansi yang kemudian dijabarkan lagi 
kedalam sasaran-sasaran tahunan. Dalam rangkaian 
pencapaian visi dan misi melalui tujuan dan sasaran 
tersebut maka setiap individu didalam instansi haruslah 
juga menetapkan sasaran tahunan berikut indikator
indikator kinerja sebagai bagian dari upaya pencapaian 
tersebut. Standar kinerja individu tidak dapat dijabarkan 
kedalam indikator-indikator kinerja apabila instansi yang 
bersangkutan belum memiliki visi dan misi serta sasaran
sasaran strategis yang jelas dan terdistribusikan kepada 
seluruh unit kerja yang ada secara proporsional menurut 
struktur organisasi yang sehat. 

3. Perbaikan Remunerasi 
Program lain yang tidak kalah pentingnya dalam pening
katan kinerja aparatur pemerintah adalah sistem kese
jahteraan pegawai. Aparatur pemerintah yang merasa 
bahwa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan 
kontribusi yang diberikan dalam menjalankan tugas 
pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan 
tugasnya. Dengan kata lain perlu diterapkan pemberian 
insentif yang disesuaikan dengan kinerja yang dihasilkan 
oleh setiap pegawai. 

Dengan demikian, pemberian insentif ini selain menambah 
penghasilan pegawai juga akan menciptakankan kesetaraan 
dalam penghasilan pegawai dan selanjutnya diharapkan 
dapat menumbuhkan motivasi seluruh pegawai untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
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CONTOH PRAKTIK DI PROVINSI GORONTALO: 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM KEUANGAN 

Sejak awal menjabat, Gubernur memahami benar bila 
sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Gorontalo 
merupakan aset penting yang harus dibenahi sedini mungkin. 
Melalui perencanaan yang matang, gubernur mulai 
meningkatkan SDM Pemda terutama di bidang pengelolaan 
keuangan dan manajemen pemerintahan untuk mengantisipasi 
arus deras perubahan dalam sistem keuangan dan manajemen 
sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan. 

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghubungi 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan menjalin kerjasama 
dalam mendidik para pegawai di Pemda di bidang akuntansi 
keuangan. Untuk itu, dicJ.irikan Pendidikan Ajun Akuntan Khusus 
dengan STANdi Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh pegawai 
Pemda yang bekerja di bidang akuntansi dan keuangan. Hal 
ini dilakukan agar SDM bidang akuntansi dan keuangan dapat 
menerapkan dengan baik Sistem Akuntansi Keuangan Pemda 
yang pada gilirannya dapat menerbitkan Laporan Keuangan 
Wajar Tanpa Syarat (Unqualified). 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga 

melaksanakan berbagai dfklat kerjasama dengan lembaga 
pendidikan kompeten dari universitas atau lembaga pendidikan 
tinggi ternama di negeri ini seperti Universitas Gajah Mada 
(UGM), Institut Pertanian Bogar (IPB) dalam upaya 
meningkatkan kapasitas SDM Pemda. 

Modul Penerapan Good Governance 39 



Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 

PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH 

Latar belakang 

Pemerintah Kabupaten Solok telah menyadari adanya 
perbedaan yang mendasar mengenai alokasi pemberian 
penghargaan terhadap pegawai yang timpang selama ini. 
Sampai dengan tahun 2004 masih ada pemeo atau istilah 
"meja mata air dan meja air mata" dalam pelaksanaan tugas 
pokok instansi pemerintah. Istilah "meja mata air" mengacu 
pada aparatur yang selalu mendapatkan penghasilan yang 
lebih dari honor-honor yang diterimanya dalam pe/aksanaan 
proyek-proyek atau panitia-panitia di lingkungan Pemerin.tah 
Kabupaten Solok. Sedangkan "meja air mata" mengacu pada 
aparatur yang selama ini hanya menyaksikan saja rekan-rekan 

mereka yang menerima penghasilan yang /ebih dari honor
honor tersebut. 

Perbedaan penghasilan ini mengakibatkan menurunnya 
kinerja pegawai yang tidak menerima honor selain dari gaji 
pokok mereka. Kondisi ini mengakibatkan turunnya kinerja 
instansi yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya kinerja 
pemerintah daerah secara makro. Pegawai yang tidak menerima 
honor-honor dan hanya menjadi saksi bagi rekan mereka yang 
menerima menjadi suatu kelompok tersendiri yang kemudian 
secara berangsur-angsur mengurangi kontribusi mereka da/am 
pelaksanaan tugas yang pada akhirnya menghambat 
penyelesaian tugas pokok mereka sendiri. Belum ada yang 
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dapat dilakukan pada saat itu karena perbedaan tersebut 
atasan langsung tidak dapat memberikan sanksi terhadap 
pegawai yang lambat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 
karena mereka mencari penghasilan lain diluar kantor. 

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solak 
dan dalam rangka pelaksanaan pakta integritas serta upaya 
mewujudkan pelayanan prima maka Bupati Kabupaten Solak 
telah menerbitkan Surat Keputusan No. 27/Bup- 2004 tentang 
Pemberian tunjangan daerah bagi bupati, wakil bupati, pegawai 
negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah 
kabupaten solok tahun anggaran 2004. 

Pengalihan anggaran 

Pemda melakukan studi banding ke beberapa negara 
antara lain Malaysia dan Vietnam guna melihat penerapan 
kepemerintahan yang baik di sana. Salah satu yang dicontoh 
adalah menghilangkan semua honor proyek-proyek dan 
kepanitiaan dan menggantinya dalam bentuk lain . Dengan 
demikian tunjangan daerah ini merupakan pengalihan alokasi 
anggaran dari honor-honor kepada tunjangan pegawai yang 
diterima oleh seluruh pegawai. Pengalihan alokasi anggaran 
yang selama ini diberikan dalam bentuk honor menjadi tunjangan 
daerah telah meningkatkan beban anggaran daerah lebih 
kurang Rp6 milyar. Apabila selama ini pemberian yang 
disediakan dalam bentuk honor-honor setelah dikumpulkan 
berjumlah lebih kurang Rp15 Milyar maka setelah dijadikan 
tunjangan daerah ternyata total anggaran yang harus disediakan 
adalah sebesar Rp21 milyar. Penambahan anggaran ini sampai 
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tunjangan daerah ternyata total anggaran yang harus disediakan 
adalah sebesar Rp21 milyar. Penambahan anggaran ini sampai 
dengan saat ini masih dalam batas kewajaran dan masih dapat 
ditanggulangi dengan pendapatan daerah. 

Consensus Orientation: Pakta Integritas, Tunjangan dan 
Sanksi 

Pemberian tunjangan daerah ini dimulai dengan 
penandatangan pakta integritas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Solok, yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Solok 
berikut aparatnya tidak akan memberi dan menerima uang 
di/uar ketentuan peraturan yang ada. Untuk itu, kepada aparat 
diberikan tunjangan daerah. 

Konsekuensi dengan adanya pemberian tunjangan daerah · 

ini adalah diterapkannya sanksi yang ketat terhadap pegawai
pegawai yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang 
dimuat didalam surat keputusan Bupati tersebut di atas. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan bahwa pegawai yang tidak masuk 
kerja akan dikenakan sanksi pengurangan tunjangan sebesar 
4% perhari, pegawai yang terlambat datang akan dikenakan 
sanksi sebesar 2% dan pegawai yang terlalu cepat pulang 
sebelum jam kerja berakhir akan dikenakan potongan sebesar 
2%. Dengan demikian Kabupaten Solok telah menerapkan 
prinsip "carrot and stick" di lingkungan pemerintah kabupaten. 
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Hambatan dan kelemahan 

Hambatan yang dirasakan dengan dimulainya penerapan 

tunjangan daerah ini adalah gejolak yang timbul akibat 

ketidakpuasan dari sebagian pegawai yang selama ini secara 

teratur menerima honor-honor dari berbagai proyek dan 

kepanitiaan. Pegawai-pegawai tersebut merasa bahwa sebagian 

penghasilan mereka telah dikurangi dan pemberian tunjangan 

daerah masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan 
penerimaan mereka selama ini. Namun pernyataan 

ketidakpuasan ini dijawab o/eh Bupati dengan mengatakan 

bahwa apabila ada orang yang penghasilannya berkurang 

secara siginifikan yang digunakan untuk memberikan 

penghasilan kepada pegawai lain maka bupatilah orang pertama 

yang akan kehilangan sebesar lebih kurang 87% dari 

penghasilannya. 

Masih terdapat beberapa kelemahan yang harus segera 

dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam penerapan 

tunjangan daerah ini. Kelemahan pertama adalah bahwa 

penerapan tunjangan daerah ini belum didasarkan kepada 

ana/isis beban kerja pegawai sehingga pemberian tunjangan 

daerah ini hanya akan memberikan tambahan beban kepada 

anggaran daerah. Ana/isis beban kerja diperlukan guna 

menghindari pemberian tunjangan kepada pegawai yang 

sebenarnya memang tidak perlu diberikan tunjangan karena 

beban kerja mereka yang memang tidak terlalu tinggi. 

Kelemahan Jain adalah bahwa pemberian tunjangan daerah 

ini tidak dikaitkan dengan kinerja pegawai melainkan pada 

kehadiran pegawai. Pegawai yang hadir setiap hari dan datang 
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serta pulang pada waktunya akan menerima penghasilan yang 
lebih daripada mereka yang bolos atau datang dan pulang 
tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pegawai 
yang hadir setiap hari belum tentu memiliki kinerja yang lebih 
baik daripada pegawai yang bolos dalam waktu-waktu tertentu 
karena kehadiran pegawai tidak diikuti oleh penilaian yang 
obyektif berdasarkan standar kinerja pegawai yang seharusnya 
diikuti. Dengan demikian dalam jangka panjang, pemberian 
tunjangan daerah ini dapat diasumsikan tidak akan diikuti 
dengan peningkatan kinerja pegawai yang cukup signifikan 
apabila standar kinerja pegawai tidak digunakan sebagai dasar 
pemberian tunjangan. 
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CONTOH PRAKTIK DI KOTA PEKANBARU: 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH 

Latar Belakang 

Pada tanggal 8 Juli 2004, telah ditandatangani kesepakatan 
bersama antara Gubernur Riau, Bupati/Walikota, Ketua DPRD 
Propinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Propinsi Riau 
tentang "Program Kerja Bersama dalam Rangka Upaya 
Mewujudkan Tata Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se 
Propinsi Riau. Berdasarkan kesepakatan tersebut dan Inpres 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan berbagai 

rencana aksi dalam rangka mendorong terse/enggaranya good 
governance di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rencana 
aksi Tersebut meliputi: ( 1) meningkatkan kapasitas 
pemerintahan di kota Pekanbaru; (2) mewujudkan manajemen 

berbasis kinerja serta pengelolaan a set; (3) meningkatkan 
pe/ayanan kepada masyarakat; dan ( 4) melakukan berbagai 
upaya pemberantasan korupsi. 

