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Birokrasi pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang berat, masyarakat 
menuntut negara untuk hadir memberikan layanan yang terbaik, sementara 
sumber daya anggaran yang dimiliki terbatas. Sehingga sudah menjadi 
suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat mewujudkan 
efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kementerian PANRB) melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan Pengawasan (Deputi RBKunwas) memiliki peran yang sangat 
penting, yaitu mengarahkan perubahan ke arah birokrasi pemerintahan 
yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 
berkinerja tinggi.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang 
telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk 
mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang 
bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Upaya yang dilakukan dan hasil yang 
diperoleh tidak hanya untuk mendukung peran Kementerian PANRB dan 
                                          Reformasi Birokrasi, tetapi sekaligus pula untuk 
                                           mendukung upaya pencapaian target-target 
                                            nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 
                                             2015 – 2019.                          

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur 

dan Pengawasan

Muhammad Yusuf Ateh

PENGANTAR“
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DEPUTI�BIDANG�REFORMASI�BIROKRASI,�
AKUNTABILITASAPARATUR�DAN�PENGAWASAN

�
Deputi  I memiliki tugas dan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, 
evaluasi, dan pengawasan atas kebijakan terkait reformasi birokrasi, 
akuntabilitas aparatur dan pengawasan. Dengan beban kerja meliputi 
seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupatan/kota dalam rangka mencapai tiga Sasaran reformasi 
birokrasi dengan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi 

yang berorientasi kinerja (Performance-Based Bureaucracy) 
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IKHTISAR�EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2017 menyajikan berbagai 
upaya dan hasil/capaian pada Tahun 2017 yang terdiri dari 5 (lima) 
sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum 
dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum 
dapat tercapai.

Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan 
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. 
Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan 
oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen 
aparatur negara dan masyarakat. Uraian tingkat ketercapaian dan 
ketidak-capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.
Secara umum, capaian kinerja utama di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional
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Persentase�IP�yang�memiliki�nilai�indeks�RB�Baik
(Kategori�”B”�Keatas)

Target      Realisasi K/L������Pemprov�����Pemkab/Kota

8,82%
26,74%

47,06%

0,97%
4,31%

5,29%10
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77%

95,06%91,36%Tren 100
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2.  Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nasional

3.  Meningkatnya Penerapan Sistem Integritas Nasional

Target      Realisasi

Tren Nilai Akuntabilitas kinerja 
rata-rata nasional

Target      Realisasi

Tren Nilai Akuntabilitas kinerja “BAIK”

K/L      Pemprov     Pemkab/Kota

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50%
64,71%

85,29%

33,85%

9,03%8,58%

74,4%
82,93%

87,80%
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PERJANJIAN�KINERJA�
DEPUTI�RBKUNWAS

�TAHUN�2017
�
Peningkatan�Efektifitas�
Pelaksanaan�Birokrasi

Meningkatnya�
akuntabilitas�kinerja

Meningkatnya�penerapan�
sistem�integritas

Terwujudnya�pengawasan�atas�
pelaksanaan�kebijakan�ASN�dan�
administrasi�pemerintahan.

Terwujudnya�Deputi�RB.�
Akuntabilitas�dan�Pengawasan�
yang�profesional�dan�
berkinerja�tinggi.
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Sasaran�1�
Peningkatan�Efektifitas�
Pelaksanaan�Birokrasi
Presentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/
Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks  RB
Baik (Kategori “B’ Keatas)

K/L 75% 

40%  Prov 

 25%Kab/Kota

Laporan�Kinerja�2017����|����Deputi�RBKUNWAS

Sasaran�2
Meningkatnya�akuntabilitas�kinerja

Jumlah laporan 
Kinerja Pemerintah 
Pusat tepat waktu 

1 Laporan

Nilai akuntabilitas 

kinerja rata–rata 

nasional  65%

Persentase IP nilai
Akuntabilitas Kinerja “baik"

K/L: 80% Prov: 57%
Kab/Kota: 31%

Jumlah IP yang telah 
menerapkan e-performance 
based budgeting 

18 IP

PERJANJIAN�KINERJA�

DEPUTI�RBKUNWAS�
TAHUN�2017
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Skor integritas 
nasional 55  9 IP

Jumlah IP yang memiliki unit kerja 
berpredikat WBK/WBBM 

Sasaran�3
Meningkatnya�penerapan�
sistem�integritas

Persentase penanganan 
permasalahan pengawasan 
atas pelaksanaan kebijakan 
ASN dan administrasi 
pemerintahan 