Enterprising Government: Insentif Aparatur 

Salah satu pe/aksanaan dari rencana aksi pertama, yaitu 
meningkatkan kapasitas pemerintahan di Kota Pekanbaru, 
ada/ah diwujudkannya program Tunjangan Penghasilan dan 
Peningkatan Kesejahteraan (TPPK). TPPK merupakan sistem 
pemberian dan pemerataan tunjangan daerah dengan kriteria 
sesuai beban tugas dan tanggungjawab kepada seluruh pegawai 
di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 
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Penerapan program tersebut dilakukan sesuai beban tugas dan 
tanggungjawab kepada seluruh pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru. Penerapan program tersebut 
dilakukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan 

penghasilan yang diterima o/eh setiap pegawai di ingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketimpangan penghasilan tersebut 
saat ini terlihat memberikan dampak yang tidak baik pada 
pegawai karena dilingkungan pegawai timbul pemeo "meja 
basah" dan "meja kering". 

Pelaksanaan dari program TPPK ini dilakukan dalam tiga 

tahap yaitu (1) tahap perencanaan; (2) tahap Realisasi; (3) 
tahap pe/aksanaan TPPK. Tahap perencanaan dilaksanakan 
melalu beberapa kegiatan yaitu: 

1. Walikota dan tim rencana aksi membahas ide program 
pemberian TPPK; 

2. melakukan pengkajian pengeluaran dan pendapatan APBD 
2005, terutama yang be rasa/ dari PAD; 

3. memutuskan untuk menghapus honor-honor dilingkungan 
Pemerintah Kota Pekanbaru, kecuali honor-honor terkait 
pekerjaan fisik ( dengan penerapan TPPK dan penghapusan 
honor terjadi penghematan APBD sebesar Rp. 10,737 
miliar), 

4. Lahir konsep program Tunjangan Penghasilan dan 
Peningkatan Kesejahteraan (TPPK); 

5. Penghitungan dan pengalokasian TPPK kepada setiap 
pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru; 

6. Keputusan pelaksanaan pemberian TPPK per Januari 
tahun 2006. 
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Pada tahapan perencanaan ini terdapat satu permasalahan 
yaitu adanya restriksi atau keengganan dari beberapa pihak 
yang penghasilannya akan turun bila kebijakan TPPK 
diberlakukan. Permasalahan tersebut telah dise/esaikan dengan 
penegasan dari Walikota bahwa kebijakan tersebut ada/ah 
kebijakan yang membela kepentingan sebagian besar pegawai 

dan harus dilaksanakan. 

Tahap kedua yaitu tahap Realisasi dilakukan dengan 
beberapa kegiatan yaitu: 
1. pengajuan TPPK ke dalam Dokumen Anggaran Satuan 

Kerja (DASK) oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja; 
2. Penetapan TPPK ke dalam APBD Kota Pekanbaru 

berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2006 tentang APBD 
Kota Pekanbaru T.A. 2006; 

3. sesuai dengan hasil hasil eva/uasi Gubernur Riau terhadap 
APBD Kota Pekanbaru dan juga Kepmendagri No. 29 tahun 
2002 maka dibuka rekening untuk pembayaran TPPK; 

4. Walikota mengeluarkan SK tentang Pengesahan Dokumen 
Anggaran Satuan Kerja (DASK) dimana di dalamnya 
mencakup komponen TPPK; 

5. penyiapan peraturan-peraturan yang terkait dengan 
pemberian TPPK di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. 

Pada tahap ini tidak terdapat hambatan yang cukup berarti. 

Pelaksanaan tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan 
TPPK dilakukan dengan kegiatan pendataan jumlah dan kelompok 
pegawai serta perhitungan nilai TPPK yang akan diterima oleh 
setiap pegawai berdasarkan hitungan-hitungan internal oleh 
Bagian Keuangan Pemko Pekanbaru. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SRAGEN 

PEMBIYAAN BERGULIR 

Latar Belakang 

Menyadari bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu tulang punggung 
dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat masih 
memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya, 
maka Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Keputusan Bupati 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perkuatan Permodalan Bagi 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Dana 
Recovery dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sragen Tahun 2004 telah memberikan kesempatan 
kepada koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan 
modal melalui suatu skema yang disebut dengan Recovery 
Fund (Dana Recovery). 

Koperasi dan UMKM sebenarnya telah memperlihatkan 
kontribusi yang nyata terhadap peningkatan perekonomian di 
Kabupaten Sragen. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi 
dan UMKM pada umumnya adalah keterbatasan dibidang SDM 
yang berdampak terhadap lemahnya pengelolaan manajemen, 
teknologi informasi, dan keterbatasan kemampuan mengakses 
pasar. Selain itu juga terdapat keterbatasan kemampuan untuk 
melakukan akses terhadap perbankan dimana tidak semua 
koperasi dan UMKM memiliki kemampuan untuk melakukan 
peminjaman ke bank disebabkan oleh berbagai hal. 
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Market-Oriented Government: Pemberian pinjaman modal 
dengan bunga rendah 

Penguatan bagi Usaha Mikro dan Keci/ (UMK), Kelompok 
Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Desa/Kelurahan 
(LKD/K}, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, LKP serta 
Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Sragen dilakukan 
dengan pemberian pinjaman modal yang diambil dari anggaran 
APBD setempat yang telah disetujui dengan }a sa 1% menu run 
( efektif) per bulan dengan persyaratan mudah, murah dan 
cepat. Pengembalian dari pinjaman tersebut dilakukan dalam 
kurun waktu maksimum selama dua tahun. 

Catalytic Government: Pembinaan dan pendampingan 
Selama periode peminjaman tersebut, koperasi dan UMKM 

diberikan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk 
pembinaan administrasi keuangan dan usaha, pemantauan 
pemanfaatan pinjaman, pembinaan teknis dan manajemen 
usaha, dan membantu pemasaran produk. Dengan adanya 
proses pembinaan, pembimbingan, dan pemantauan yang 

dilakukan secara periodik tersebut maka tingkat pengembalian 
pinjaman oleh koperasi dan UMKM selama periode 2004 sampai 
dengan 2005 sudah lebih dari 97% atau dengan kata lain 
bahwa koperasi dan UMKM yang masih mengalami kesulitan 
dalam pengembalian pinjaman kurang dari 3%. 

Enterprising Government: Insentif Aparatur 
Pemberian penguatan modal dalam bentuk dana bergulir 

ini dikelola oleh beberapa unit kerja di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Sragen dengan koordinator dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi (Indagkop). 
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Untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur yang menjadi 
pengelola dari dana bergulir ini, kepada mereka diberikan 
insentif dalam bentuk biaya operasional yang diambil dari jasa 

bunga hasil dari pinjaman yang telah diberikan dan tidak 
memberikan beban tambahan kepada APBD. Dengan demikian 
pemberian penguatan modal kepada koperasi dan UMKM melalui 
skema dana bergulir ini ini telah memberikan keuntungan 

kepada dua belah pihak sekaligus yaitu pada satu sisi 
memberikan manfaat kepada koperasi dan UMKM dan pada 
sisi lain juga memberikan tambahan kesejahteraan bagi aparatur 
pemerintah yang telah menunjukkan kinerja dengan menjadi 
pengelola dana bergulir tersebut. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SRAGEN 

BERBAGAI INOVASI 

Latar belakang 

Bupati Sragen memiliki kebijakan dalam hal peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Kebijakan yang 
dimaksud adalah mendorong setiap warganya untuk secara 
terus-menerus melakukan inovasi-inovasi dalam membangun 
Kabupaten Sragen. 

Pemungutan suara secara elektronik 

Salah satu contoh keberhasilan yang dapat dilihat adalah 
diciptakannya perangkat a/at pemungutan suara secara 
elektronik. Sistem terse/:Jut dibuat sedemikian rupa sehingga 
dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi surat suara 
serta proses penghitungan suara yang lebih cepat dan akurat. 
Sistem tersebut dapat dipromosikan kepada desa -desa yang 
akan melaksanakan pilkades sehingga dapat menambah 
penghasilan daerah. 
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Tele-conference 

Inovasi lain yang juga telah dikembangkan oleh Pemda 
Sragen adalah diciptakannya sistem komunikasi jarak jauh 
(tele-conference). Sistem ini menggunakan jaringan internet 
yang memungkinkan suatu unit kerja dapat berkomunikasi 
secara langsung dengan unit kerja lain serta dapat saling 
melihat lawan bicara. Hal ini dimungkinkan karena sistem 
komunikasi ini menggunakan perangkat komputer yang 
dilengkapi dengan modem untuk LAN (local area network) dan 
kamera kecil semacam web cam. 

VIDEO CONFERENCE 
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Sistem ini telah diterapkan di seluruh lingkungan kantor 
Pemda Sragen sampai ke tingkat kecamatan. Manfaat yang 
dapat dirasakan secara langsung dengan adanya sistem ini 
adalah cepat dan akuratnya informasi, baik yang dikirim maupun 
yang diterima oleh suatu unit kerja. 

52 Modul Penerapan Good Governance 



Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Peningkatan potensi lainnya 

Pemda Sragen juga menginstruksikan kepada seluruh 
jajarannya untuk sedapat mungkin memberdayakan kemampuan 
dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Seperti 
misalnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan diinstruksikan 
untuk menghasilkan bibit pohon sendiri. Jangan membeli dari 

luar. Dinas Perikanan juga agar dapat menghasilkan benih ikan 
sendiri. 
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PSNINGKATAN 
PIMYANAN PUBLIK 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya 
negara untuk melaksanakan tanggung-jawabnya dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara atas layanan 
administrasi, barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya 
tidak boleh atau dapat disediakan oleh pasar atau mekanisme 
jual beli pada umumnya. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan 
oleh aparatur pemerintah daerah dalam berbagai sektor 
pelayanan kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. 
Walaupun Pemerintah telah menyediakan berbagal sarana 
pengaduan atas penyimpangan pelayanan ini, tetapi belum 
sempurnanya pelayanan publik ini diindikasikan antara lain 
dengan masih banyaknya pengaduan dan keluhan dari 
masyarakat dan dunia usaha yang menyangkut prosedur dan 
mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, 
kurang informatif, kurang konsisten, keterbatasan fasilitas, 
serta masih banyak dijumpai adanya pungutan liar serta 
tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN. Belum 
baiknya kinerja pelayanan ini antara lain disebabkan belum 
dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik ini. Selain itu, secara umum 
masyarakat juga belum terlibat secara langsung dalam 
peningkatan pelayanan ini. 

Dalam kerangka pelayanan publik ini, usaha pelaksanaan 
peningkatan pelayanan aparatur kepada masyarakat akan 
dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. 
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Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa peraturan 
mengenai pemberian pelayanan kepada masyarakat misalnya 
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat dan 
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M. PAN/7 /2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Didalam pedoman umum 
tersebut telah dinyatakan bahwa hakekat pelayanan publik 
adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 
merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai 
abdi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa 
masyarakat sudah seharusnya menerima pelayanan terbaik 
yang dapat diberikan oleh aparatur negara. 

Secara umum perbaikan di masa mendatang yang akan 
dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan adalah perbaikan 
internal dan eksternal. Perbaikan internal yang akan dilakukan 
meliputi perbaikan prosedur, meningkatkan transparansi 
pelayanan serta menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat 
atas jasa pelayanan secara proporsional. Perbaikan internal ini 
antara lain mencakup: 

1. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan 

Hal ini merupakan upaya untuk menyederhanakan prosedur 
pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Penyederhanaan ini tentunya 
dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan, 
mempersingkat waktu pelayanan dan menurunkan biaya 
pelayanan. Jenis pelayanan yang akan disederhanakan 
ditetapkan melalui berbagai riset dan kajian dengan 
penekanan pada jenis pelayanan yang paling dibutuhkan 
oleh masyarakat. 
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2. Korporatisasi unit pelayanan publik 

Dengan mengacu pada berbagai penyempurnaan dan 
penyederhanaan pada butir a, maka kajian selanjutnya 
dilanjutkan pada jenis pelayanan yang memungkinkan 
untuk dilaksanakan oleh pihak swasta tanpa membebani 
masyarakat. Korporatisasi ini diharapkan akan dapat 
meringankan beban pemerintah dalam memberikan 
pelayanan tetapi sekaligus dapat memberikan kemudahan 
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Pelayanan satu atap 

Dalam rangka penyederhanaan pelayanan dan peningkatan 
kualitas pelayanan, diharapkan pelayanan satu atap ini 
dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan. Pelayanan satu atap ini selain 
memberikan kemudahan kepada masyarakat yang 
membutuhkan layanan, juga untuk mengurangi kontak 
langsung antara masyarakat yang membutuhkan layanan 
dengan petugas sebagai pemberi layanan. Dengan 
mengurangi kontak langsung ini diharapkan masyarakat 
tidak _perlu membayar lebih dari ketentuann yang ada, 
serta seluruh penerima layanan memperoleh layanan 
yang sama dari petugas pemberi layanan. 

4. Peningkatan profesionalisme 

Terkait dengan penyederhanaan dan penyempurnaan 
prosedur pelayanan, maka hal utama yang harus segera 
diperbaiki adalah pel')ingkatan kemampuan aparatur yang 
memberikan pelayanan. 
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Selain melakukan penyempurnaan dan perbaikan yang 
bersifat internal, perbaikan juga dilakukan pada pihak eksternal. 
Perbaikan eksternal adalah dengan melibatkan masyarakat 
dalam penentuan jenis dan prosedur layanan yang dibutuhkan. 
Perbaikan kearah eksternal ini antara lain dilakukan melalui: 

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan 

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik ini. Partisipasi 
masyarakat ini dapat dilakukan melalui penyampaian 
berbagai masukan tentang pelayanan ini. Pemerintah 
Daerah akan menyediakan sarana khusus untuk menerima 
berbagai masukan tersebut. 

2. Pemberian penghargaan dan sanksi 

Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberikan 
penilaian atas berbagai unit kerja yang dapat memberikan 
pelayanan maksimal kepada masyarakat untuk diberikan 
penghargaan. Penghargaan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan motivasi bagi seluruh jajaran aparatur 
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada masyarakat. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 

PELAYANAN SATU PINTU 

Latar belakang_. dan p~ose~ pembentukan 

Latar belakang, dari proses perrib~ntukan Posyantuplus 
ini berawal dari 'a_danya keluhan-keluhan dari masyarakat atas 
pelayanan pemda. Disamping itu, pada setiap kesempatan 
Bupati Kabupaten Solak selalu mengutara~an bagaimana Pemda 
Kab. Solak dapat memberikan pelayana_n yang maksimal dan 
baik kepada masyarakat karena selama ini pelayanan yang 
diberikan terkesan tidak efisien, tidak profesional, tidak 
transparan, tidak jelas, dan bahkan berbelit-belit. 

Pertemuan-pertemuan untuk membahas kesepakatan 
pembentukan pos pelayanan tersebut mengalami kendala 

seperti ketidakrelaan dinas-dinas pengelola perijinan karena 
kewenangannya dibatasi. Namun demikian, setelah diberikan 
penjelasan serta contoh-contoh praktik yang baik di luar negerl 
akhirnya dinas-dinas pengelola perijinan yang bersangkutan 

memahami dan mendukung pembentukan pos pelayanan 
terpadu tersebut. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Solak 
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Solak Nomor 112 Tahun 
1996 tentang Penetapan Mekanisme Pelayanan Umum di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solak. Keputusan Bupati 
itulah yang merupakan dasar atau cikal bakal dari pembentukan 
Pos Pelayanan Umum Satu Pintu yang diresmikan pemakaiannya 
oleh Gubernur Sumatera Bar at tanggal 18 Oktober 199 7. 
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Pada awalnya pas pelayanan ini bernama pas pelayanan 
umum satu pintu. Namun demikian, setelah adanya masukan 
dari masyarakat khususnya untuk masyarakat yang bertempat 
tinggal jauh dari ibu kota kabupaten, maka dilakukanlah kerja 
sama dengan PT Pas Indonesia. Sehingga nama pas pelayanan 
tersebut disempurnakan menjadi Pas Pelayanan Umum Satu 
Pintu Plus (Posyantuplus). 

Customer-Driven Government: Memberikan kemudahan 
kepada pelanggan 

Dengan pelayanan satu pintu, masyarakat cukup datang 
ke satu meja pelayanan saja dengan membawa berkas dan 
persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya petugas akan 
membawa berkas tersebut ke berbagai dinas yang berwenang 
melaksanakan pelayananjperijinan tersebut. Pada akhirnya 
masyarakat akan mengambil kembali persetujuanj perijinannya 
di meja yang sama saat mengajukan. Unit pelayanan satu 
pintu plus hanya bertugas menerima berkas, mendistribusikan 
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berkas sesuai dengan kewenangan dinas, menerima kembali 
berkas berikut perijinan, dan menyerahkan kembali kepada 
pemohon. Persetujuan pemberian perijinan ini tetap berada 
pada dinas teknis yang bersangkutan. 

Evaluasi atas pelaksanaan Posyantuplus ini antara lain 
dilakukan dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada 
setiap pemohon yang datang ke pos tersebut. Hasil dari daftar 
pertanyaan tersebut yang kemudian diana/isis untuk 
mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi sekaligus 
memberikan solusinya. Sebagai contoh, bila ada keluhan 
mengenai sarana fotocopy yang terlalu jauh, maka ditindaklanjuti 
dengan menyediakan sarana fotocopy yang bersangkutan. 

Transparansi: Informasi tentang syarat, biaya, dan waktu 
pelayanan 

Dalam memberikan pelayanannya, pos pelayanan ini 
memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat 
untuk mengurus suatu surat permohonan ijin tertentu. Informasi 
tersebut mancakup persyaratan, biaya, jenis ijin, lama waktu 
pemrosesan, dan jangka waktu ber/akunya surat ijin yang 
bersangkutan. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SRAGEN 

KANTOR PELAYANAN TERPADU 

Latar belakang 

Melalui keinginan untuk mencapai tujuan pemberian 

otonomi menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, di antaranya 

yaitu memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

yang semakin baik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten 

Sragen pada tanggal 24 Mei 2002 membentuk Unit Pelayanan 

Terpadu. Unit ini secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 

1 Oktober 2002. Selanjutnya unit ini diperkuat menjadi Kantor 

Pelayanan Terpadu (KPT} melalui Perda Nomor 15 Tahun 2003. 

Hanya 
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Community-Owned Government: Perubahan paradigma 

Kepada para pegawai juga ditanamkan paradigma bahwa 
pelanggan adalah orang yang harus dilayani karena dari 
pelangganlah mereka bekerja dan mendapatkan gaji, serta 
pegawai tidak boleh merasa berjasa dengan me/ayani pelanggan, 
melainkan harus berterima kasih karena telah diberi kesempatan 
untuk melayani. 

Decentralized Government: Pendelegasian kewenangan 

Kepala KPT diberikan wewenang untuk menandatangani 
langsung 53 dari 62 jenis pelayanan perijinan dan non perijinan. 
Kewenangan ini diberikan secara bertahap. Awalnya pelimpahan 
wewenang perizinan ini mencakup 16 izin. Kemudian pada 
tahun 2004 ditambah dengan 2 izin dan terakhir pada tahun 
2005 ditambah lagi sejumlah 35 izin. 

Transparansi: Informasi tentang syarat, biaya, dan waktu 
pe/ayanan 

KPT menyediakan informasi mengenai pe/ayanan yang 
diberikan, baik menyangkut persyaratan pelayanan, biaya, 
serta waktu yang dibutuhkan. Informasi tersebut selain 
ditempelkan di dinding juga disediakan dalam perangkat 

komputer yang dapat dioperasikan dengan menggunakan 
keyboard/mouse serta secara "touch screen". Untuk pelanggan 
yang belum dapat menggunakan komputer, KPT menyediakan 
staf yang dapat membantu pe/anggan mengakses komputer 
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Customer-Driven Government: Kepegawaian dan survei 
kepuasan pe/anggan 

Tidak seperti unit pelayanan terpadu umumnya, KPT 
Kabupaten Sragen merupakan unit kerja yang memiliki pegawai 
sendiri dan bukan merupakan pegawai unit kerja terkait yang 

ditempatkan pada unit pe/ayanan terpadu. Dengan kondisi 
seperti ini, Kepala KPT dapat lebih mengendalikan kinerja KPT 
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pegawai KPT 
direkrut berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai 
juga diberikan pelatihan-pelatihan yang mengacu pada standar 

yang digunakan di perusahaan swasta, baik mengenai 
komputerisasi maupun pelatihan mengenai bagaimana melayani 
pelanggan. KPT telah melakukan survei kepuasan pelanggan 
dengan menggunakan indeks kepuasan pelanggan sesuai 
dengan SK Menpan No. Kep.25/M.PAN/2/2004. Survey ini 
dilakukan rata-rata setiap 6 bulan. 
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CONTOH PRAKTIK DI KOTA PEKANBARU: 
PELAYANAN PUBLIK, KESEHATAN, dan 
PENDIDIKAN SECARA GRATIS 

Latar belakang 

Setelah berjalannya kesepakatan tersebut selama dua 

tahun, kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pelayanan Publik 

Perijinan dan Non perijinan, Kesehatan, Pendidikan, Tunjangan 

Daerah bagi PNS dan Layanan Pengaduan Masyarakat. 

Pelayanan Publik Perijinan dan Non-Perijinan 

Bentuk pelayanan publik di Kota Pekanbaru adalah Kantor 

Pelayanan Terpadu (KPT). KPT merupakan revitalisasi dari Unit 

Pelayanan Terpadu (UPT) yang telah dibentuk sebelumnya 

pada tahun 1999. pelayanan melalui UPT dianggap masyarakat 

dan Pemko belum efektif karena proses perijinan dan 

administrasi tidak dapat diapntau dan kurang transparan. Hal 

tersebut dkarenakan kerja UPT lebih bersifat menerima 

persyaratan, semen tara seluruh proses dan hasil akhir dokumen 

perijinanjnon-perijinan diserahkan kepada Unit Teknis terkait. 

Saat ini KPT yang menempati kantor baru yang megah 

melakukan proses perijinan dalam 1 tempat, sehingga dianggap 

lebih efisien dan efektif. 

Kantor Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru melayani 32 

(tigapuluh dua) jenis perijinan dan non perijinan. Penerimaan 

KPT Pekanbaru dari bulan April 2005 hingga Desember 2005 

sejumlah Rp11,7 milyar. Sementara jumlah non perijinan yang 

diselesaikan juga relatif banyak, seperti penyelesaian kartu 
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kuning (pencari kerja) sebanyak 18.137 dan penyelesaian akta 
kelahiran yang terlambat sebanyak 10650 buah. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pe/ayanan, 
transparansi dan seka/igus untuk menghindari terjadinya 
keterlambatan penye/esaian proses pelayanan perijinan dan ' 
non-perijinan serta pungutan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, maka diambillangkah-langkah berupa: 

1. /angkah administratif, misa/nya proses perijinan dilayani 
di KPT dan tidak lagi dilakukan pada unit kerja terkait; 

2. survey kepuasan masyarakat, telah dilakukan survey 
indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 2 jenis 
pelayanan KPT yaitu ijin mendirikan bangunan dan akte 
kelahiran dengan hasil yang cukup baik; 

3. insentif pegawai KPT, penga/okasian dana sebagai insentif 

bulanan petugas Kantor Pelayanan Terpadu; 
4. kotak Saran. 

Pe/ayanan Kesehatan dan Pendidikan 

Pemda memberikan pelayanan kesehatan puskesmas bagi 
masyarakat Kota Pekanbaru secara gratis. Untuk itu diperlukan 
alokasi anggaran sebesar Rp2,3 M. 

Pemda juga memberikan Buku Pe/ajaran bagi murid SD 
dari kelas 1 s. d. 6 dan kef as 1 SMP secara gratis. Alokasi 
anggaran untuk hal ini adalah sebesar Rp9,2 M. 

Anggaran pendidikan pada tahun 2005 sebesar 
Rp58.611.968.715,00 (9,03%) mengalami kenaikan sebesar 
Rp114.174. 243.600,00 ( 16,2%) pad a tahun 2006. 
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PENERAPAN MANAJEMEN 
PEMERINTAHAN 

BERBASIS KINERJA 

Manajemen pemerintahan saat ini secara signifikan telah 
mengalami perubahan. Perubahan yang mendasar adalah 
bahwa pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil 
(result oriented) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan 
suatu pemerintahan diukur dari seberapa berhasil pemerintah 
memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan lagi diukur 
dari keberhasilan penyerapan dana. Pengendalian tidak hanya 
dilakukan terhadap penggunaan sumber daya (input) semata, 
tetapi juga terhadap manfaat yang dihasilkan atas penggunaan 
sumber daya tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan 
manajemen pemerintahan modern ini difokuskan pada 
penerapan manajemen berbasis kinerja disertai penerapan 
sistem akuntansi keuangan yang memadai. 

Peningkatan kinerja di suatu pemerintah daerah tidak 
bisa dilakukan tanpa adanya cara pengelolaan atau manajemen 
yang baik dan dapat mendukung upaya-upaya untuk 
meningkatkan kinerja. Pengelolaan ini harus merupakan suatu 
rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat 
dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi
fungsi manajemen yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan atau 
evaluasinya. Kegiatan dimulai dari tahapan perencanaan (dengan 
keluaran berupa rencana) dan berakhir pada tahapan evaluasi 
kinerja (dengan keluaran berupa laporan hasil evaluasi kinerja), 
dan selanjutnya hasil evaluasi kinerja merupakan masukan 
atau feedback bagi tahapan perencanaan berikutnya. 
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Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya
upaya peningkatan kinerja dalam suatu pemerintahan daerah 
tertata dengan baik dalam suatu siklus tahapan kinerja yang 
tak terputus. 

Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan ., 
sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses 
berkelanjutan untuk: menetapkan strategic performance 
objectives; mengukur kinerja; mengumpulkan, menganalisis, 
mereview dan melaporkan data kinerja; serta menggunakannya 
untuk mendorong peningkatan kinerja. Sejalan dengan 
perkembangan manajemen pemerintahan dan pembangunan, 
sistem pertanggungjawaban yang semata-mata menekankan · 
pada pertanggungjawaban keuangan atau pertanggungjawaban 
anggaran, dewasa ini dianggap sudah tidak lagi memadai lagi 
sebagai media akuntabilitas publik. Oleh karena itu, akuntabilitas 
publik hendaknya tidak hanya meliputi pertanggungjawaban 
keuangan saja namun juga mencakup per-tanggungjawaban 
non-keuangan yang memfokuskan pertanggungjawaban pada 
kinerja atau hasil yang dirasakan langsung masyarakat. 

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SECARA 
SECARA UTUH 

Sistem akuntabilitas kinerja diterapkan di Indonesia 
berdasarkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut diatur tentang 
kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem 
akuntabilitas kinerja. Sistem ini tidak lain merupakan suatu 
tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada 
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Sistem akuntabilitas kinerja diterapkan di Indonesia 
berdasarkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut diatur tentang 

kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem 
akuntabilitas kinerja. Sistem ini tidak lain merupakan suatu 
tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada 
pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas 
kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga merupakan 

infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi 
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan 
maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi. 

Sistem akuntabilitas ini membentuk siklus akuntabilitas 
kinerja yang tidak terputus dan terpadu sebagaimana telah 

disinggung di atas, yang mencakup: (1) penyusunan rencana· 
strategis, (2) penyusunan rencana kinerja tahunan, (3) 
penetapan kinerja, ( 4) penganggaran berbasis kinerja,(S) 
pengukuran kinerja, (6) pelaporan kinerja, dan (7) pemanfaatan 
informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 
berkesinambungan. Dengan demikian beberapa dokumen yang 
akan diterbitkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis kinerja adalah: 
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1. Rencana Strategis 

Dokumen perencanaan ini disusun dengan mengacu 
kepada kebutuhan nyata daerah serta arah pembangunan 
yang telah disepakati. Rencana strategis ini akan ditetapkan 
untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretaris 
Daerah dan untuk seluruh dinas, badan dan unit kerja 
yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam 
penyusunan perencanaan ini yang terpenting adalah 
merumuskan kondisi akhir di masa depan yang akan 
diwujudkan serta menetapkan seperangkat indikator 
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam 
melaksanakan berbagai fungsi dan bidang kewenangannya; 

2. Rencana Kinerja Tahunan 

Merupakan penjabaran dari rencana strategis yang dibuat 
secara tahunan. Rencana kinerja juga disusun oleh 
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah 
dan seluruh dinas, badan dan unit kerja yang ada di 
lingkungan Pemerintah Daerah. Fungsi utama dokumen 
rencana kinerja tahunan ini adalah sebagai media bantu 
yang menghubungkan Rencana Strategis dengan anggaran 
tahunan yang akan diusulkan oleh organisasi tersebut; 

3. Penetapan Kinerja 

Merupakan kesepakatan kinerja antara penerima amanah 
dan pemberi amanah dengan memperhatikan anggaran 
dan sumber daya lain yang tersedia. Kontrak kinerja ini 
akan dibuat oleh (a) Gubernur, disampaikan kepada 
Presiden, (b) Bupati/Walikota, d!sampaikan kepada 
Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, serta (c) 
Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Dinas/Badan/unit 
kerja, disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 
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4. Pedoman implementasi sistem akuntabilitas kinerja 

Merupakan acuan untuk menerapkan implementasi sistem 
akuntabilitas kinerja secara spesifik akan berlaku di seluruh 
jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. Pedoman ini akan ditetapkan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota. 

5. Laporan akuntabilitas kinerja 

Merupakan pertanggungjawaban dari realisasi penetapan 
kinerja tahun yang bersangkutan. Petunjuk dan mekanisme 
penyusunannya .akan diatur lebih lanjut pada pedoman 
implementasi di butir 4 di atas. 

6. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja 

Pedoman ini dimaksudkan agar selalu dapat dilakukan 
evaluasi berkelanjutan bagi penyempurnaan implementasi 
manajemen berbasis kinerja yang pada akhirnya mampu 
meningkatkan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

Penerapan SAKIP ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari 
penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based 
budgeting) yang diperkenalkan oleh Undang Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara umum, 
penganggaran didefinisikan sebagai suatu cara atau metode 
yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber daya, 
terutama sumber daya keuangan. Namun, sesuai dengan 
kondisi saat ini, penganggaran diartikan juga sebagai alat 
(tools) akuntabilitas bagi manajemen suatu organisasi agar 
dapat mengelola organisasi yang dipimpinnya guna berkinerja 
dengan lebih baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban, dan pelaporannya secara efisien, efektif, 
dan bermanfaat. Agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan 
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dengan baik, maka pengelolaan suatu organisasi sangat 
memerlukan adanya sistem anggaran yang berbasis pada 
kinerja atau yang berorientasi pada hasil (outcome). 

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Sistem ABK) merupakan 
sistem penganggaran yang didasarkan pada kinerja yang 
direncanakan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini berarti 
capaian kmerja instansi pemerintah pada tahun sebelumnya 
juga akan mempengaruhi perencanaan anggaran yang akan 
datang. Hal tersebut dapat menyangkut penentuan tujuan 
maupun sasaran yang akan dicapai, aktivitas operasi yang 
akan dilc:kukan, dan besar kecilnya anggaran yang akan 
d1gunakan. Sistem ABK ini dengan demikian menuntut adanya 
integrasi atau keterpaduan antara sistem perencanaan, sistem 
penr ;,~;21ran dan sistem akuntabilitas kinerja. 

:<:: 1pan manajemen kinerja secara utuh ini dapat 
digan. _ .. kan melalui integrasi antar berbagai informasi yang 
disajikan dalam berbagai formulir. Sesuai dengan perintah 
yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
yang menyebutkan perlu adanya pengintegrasian antara sistem 
perencanaan, sistem penganggaran dan SAKIP, maka berbagai 
dokumen yang ada dalam perencanaan kinerja ini harus dapat 
terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan 
lainnya. Suatu perencanaan kinerja,sebaik apapun, namun jika 
tidak terintegrasi dengan penganggaran maka perencanaan 
tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian antara 
perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, 
pengganggaran, pengukuran dan pelaporan harus didasarkan 
pada satu sumber data tertentu dan terjaga konsistensinya. 
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Pengisian formulir RKT dari formulir RS 

Secara teknis, pengisian formulir RKT dilakukan dengan 
cara memanfaatkan informasi yang telah ada dalam formulir 
RS (Rencana Strategis). Sasaran tahunan yang telah ditetapkan 
dalam Renstra termasuk indikator kinerjanya selanjutnya 
dituangkan dalam formulir RKT dengan memperhatikan periode 
tahun dimana sasaran tersebut akan dicapai. Demikian juga 
halnya dengan program yang mendukung pencapaian sasaran 
tersebut. 

Sedangkan target sasaran beserta kegiatan, indikator 
kinerja kegiatan, dan target kegiatan diisi kemudian setelah 
dirumuskan rencana tahun yang bersangkutan. Kolom uraian 
kegiatan (Kolom 5) diisi dengan rencana kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut dan indikator 
kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, dan 
jika mungkin benefit dan impact diisi sesuai dengan rencana 
hasil pelaksanaan kegiatan yang direncanakan akan dicapai. 
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Hal yang perlu diperhatikan adalah, sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, form RKT untuk tingkat 
Departemen/Kementerian/Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota 
dibuat (disesuaikan) hanya sampai dengan kolom "program" 
saja. 

Pengisian Formulir Penganggaran dari Formulir RKT 

Dalam mekanisme penganggaran berbasis kinerja seperti 
yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, jelas dimaksudkan bahwa setiap 
anggaran yang diajukan harus didasarkan pada kinerja yang 
ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam mekanisme 
penganggaran berbasis kinerja ini setidaknya telah terdapat 
dua jenis dokumen yang digunakan, yaitu Renja (rencana 
kerja) dan RKA (rencana kerja dan anggaran). Idealnya 
penyusunan kedua dokumen tersebut didasarkan pada dokumen 
Renstra yang menyajikan kinerja yang ingin diwujudkan oleh 
instansi pemerintah. Namun pada kenyataannya, penyusunan 
kedua dokumen ini tidak langsung mengacu pada Renstra 
lembaga, sehingga banyak instansi pemerintah yang menyusun 
anggaran tidak benar-benar mengacu pada Renstra yang telah 
disusun. 

Kondisi ketidakserasian ini tampak pada berbagai indikator 
kinerja dalam dokumen anggaran (RKA) yang tidak selaras 
dengan indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra 

Dalam rangka memastikan anggaran disusun berdasarkan 
pada kinerja yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, 
maka digunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang 
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merupakan turunan atau derivasi dari Rencana Strategis. Hal 
yang terpenting adalah adanya kesinambungan antara indikator 
kinerja yang ada dalam dokumen anggaran (RKA) dengan 
indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen RKT. 
Keterkaitan antara dokumen RKT dengan dokumen RKA dapat 
diilustrasikan sebagai berikut: 

&IATAN 

!---:'. '+--+---....z.-.+~:.J--t--~--t-t-:.,..., •• 
L..r-. --'---"'---"-=-"-~-----..~:........=.....____.___::_-,__...,• • 

Alur di atas mengilustrasikan bahwa berbagai indikator 

kinerja yang telah dibangun dalam dokumen RKT cukup 

dipindahkan kedalam dokumen RKA, tepatnya dokumen 2.2.1 

pada pemerintah daerah dan dokumen 1.5 pada pemerintah 

pusat. Dengan demikian, kedua formulir ini telah 

mengintegrasikan antara sisi keuangan dan sisi kinerja. Sisi 

kinerja berupa seperangkat indikator kinerja yang diturunkan 
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dari Renstra instansi pemerintah. Selanjutnya angka-angka 

keuangan akan diikhtisarkan lebih lanjut kedalam berbagai 

dokumen penganggaran. 

Pengisian Formulir Penetapan Kinerja dari Formulir RKT 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, RKT merupakan 

media yang digunakan oleh instansi. pemerintah dalam rangka 

mengajukan an~garan. ' Setela·h pr~ses anggaran dilalui, maka 

setiap unit kerja akan memperoleh alokasi anggaran yang telah 

disepakati. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, maka setiap 

unit kerja akan menyusun dokumen Penetapan Kinerja. Agar 

tetap terjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran 

dan akuntabilitas, maka pengisi,an formulir penetapan kinerja 

dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut : 

FORMULIR RKTVS PK 
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Dalam ilustrasi tersebut dapat digambarkan bahwa 

pengisian formulir Penetapan Kinerja mengacu pada formulir 

RKT dengan beberapa modifikasi. Uraian sasaran dan indikator 

kinerja yang ada dalam penetapan kinerja merupakan uraian 

sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RKT. Perbedaannya 

adalah pada penetapan target kinerja. Target kinerja pada RKT 

ditetapkan dalam rangka pengajuan anggaran, artinya ditetapkan 

sebelum anggaran disetujui. Target kinerja pada penetapan 

kinerja merupakan target kinerja setelah alokasi anggaran 

untuk setiap unit kerja diketahui. 

Kolom 5 diisi sebesar alokasi anggaran yang diberikan 

untuk unit kerja tersebut. Besaran anggaran tersebut sesuai 

dengan besaran nilai dokumen anggaran untuk berbagai 

kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja tersebut dalam 

rangka mewujudkan kinerja yang telah dituangkan dalam 

sasaran dan indikator kinerja. 

Pengisian Formulir Pelaporan Kinerja 

Dalam laporan kinerja yang selama ini dikenal dengan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

terdapat dua dokumen pendukung sebagai lampiran, yaitu 

formulir PKK (Penilaian Kinerja Kegiatan) dan formulir PPS 

(Penilaian Pencapaian Sasaran). Alur pengisian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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FORM DPA ... PKK 

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa peng1s1an 
formulir PKK berasal dari informasi yang disajikan dalam 
formulir anggaran, baik DPA/DIPA maupun RKA. Nama kegiatan 
sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum pada dokumen 
anggaran, begitu juga jumlah anggaran, keluaran dan masukan 
pada dokumen anggaran menjadi input, output dan outcome 
pada formulir PKK. Pada formulir ini, yang perlu di1si selanjutnya 
adalah realisasi dari input, output dan outcome tersebut serta 
persentase pencapaiannya. 

Pengisian formulir PPS informasinya berasal dari formulir 
Penetapan Kinerja (PK). Sasaran, indikator kinerja serta target 
pada formulir PK dipindahkan informasinya kedalam formulir 
PPS. Informasi yang perlu ditambahkan pada fomulir PPS ini 
adalah realisasi serta persentase pencapaiannya yang didasarkan 
pada informasi realisasi yang disajikan dalam sistem informasi 
kinerja. Ilustrasi pengisian formulir PPS ini dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

78 Modul Penerapan Good Governance 



Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

.. 

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMER.INTAH DAERAH 

Dalam kaitannya dengan anggaran berbasis kinerja maka 
pemerintah daerah harus menyelenggarakan sistem akuntansi 
yang memadai sebagai suatu prasyarat untuk penerapannya. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun 
berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh 
setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta 
pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, 
pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu 
menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang 
pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk lingkungan 
pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk 
lingkungan pemerintah daerah. 
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Terkait dengan undang-undang tersebut maka kemudian 
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah sebagai penjabarannya. 
Peraturan pemerintah tersebut akan menjadi acuan bagi 
pemerintah daerah dalam rangka menyusun sistem akuntansi 

pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya, Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah dalam Pasal 96 telah menyebutkan bahwa 
pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah 

daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. 
Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut ditetapkan 
dengan peraturan kepala daerah dengan mengacu pada 
peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Salah satu hal yang amat penting dalam penerapan sistem 
akuntansi pemerintah daerah dan pelaporan keuangan di 
lingkungan pemerintah daerah berhubungan dengan penetapan 
satuan kerja instansi yang memiliki tanggung jawab publik 

secara eksplisit di mana laporan keuangannya wajib diaudit 
dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Instansi 
demikian digolongkan sebagai entitas pelaporan. Sementara 
instansi lain yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
berperan secara terbatas sebagai entitas akuntansi berperan 
sebagai penyumbang bagi laporan keuangan yang disusun dan 

disampaikan oleh entitas pelaporan. 

Sebagaimana diketahui bahwa hasil akhir atau keluaran 
dari suatu sistem akuntansi pemerintah daerah adalah laporan 
keuangan dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari laporan 
keuangan tersebut adalah menyediakan informasi keuangan 
yang berguna dalam pengambilan keputusan (decision making). 
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Selain itu laporan keuangan dibuat untuk berbagai tujuan yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 
Laporan keuangan harus membantu dalam pemenuhan 
kewajiban pemerintah daerah melaksanakan akuntabilitas 
publiknya dan harus memungkinkan para pemakai menilai 
akuntabilitas tersebut dengan cara: 

1. menyediakan informasi untuk menetapkan apakah 
pendapatan pemerintah daerah tahun berjalan mencukupi 
untuk membayar biaya pelayanan tahun berjalan; 

2. menunjukkan apakah sumber-sumber diperoleh dan 
dipergunakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan, 
dan menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang
undangan; dan 

3. menyediakan informasi untuk membantu para pemakai 
dalam menilai upaya-upaya pelayanan, biaya dan tingkat 
pencapaian pemerintah daerah. 

Selain itu laporan keuangan harus membantu para pemakai 
untuk mengevaluasi hasil-hasil operasi entitas pemerintah 
daerah pada tahun yang bersangkutan dengan cara: 
1. menyediakan informasi mengenai sumber-sumber 

keuangan dan penggunaannya; 
2. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah 

daerah membelanjai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan 
kasnya; dan 

3. menyediakan informasi yang diperlukan untuk menetapkan 
apakah posisi keuangannya meningkat atau menjadi lebih 
jelek sebagai akibat operasi tahun yang bersangkutan. 
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Dengan dasar pemikiran seperti di atas, sudah selayaknya 
setiap pemerintah daerah dapat menerapkan suatu sistem 
akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar 
akuntansi pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam peraturan perundangan yang ada. 
Namun demikian, dengan perubahan peraturan yang ada masih 
banyak pemerintah daerah yang belum secara optimal 
menerapkan ketentuan yang baru. Hal ini perlu disadari karena 
pada saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap perubahan 
yang sangat cepat sekali dari satu peraturan kepada peraturan 
lainnya yang memang berubah dengan sangat cepat sehingga 
diperlukan waktu yang cukup untuk dapat melakukan 
penyesuaian dengan peraturan yang baru. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Peningkatan kinerja didalam suatu pemerintah daerah 

tidak bisa dilakukan tanpa adanya cara pengelolaan atau 
manajemen yang baik dan dapat mendukung upaya-upaya 
untuk meningkatkan kinerja. Pengelolaan ini harusa merupakan 
suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang 
dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh 
fungsi-fungsi manajemen yang sekurang-kurangnya meliputi 
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atau 
evaluasinya. Inilah dasar pemikiran Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan manajemen 

kinerja sektor publik yang menjadi dasar penerapan di 
Pemerintah Kabupaten Solok. 

Kegiatan dimulai dengan dari tahapan perencanaan ( dengan 
keluaran berupa rencana) dan berakhir pada tahapan evaluasi 
kinerja (dengan keluaran berupa laporan hasil evaluasi kinerja), 
dan selanjutnya hasil evaluasi kinerja merupakan masukan 
atau feedback bagi tahapan perencanaan beriku~nya. Dengan 
demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya 
peningkatan kinerja dalam suatu pemerintah daerah tertata 
dengan baik dalam suatu siklus tahapan kinerja yang tak 
terputus. 

Dalam rangka mewujudkan itu semua, setelah berhasilnya 
Pemerintah Kabupaten Solok menyusun Visi dan Arah 
Pembangunan dilanjutkan dengan menyusun RPJM (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok) untuk 
5 tahun yang merupakan suatu proses merencanakan hasil 
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dan strategi secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
atau yang mungkin timbul. Rencana stratejik mengandung visi, 
misi, tujuan, sasaran dan program untuk mencapainya. Program 
kerja kabupaten Solak selama 5 tahun kedepan disajikan 
dalam dokumen PK 5 (Program Kerja tahun ke 1 sampai 
tahun ke 5) yang dilengkapi juga dengan ukuran 
keberhasilan/kegagalan berupa target yang akan dicapai guna 

menciptakan umpan balik yang sistematis serta unit kerja 
dilingkungan kabupaten Solak yang bertanggung jawab dan 
menfasilitasi jalannya program tersebut. 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJM maka kabupaten 
Solak mulai tahun 2004 telah menyusun Rencana Kinerja 
Tahunan (Annual Performance Plan). Rencana kinerja ini 

menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu 
tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai 
kuantitatif yang dikaitkan pada setiap indikator kinerja, baik 
pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan 
merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan 
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. 
Untuk tingkat sasaran, Rencana Kinerja Kabupaten Solak 
tahunan merupakan rencana tahun berjalan dari RPJM dan PK 
(Program Kerja) tahun berjalan Kabupaten Solak telah 
menyajikan indikator pada tingkat outcome. 

Rencana Kinerja ini merupakan bentuk komitmen penuh 
organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai 
bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, 
seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas 
operasional Pemerintah Kabupaten Solak sepenuhnya dapat 
dirujukkan pada Rencana Kinerja ini. 
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Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik 

diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. 

Selanjutnya, sebagai lanjutan dari Rencana Kinerja, 

Pemerintah Kabupaten Solak telah membuat Persetujuan Kinerja 

(Performance Agreement) antara Bupati kabupaten Solak selaku 

penerima amanat dengan Ketua DPRD Kabupaten Solak sebagai 

pemberi amanat, merupakan dokumen yang penting dalam 

kerangka akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Solok 

beserta jajarannya. Pihak pemberi amanat dan penerima 

amanat kemudian membahas rencana kinerja tersebut untuk 

kemudian secara bersama-sama menyepakatinya sebagai suatu 

Persetujuan Kinerja. Perlu diinformasikan, Pemerintah Kabupaten 

Solok telah melaksanakan hal ini sejak tahun 2001, sebelum 

secara formal hal ini diinstruksikan melalui Inpres No. 5/2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memerintahkan 

seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 

menyusun Penetapan Kinerja atau Persetujuan Kinerja ini. 

Secara internal, bagi pemerintah Kabupaten Solok beserta 

jajarannya, dokumen persetujuan kinerja ini merupakan 

perwujudan dari komitmen bersama untuk melakukan 

pencapaian kinerja yang telah ditargetkan secara bersama

sama pula. Masing-masing unit kerja dalam lingkungan 

pemerintah Kabupaten Solok dapat mengetahui target kinerja 

yang diatribusikan kepadanya sehingga seluruh sumber daya 

yang dimiliki dapat diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian 

tanggung jawab kinerja masing-masing. Juga, masing-masing 

unit kerja dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Solak dapat 

mengetahui target kinerja kolektif yang bersifat makro sehingga 

seluruh unit kerja dapat secara selaras dan bersama-sama 

berupaya mencapainya tanpa mendahulukan kepentingan unit 

kerja yang bersangkutan. 
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Sementara itu, secara eksternal, bagi pemerintah 
Kabupaten Solak beserta jajarannya, dokumen persetujuan 
kinerja ini merupakan media komunikasi bagi penyampaian 
target kinerja kepada seluruh stakeholders, terutama pihak 
DPRD. Dengan penyampaian dokumen persetujuan kinerja, 
para stakeholders dapat memahami ukuran-ukuran keberhasilan 
yang digunakan oleh pihak eksekutif dalam mengukur 
pencapaian kinerja mereka. Pemahaman ini dapat mendorong 
para stakeholders untuk lebih objektif dalam memahami 
Outcome keberhasilan pembangunan pemerintah Kabupaten 

Solak. 

Dengan terbitnya persetujuan kinerja ini maka secara 
bersama-sama, pemerintah Kabupaten Solak (selaku pihak 
penerima amanat) dan DPRD (selaku pemberi amanat) telah 
menyepakati indikator kinerja dan target kinerja yang tertuang 

dalam dokumen persetujuan kinerja ini. Dengan demikian, baik 
pihak pemberi amanat dan pihak penerima amanat akan dapat 
memiliki dasar yang sama di dalam melakukan evalu asi atas 
pencapaian kinerja penerima amanat pada akhir tahun 
pelaksanaan kegiatan. Objektivitas penilaian atas pencapaian 
kinerja pemerintah Kabupaten Solak dapat dipertahankan oleh 
semua pihak terkait sehingga tujuan perbaikan kinerja secara 
berkesinambungan dapat dicapai secara optimal. 

Atas dasar Kesepakatan Kinerja tersebut selanjutnya oleh 
para penerima amanat disusun anggarannya. Karena disusun 
berdasarkan kesepakatan kinerja yang akan dicapai maka 
disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance 
Based Budgeting). Dengan demikian dapat dilihat bahwa 
anggaran berbasis kinerja ini telah menunjukkan adanya 
hubungan antara aspek keuangan kegiatan dengan sasaran 
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dan indikator kinerja yang telah direncanakan sebelumnya 
dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. 

Manajemen kinerja seharusnya seharusnya didukung oleh suatu 
sistem pengumpulan data yang terimplementasi dengan baik. 
Sistem pengumpulan data yang baik dibutuhkan dalam rangka 
memberikan data yang akurat, cepat, serta tepat bagi pemberian 
data untuk digunakan dalam penyusunan rencana strategis, 
rencana kinerja, dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya. 
Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Solok masih dalam 
tahap membangun sistem pengumpulan dan informasi data. 

Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang 
berasal dari dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai 

anggaran, sumber daya manusia; prosedur-prosedur administrasi 
dan lain-lain. Namun untuk melihat hasil dari pelaksanaan 

kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi 
misalnya data dari biro pusat statistik serta data dari hasil 

survey di masyarakat untuk melihat hasil dan manfaat 
pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur tingkat 

kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan akuntabilitas yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. 

Selanjutnya pada setiap akhir periode pelaksanaan 
program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu 

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah 

kabupaten Solok telah membuat LAKIP mulai tahun 2001 yaitu 
pada tahun pertama dilaksanakannya Renstra . LAKIP ini 
digunakan oleh Pemerintah kabupaten Solok sebagai alat untuk 
memperbaiki kinerjanya di tahun berikutnya (performance 

feedback). LAKIP kabupaten Solok telah menyajikan indikator 
pencapaian sasaran dalam bentuk outcome. 
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Penerapan manajemen Kinerja di Kabupaten Solak ini 

tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Bupati Kabupaten 
Solak bagi terwujudnya good governance di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Solak yang merupakan salah satu 
prasyarat bagi setiap negeri untuk mewujudkan aspirasi 
masyarakatnya dalam mencapai cita-cita mereka. Dalam rangka 
itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, teratur, dan efektif 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih 
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 
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PERCEPATAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI . 

Banyak yang mengatakan bahwa korupsi adalah bagian 
budaya bangsa. Pandangan ini menurut Meneg.PAN, Taufiq 
Effendi, jelas keliru. Kita ini sedang memberantas korupsi. 
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah bukti nyata bahwa kita 
sedang sungguh-sungguh melaksanakan pemberantasan korupsi. 
Juga, banyak pihak yang berpendapat bahwa korupsi yang 
disebabkan oleh kemiskinan. Yang benar, menu rut Taufiq Efendi, 
korupsilah yang membuat kita menjadi miskin. 

Menurut Meneg.PAN, ada lima langkah pemberantasan 
korupsi. Yaitu, perlu ada political will pemerintah dan komitmen 
yang kuat, harus dihindari peraturan-peraturan yang tumpang 
tindih atau duplikatif, harus ada kesamaan persepsi tentang 
korupsi dan pemberantasannya, maksimalkan pemanfaatan 
teknologi informasi, dan pembenahan criminal justice system. 

Salah satu kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia 
selama ini adalah kurangnya dukungan nyata dari segenap 
lapisan masyarakat. Ini disebabkan karena kurang adanya 
kesamaan persepsi tentang korupsi .itu sendiri. Akibatnya, 
masyarakat selama ini hanya cenderung untuk memberikan 
kritik terhadap menjamurnya masalah korupsi, tetapi belum 
banyak tindakan nyata dari masyarakat agar korupsi tidak 
tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Dengan kondisi korupsi 
dewasa ini, sangat sulit upaya pemberaantasan korupsi untuk 

memperoleh hasil yang menggembirakan dalam waktu dekat. 
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Tindakan-tindakan yang bersifat "keras" mutlak diperlukan, 
untuk membangun kepercayaan bangsa terhadap institusi
institusi yang memiliki kewenangan berkaitan dengan 
pemberantasan korupsi. Kesalahan gerakan pemberantasan 
korupsi selama ini adalah memperlakukan korupsi sebagai 
kasus semata-mata sehingga tindakan pemberantasan secara 
sporadis, tetapi kurang memperhatikan kesinambungan dan 
keterkaitan dengan sumber permasalahannya. Belajar dari 
pengalaman negara-negara lain, maka kesinambungan antara 
penindakan kasus korupsi dengan gerakan yang sistematis 
serta menyeluruh merupakan salah satu kunci keberhasilan 
pemberantasan korupsi. 

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan suatu 
mekanisme kerja sama dengan seluruh jajaran masyarakat 
yang tergabung dalam LSM maupun organisasi masyarakat 
lainnya yang peduli dengan masalah pemberantasan korupsi. 
Mekanisme kerjasama ini memungkinkan masyarakat 
memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah 

Daerah dan kemudian Pemerintah Daerah dapat 
menginformasikan berbagai program dan kemajuan pelaksanaan 
tugas kepada masyarakat. Rencana kerja pemberantasan 
korupsi meliputi: 

1. Kampanye anti korupsi. 
2. Peningkatan kesadaran anti KKN. 
3. Penanganan pengaduan masyarakat. 
4. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan 

jasa 
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KAMPANYE ANTI KORUPSI 

Kampanye anti korupsi dimaksudkan untuk mengajak 
seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama memerangi 
korupsi yang merupakan musuh bersama. Seperti telah 
dijelaskan di atas, penanganan masalah korupsi ini tidak hanya 
menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi menuntut 
adanya peranserta seluruh lapisan masyarakat untuk 
menanggulanginya. Beberapa langkah dan kegiatan yang dapat 
dilakukan terkait dengan kampanye anti korupsi ini adalah: 
1. Kerjasama dan peningkatan partisipasi media massa. 

Kerjasama dengan media massa dimaksudkan untuk 
meningkatkan peran serta pers/media massa dalam 
gerakan pemberantasan korupsi. Melalui pertemuan 
Pimpinan Daerah dengan para Pemimpin Redaksi media 
massa diharapkan media massa membantu 
menyebarluaskan gerakan pemberantasan korupsi di 
daerah yang bersangkutan. 

· 2. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan 
keagamaan. 
Menyusun pola kerjasama dengan berbagai organisasi 
kemasyarakatan dan keagamaan, dimaksudkan agar 
berbagai organisasi tersebut ikut serta mengampanyekan 
gerakan anti korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. 

3. Pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. 
Menyusun pola pendidikan anti korupsi kepada masyarakat 
dalam rangka membangun budaya anti korupsi, agar 
masyarakat tidak lagi bersikap permisifterhadap perilaku 
dan tindakan korupsi serta mampu melakukan pengawasan 
terhadap berbagai lembaga pemerintah. 
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PENINGKATAN KESADARAN ANTI KKN 

Peningkatan kesadaran anti KKN di lingkungan aparat 
Pemerintah daerah dimaksudkan agar timbul pemahaman pada 
diri setiap aparat tentang pentingnya meningkatkan etas kerja 
beserta kinerjanya. Dengan alasan tersebut, maka langkah 
nyata yang dapat dilaksanakan antara lain adalah: 
1. Mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah 

Daerah untuk menandatangani pakta integritas bahwa 
tidak akan melakukan KKN; 

2. Mewajibkan penyusunan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

3. Menerapkan nilai-nilai budaya kerja dengan fokus tujuan 
untuk mengubah perilaku, sikap, dan moral agar terbentuk 
aparatur negara yang profesional, bermoral, dan 
bertanggungjawab serta disiplin dalam melaksanakan 
tugasnya. 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Sebagai salah satu pilar bagi terwujudnya kepemerintahan 
yang baik, partisipasi masyarakat dalam mengontrol 
penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu 
kebutuhan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan secara 
aktif setiap warga atau kelompok masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan 
pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam konteks mengontrol atau 
mengawasi jalannya pemerintahan dapat dilakukan pada saat 
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perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Salah satu bentuk 
pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan 
adalah meminta informasi kepada penyelenggara pemerintahan 
dan pembangunan, terutama yang menyangkut kepentingan 
publik. Permintaan masyarakat atas informasi dijamin dalam 
undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa 
memperoleh informasi merupakan salah satu hak masyarakat. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol 
penyelenggaraan pemerintahan antara lain melalui pengawasan, 
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan 
atau program dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan 
publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. 
Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang perorang, 
anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat 
sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan 
berdomisili di suatu daerah yang peduli terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengawasi 
jalannya pelaksanaan pembangunan di wilayahnya diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemberantasan 
dan pencegahan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang 
dianggap sudah melampaui batas. Melalui mekanisme pengaduan 
masyarakat, Pemerintah Daerah memperoleh masukan yang 
berg una bagi perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, 
Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan kepada 
anggota masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang 
terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan di wilayahnya. 

Meningkatkan peran serta masyarakat merupakan salah 
satu upaya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 telah mengatur 
tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 
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pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam 
peraturan pemerintah tersebut telah diatur mekanisme hak 
dan kewajiban masyarakat dalam memberikan masukan maupun 
pengaduan tentang terjadinya suatu kasus korupsi. 
Langkah kerja yang dapat dilakukan terkait dengan penanganan 
pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan akses pengaduan masyarakat 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang 
sama kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan 
pengaduan atas pelaksanaan pembangunan. 

2. Penyusunan prosedur penanganan pengaduan 
masyarakat 
Untuk menjamin tral)sparansi dan akuntabilitas penanganan 
pengaduan masyarakat, maka perlu disusun prosedur 
penanganan pengaduan. Prosedur ini mengatur jenis 
pengaduan yang akan ditangani serta tindak lanjut 
penanganan pengaduan tersebut. 

3. Pemantauan tindaklanjut atas pengaduan 
masyarakat 
Pemantauan ini dimaksudkan agar segala permasalahan 
yang diadukan masyarakat dapat ditangani secara memadai 
oleh pejabat yang berwenang atau oleh unit kerja terkait. 

4. Pelaporan 
Sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyar~kat, maka 
hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat ini dapat diakses 
oleh masyarakat maupun dilaporkan kepada instansi terkait 
yang berkepentingan. 
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PENCEGAHAN KORUPSI PADA PROSES 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Proses pengadaan barang dan jasa telah lama dikenal 
sebagai salah satu suatu kegiatan yang potensial, bahkan 
dianggap penuh dengan aroma tindak pidana korupsi. Karena 
itu pencegahan tindak pidana korupsi dalam prosedur pengadaan 
barang dan jasa perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, 
dan berkesinambungan agar keuangan serta perekonomian 
negara tidak dirugikan dan pembangunan nasional tidak 
terhambat. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana 
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 
instansi/organisasi pemerintah yang diberi kewenangan untuk 
mengelola dana publik melalui APBN/APBD adalah kurangnya 
transparansi dalam proses pelaksanaannya, khususnya 
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses 
pelelangan untuk menetapkan kontraktor yang akan 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini 
dapat dicegah dengan melakukan penandatanganan Pakta 
Integritas. 

Pakta Integritas adalah perjanjian yang ditandatangani 
oleh semua pihak yang langsung terlibat dalam proses kontrak 
pengadaan barang dan jasa yang didanai oleh sumberdaya 
publik, yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, 
keadilan, dan kejujuran dalam kontrak. 

Penandatanganan Pakta Integritas dalam proses pengadaan 
barang dan jasa oleh pemberi pekerjaan dengan kontraktor 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah 
satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi 
melalui peningkatan transparansi. Bila pengadaan barang dan 
jasa telah dilakukan secara transparan, maka kepercayaan dan 
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kredibilitas pejabat publik sebagai pelayan masyarakat 

diharapkan akan meningkat pula. Penandatangan Pakta 

Integritas juga dimaksudkan untuk merubah budaya pegawai 

negeri agar lebih menerapkan prinsip-prinsip etik dan legal 

(hukum) dalam pemerintahan, untuk meyakinkan kontraktor 

bahwa mereka mengikuti proses kontrak yang wajar dan adil 

yang memenuhi kepentingan semua pihak, dan agar pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai peraturan. 

Pakta Integritas akan dicoba dilaksanakan dengan 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pakta 

Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan 

pemerintah daerah. Tujuan diterapkannya Pakta Integritas ini 

adalah untuk: 
1. Mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa, 

serta bebas dari unsur KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) 

2. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap 

komponen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, 

dalam rangka menghindarii terjadinya penyelewengan 

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat yang efektif dan efisien 
4. Menjawab tuntutan masyarakat, bagi terwujudnya birokrasi 

yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan 

masyarakat, serta bertanggung jawab. 
Dengan adanya Pakta Integritas ini, maka diharapkan 

tercipta komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa, baik secara umum antar pejabat dan pegawai di lingkungan 

pemerintah daerah dan instansi !ain, maupun secara khusus 

antara pejabat dengan swasta dan antar swasta yang terkait 
dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga terciptanya 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, 

bersih, dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada aparatur pemerintah. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 
KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI 

Latar belakang 

Pemerintah Kabupaten Solok berupaya mengikutsertakan 
masyarakat pada pengawasan proses pembangunan. Di 
Kabupaten Solok diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Partisipasi Masyarakat. Dengan Perda tersebut Pemerintah 
Kabupaten Solok ingin menampung aspirasi kebutuhan informasi 
bagi masyarakat terutama yang terkait dengan kebijakan publik. 

Untuk menjaga agar perda transparansi dan partisipasi 
dapat berjalan dengan baik dibentuk Komisi Transparansi dan 
Partisipasi. 

Partisipasi: 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengontrol 
penyelenggaraan pemerintahan antara lain melalui pengawasan, 
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan 
atau program dan lain-lain perumusan keputusanjkebijakan 
publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. ban yak. 
Masyarakat yang dimaksud disini adalah seperti yang 
didefinisikan dalam Perda tersebut yaitu orang perorang, 
anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat 
sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan 
berdomisili di Kabupaten Solok yang peduli terhadap . 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
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Selain memberikan hak kepada masyarakat untuk mengontrol 

pemerintah, disisi lain juga diatur mengenai kewajiban 

masyarakat sehubungan dengan keinginan untuk berpartisipasi 

yaitu adanya kewajiban untuk berlaku tertib dan dalam 

pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan perundang

undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan 

partisipasi masyarakat tersebut harus dilandasi aturan-aturan 

formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan 

dilandasi prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Dalam Perda tersebut, masyarakat mempunyai hak: 

1. memperoleh informasi tentang kebijakan publik; 

2. berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan 

publik; 
3. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, 

menolak, dan menerima dalam proses perumusan dan 

penetapan kebijakan publik; 

4. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam 

rangka proses transparansi dan partisipasi; 

5. berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 

dalam perumusan/penyusunan kebijakan publik, yang 

meliputi: 
a. perumusan dan penyusunan visi dan misi daerah; 
b. perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (rencanan strategis, pola dasar 

dan program perencanaan daerah) serta program 
perencanaan tahunan daerah. 
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Transparansi: 

Badan publik di Kabupaten Solak diwajibkan menyediakan 
informasi publik setiap saat. Apabila suatu informasi telah 
dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, 
ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, maka informasi 
tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib 
tersedia. Namun demikian, tidak semua informasi bisa diakses 
bagi setiap orang. Jenis informasi yang tidak dapat diakses 

tersebut adalah: 
1. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

orang dapat menghambat proses penegakan hukum 

2. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 
atas kekayaan inte!ektua/ dan perlindungan dari persaingan 

usaha yang tidak sehat; 

3. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang 
merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional 

4. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi 
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CONTOH PRAKTIK Dl KABUPATEN SOLOK 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Latar belakang 

Pemerintah Kabupaten Solok memasukkan sistem 
pengadaan barang jasa dalam praktik good governance, dengan 

tujuan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dapat dilaksanakan 
dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, 
transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil kepada semua 
pihak. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, 
keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan 

dan masyarakat. 

Untuk menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa 
dapat berjalan dengan ·baik dikeluarkan petunjuk pe/aksanaan 
pengadaan barangjjasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Solok berdasarkan SK Bupati Solok Nomor 28 tahun 2005, 
mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 32 Tahun 2005. Proses pengadaan barang 
dan jasa dikaitkan pula dengan pakta integritas dan Giro to 
Giro. 
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Prosedur 

Prosedur pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok 
adalah sebagai berikut: 

Setelah APBD disahkan, unit kerja/SKPD mengusulkan 

pemaketan ( diputuskan o/eh Bupati: /elang umum, 
penunjukan langsung, atau swakelola), 
Pembentukan panitia yang anggotanya berasa/ dari unit 
kerja yang berbeda, 

Penyusunan SK Panitia yang ditandai oleh Pimpinan 
Kegiatan, 

Pembukaan penawaran dan seleksi, 
Penetapan pemenang 1, 2, 3. Kepada peserta diklarifikasi 

mengenai sebab-sebab kegagalan, kesalahan, dsb. 

Klarifikasi akan mengurangi komplain dari peserta lelang, 
Penetapan pemenang lelang oleh pimpinan kegiatan, 

Tanda tangan kontrak, hanya sampai pada kepa/a dinas, 
bupati tidak terlibat, 
Pencairan dana melalui sistem Giro to Giro, 
Pelaksanaan pekerjaan, 
Pengawasan oleh unit kerja bersangkutan, 
Serah terima pekerjaan. 

Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung 
(mulai dari pembukaan, penawaran, sampai selesai pelaksanaan) 
diawasi oleh Bawasda, IPW, LPPI, API, TI, d/1. Seluruh eaton 
dan panitia lelang menandatangani Pakta Integritas. Pengadaan 
barang dan jasa di Kabupaten Solok tidak pernah melibatkan 
Bupati, sehingga memudahkan Bupati untuk mengontrol 
pekerjaan bawahan. 
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CONTOH PRAKTIK DI KABUPATEN SOLOK 
PAKTA INTEGRITAS 

Consensus Orientation: Pakta Integritas, Tunjangan dan 
Sanksi 

Pemerintah K?Jbupaten Solok mewajibkan aparat di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk menandatangani 
pakta integritas, yaitu bahwa pemerintah kabupaten so/ok 
berikut aparatnya tidak akan memberi dan menerima uang 
diluar ketentuan peraturan yang ada. Untuk itu, kepada aparat 
diberikan tunjangan daerah. 

Sebagai konsekuensi dengan adanya pakta integritas ini, 
diberikan tunjangan daerah serta diterapkannya sanksi yang 
ketat terhadap pegawai-pegawai yang tidak mematuhi 
ketentuan-ketentuan tersebut di atas. 
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CONTOH PRAKTIK DI KOTA BANJARBARU 
GOOD GOVERNANCE 

Sejak ditandatanganinya MOU Penerapan GG se Kalimantan 
Selatan, Pemko Banjarbaru terus berbenah dan konsisten dalam 
mewujudkan kepemerintahan yang baik. Walikota Banjarbaru 
H. Rudi Resnawan bahkan berani menargetkan bahwa Kota 
Banjarbaru akan menjadi percontohan di Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Langkah-langkah nyata terus dilakukan dimulai dengan 
pernyataan tekad dan komitmen bersama seluruh aparatur 
Pemko Banjarbaru. Langkah ini dilanjutkan dengan memperoleh 
dukungan dari DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha dan 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. 
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Partisipasi 

Walikota Banjarbaru menyadari sepenuhnya bahwa 
pembangunan adalah untuk rakyat karenanya partisipasi 
masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan menjadi 
unsur terpenting. Masyarakat lah yang paling tahu apa yang 
mereka butuhkan dan menjadi kewajiban Pemerintah Kota 
Banjarbaru melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh 
karenanya dalam setiap program pembangunan terutama yang 
terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, 
kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, Pemko Banjarbaru 
mendorong partisipasi - masyarakat seluas-luasnya. 

Akses masyarakat kepada Walikota, unit-unit Pemko 
bahkan hingga kecamatan dan kelurahan dibuka Iebar. 
Masyarakat dapar menyampaikan keluhan, keinginan, kebutuhan 
hingga sarandan kritik pada setiap jalur komunikasi yang ada 
seperti kotak pos ataupun melalui sms langsung. Secara berkala 
Pemko juga melakukan pertemuan-pertemuan formal maupun 
informal dengan masyarakat. Walikota ataupun kepala-kepala 
dinas/badan/unit Pemko sering turun ke masyarakat untuk 
mendengan keluhan-keluhan mereka. 

Ke depan, Pemko Banjarbaru juga melibatkan masyarakat 
dalam pembentukan Komisi Independen Pelayanan Umum, 
Komisi Masyarakat Dalam Pemantauan dan Evaluasi kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan publik Pemko. 
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Tra nspa ra nsi 

Pemko Banjarbaru juga meningkatkan transparansi dari 
seluruh kebijakan dan hasil-hasil kebijakan secara luas kepada 
masyarakat. Saat ini Pemko sedang menyusun Perda 
Transparansi. 

Dari segi pelayanan publik, masyarakat secara pasti 
dapat mengetahui syarat, waktu penyelesaiandan biaya dari 
seluruh pelayanan unit-unit kerja. Dalam setiap proses 
pengadaan barang dan jasa publik, Pemko secara terbuka 

selalu mengumumkannya kepada masyarakat dan diawasi 
secara baik. Pihak pemenang tender pun diwajibkan untuk 
mensosialisasikan proyeknya kepada masyarakat. 

Program dan kegiatan-kegiatan yang dianggap rawan 
KKN seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil, Pemko 

mengumumkannya secara transparar;1 dengan melibatkan 
masyarakat, tokoh masyarakat, kepolisian, kejaksaan, LSM 

dalam setiap tahapan seleksi. 
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MONITORING DAN 
EVALUASI PROGRAM 

Monitoring dan evaluasi adalah fungsi-fungsi manajemen 
yang sangat penting seperti halnya fungsi-fungsi lainnya. 
Monitoring atau pemantauan haruslah dilakukan dengan terlebih 
dahulu dirancang sistem dan prosedurnya agar dapat 
dilaksanakan dengan baik. Monitoring dimaksudkan lebih untuk 
tujuan pengendalian manajemen, yaitu memperkuat 
pengendalian penerapan strategi dan operasi. 

Evaluasi terhadap program-program untuk percepatan 
penerapan kepemerintah yang baik lebih ditujukan pada upaya 
mempelajari, menganalisis; menilai, melakukan eksplorasi 
pemikiran agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang 
ada dan mencari solusi masalah tersebut. Evaluasi program 
ini dapat dilakukan berdasarkan laporan-laporan hasil monitoring 
dan pengumpulan data sampai saat terakhir untuk melihat 
masa lalu dan masa kini. 

Agar pelaksanaan penerapan kepemerintahan yang baik 
ini berjalan baik, monitoring ada baiknya terutama dilakukan 
terhadap pelaksanaan rencana aksi yang sudah dibuat, atau 
rencana-rencana lainnya yang relevan. Fokus memantau 
pelaksanaan rencana aksi ini dimaksudkan agar lebih mudah 
melakukan pemantauan pelaksanaan program-program yang 
sangat terkait dengan penerapan kepemerintahan yang baik. 
Sedangkan evaluasi dapat dilakukan iebih luas dan mendalam 
agar dapat diketahui berbagai permasalahan dan memberikan 
umpan balik yang bermanfaat. 
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MONITORING 

Seperti dijelaskan di atas monitoring lebih diarahkan untuk 
tujuan pengendalian, sehingga mekanisme monitoring ini 
haruslah direncanakan terlebih dahulu dan dijadwalkan. 
Kemudian sistem informasi yang dibutuhkan haruslah disediakan. 
Pencatatan, registrasi, kompilasi data, dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dan di set (ditetapkan) 
terlebih dahulu. Jika mungkin beberapa hal di bawah ini haruslah 
dirancang, seperti: 

1. informasi apa yang dibutuhkan; 
2. dari mana informasi itu diperoleh; 
3. dalam format apa dan bagaimana informasi itu disajikan; 

dan 
4. u ntu k sia pa saja i nformasi itu di peru ntu kka n. 

Mekanisme pelaksanaan monitoring selama pelaksanaan 
kegiatan berjalan (triwulanan, semesteran atau tahunan) ini 
sebaiknya diserahkan kepada tim kecil di setiap tingkatan. 
Misalnya, di tingkat pemerintahan propinsi ditugaskan tim kecil 
dari Setda, Bappeda dan Bawasda. Secara berkala (setahun 
sekali misalnya) tim kecil ini didampingi oleh tim dari p.usat 
seperti unsur KPK, Kementerian PAN, Depdagri, dan pihak lain 
yang terkait. 

Monitoring penerapan tata kepemerintahan yang baik 
dapat dilakukan pertama dan yang utama adalah dengan 
pengecekan pelaksanaan rencana aksi yang sudah dibuat. Jika 
rencana aksi ini belum dibuat, dapat juga menggunakan 
rencana-rencana dalam bentuk lainnya untuk dijadikan sebagai 
titik tolak monitoring. Penelitian pelaksanaan rencana aksi ini 
tidak hanya meliputi pengecekan kegiatan-kegiatan utama 
sudah dilakukan atau belum. Akan tetapi juga pengecekan 
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seberapa jauh kemajuan kegiatan-kegiatan utama itu dilakukan 
dan apa hasilnya . Kemudian, jika terlalu lamban atau tidak 
dapat memenuhi jadwal waktu, harus diteliti apa kendala dan 
hambatannya dan mencari solusi percepatan pelaksanaannya. 

Jadi singkatnya, pelaksanaan monitoring juga termasuk 
melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan. Jika dijumpai 
ada masalah di dalam pelaksanaan kegiatan harus dilakukan 
tindakan-tindakan oleh pihak yang melakukan monitoring untuk 
mendorong percepatan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. 

Untuk lebih mempercepat pelaksanaan monitoring dan 

pengumpulan datanya lebih terstruktur, ada baiknya dirancang 
pengumpulan data dalam bentuk formulir yang sesuai tujuan 
penggunaannya. Formulir monitoring ini digunakan tidak untuk 
membatasi pengumpulan data, akan tetapi mempercepat dan 
menginventarisasikan informasi yang diperlukan lebih banyak. 

Formulir tersebut misalnya dapat dirancang sebagai berikut : 

Kegiatan: 

Catatan: 

Tingkat 
penyelesaion 

keterongan 

.. .. .............. ....... ... . .... .... .. ... (diuraikan kendala dan hambatan yang ada) 
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Ikhtisar Pelaksanaan Rencana Aksi: 

Tingkat I 
Penyelesaian Keterangan 

Keterangan: tingkat penyelesaian kegiatan jika belum selesai· dapat 
diperkirakan tingkat penyelesaiannya dan kapan perkiraan selesainya. 

Pelaporan hasil monitoring hendaknya dibuat secara baik 
dan informatif sehingga pembaca laporan dapat memahami 
dengan cepat agar dapat melakukan tindakan yang diperlukan. 
Pelaporan hasil monitoring ini dapat dilakukan secara singkat 
atau dilaporkan kepada para pengambil keputusan secara lisan 
agar pelaksanaan penerapan program ini berjalan mencapai 
hasil yang diinginkan. Laporan hasil monitoring ini haruslah 
tertulis walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk simpulan 
saja. Jika dibuat dalam bentuk singkat, haruslah dikomunikasikan 
lebih panjang kepada pimpinan atau pengambil keputusan 
secara lisan. 

EVALUASI 

Evaluasi pelaksanaan penerapan tata pemerintahan yang 
baik dapat dilakukan berawal dari hasil monitoring rencana 
aksi yang sudah dilakukan. Evalu.asi ini dapat meliputi, 
permasalahan pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian. Jika dimungkinkan dilakukan penelitian dan 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
pelaksana.:m rencana aksi. 
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Evaluasi juga dapat melebar tidak hanya masalah 
pelaksanaan rencana aksi tetapi dapat juga dilakukan evaluasi 
terhadap kecocokan rencana-rencana yang sudah ada dengan 
kondisi terkini. Evaluasi terhadap perencanaan dapat pula 
dilakukan sepanjang diperlukan review terhadap rencana 
tersebut. Masalah yang biasanya timbul adalah pengintegrasian 
program-program penerapan kepemerintahan yang baik dengan 
pelaksanaan program-program yang sudah ada lebih dahulu 
di lingkungan instansi. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan program-program 
penerapan kepemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan 
bentuk-bentuk pengumpulan data secara individual (sendiri
sendiri) tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama di 
dalam sebuah rapat kerja, diskusi atau panel diskusi. Cara 
pengumpulan data dalam evaluasi diserahkan kepada masing
masing tim atau pejabat yang melakukan evaluasi. Namun 
demikian, yang harus tetap dilakukan adalah pengumpulan 
data yang efisien dan dapat diandalkan, sehingga saran dan 
atau rekomendasi yang dihasilkan dari proses evaluasi ini dapat 
bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Pelaporan hasil evaluasi harus dilakukan pula secara 
tertulis. Walaupun dapat disusun/dibuat pula dalam bentuk 
yang singkat. Bahkan pelaporan hasil evaluasi juga dapat 
digabungkan dengan pelaporan hasil evaluasi untuk periode
periode tertentu, misalnya pada waktu setelah tahun anggaran 
selesai atau dengan kata lain setahun sekali untuk monitoring 
dan evaluasi tahunan. 
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Mekanisme penyampaian hasil monitoring dan evaluasi 
ini dapat dilakukan secara rancangan pembentukan tim-tim 
adhoc yang sudah dilakukan sesuai tingkatan masing-masing. 

Tim kecil di tingkat kabupaten, misalnya, akan melaporkan 
hasil monitoring dan evaluasinya di samping kepada pimpinan 
tertinggi di wilayahnya (Bupati/Walikota) juga dilaporkan kepada 

tim di tingkat Propinsi dan seterusnya sampai ke beberapa 
pihak di pusat seperti KPK, Kementerian PAN dan Depdagri, 

atau bahkan ke Presiden. 
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