Presentase IP yang 
telah menerapkan 
kebijakan LHKASN 

K/L 100%
Prov 80% 
Kab/Kota 60%

Presentase IP yang 
telah membentuk 
Unit Pengendali Gratifikasi 

K/L 100% 
Prov 80% 
Kab/Kota 30% 90%

Sasaran�4
Terwujudnya�DEPUTI�RBKUNWAS
yang�efektif,�efisien,�bersih,�
akuntabel�dan�berkinerja�tinggi
Indeks RB  Deputi RB, 
Akuntabilitas dan 
Pengawasan 

BB

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Deputi RB, 
Akuntabilitas dan 
Pengawasan A

Tingkat Kepuasan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Deputi RB,
Akuntabilitas dan Pengawasan 

3,2
Persentase pengelolaan keuangan (anggaran)
yang bebas dari temuan material 100%

PERJANJIAN�KINERJA�

DEPUTI�RBKUNWAS�
TAHUN�2017
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SASARAN�1
Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Nasional

Indikator�Kinerja�:�
1.�Persentase�Instansi�Pemerintah�
����(K/L/Prov/Kab/Kota)�yang�memiliki�
����nilai�indeks�Reformasi�Birokrasi�"Baik"�
����(Kategori�"B"�keatas)

III.�AKUNTABILITAS�KINERJA
Laporan�Kinerja�2017����|����Deputi�RBKUNWAS
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K/L                            75%      95,06%      126,75%
Pemprov                   40%      47,06%      117,65%
Pemkab/Pemkot        25%        5,29%        16,52%

Target     Realisasi     Capaian

 
75%
60%
45%

126,73%

78,43%

9,18% 

Target Renstra 
2019

Capaian terhadap
Renstra 2019

K/L������Pemprov�����Pemkab/Kota

8,82%
26,74%

47,06%

0,97%
4,31%

5,29%10

20

30

40

50

60

70

80

90

77%

95,06%91,36%Tren 100

2.�Indeks�Reformasi�Birokrasi�rata-rata�nasional�

K/L                            66%      70,65%      
Pemprov                   53%      57,46%      
Pemkab/Pemkot        56%       55,08%        

Target     Realisasi     
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Di atas terdapat peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di 
kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi, namun kondisi ini belum 
dapat ditemui pada pemerintah kabupaten/kota. Upaya-upaya yang dilakukan 
untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dilakukan melalui pemberian bimbingan 
teknis, evaluasi, dan memperbaiki instrument penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi (PMPRB) online.

Analisis :

BIMTEK

Diberikan melalui konsultasi, penelaahan 
dokumen, rekomendasi perbaikan, monitoring, 
dan kunjungan ke lapangan.

Melibatkan 34 tim asistensi provinsi, serta 
akademisi baik dari dalam dan luar negeri.

K/L
82

Provinsi 
34

Pemkab/Kota
297

Total
413

EVALUASI�
RB

Evaluasi RB melalui penelaahan dokumen, 
verifikasi lapangan, wawancara, serta 
survey yang melibatkan pihak ketiga 
dan BPS.

K/L
81

Provinsi 
34

Pemkab/Kota
100

Total
215

Upaya percepatan penerapan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah telah mengalami perkembangan positif. Kemajuan ini, hal ini 

terlihat dari penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang 

semakin transparan, sistem promosi yang baik, serta pemangkasan proses bisnis 

pelayanan. Untuk mendorong percepatan penerapan Reformasi Birokrasi pada 

instansi pemerintah, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 

Pengawasan melakukan asistensi dan bimbingan teknis, dan evaluasi secara terus-

menerus. Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan kinerja bagi 

kementerian dan Lembaga yang telah menerapkan reformasi birokrasi. Meskipun 

mengalami perkembangan yang positif, penerapan reformasi birokrasi belum 

dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hasil survey atas pelaksanaan reformasi 

birokrasi menunjukan persepsi masyarakat terhadap tingkat pelayanan dan budaya 

anti-korupsi dirasa belum cukup baik. 



Pelaksanaan�Evaluasi�Dilengkapi�Survey�
yang�dilakukan�terhadap�penerima�layanan/
stakeholder�kementerian/Lembaga�dan�
Pemerintah�Daerah,�dengan�hasil�
sebagai�berikut�:�

INDEKS�PERSEPSI�PELAYANAN�PUBLIK
Menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik (skala 4) 

Kementerian/Lembaga             
2015  : 2,90
2016  : 3,21
2017* : 3,29

Provinsi             
2015  :   -
2016  : 3,08
2017* : 3,13

Kabupaten/Kota         
2015  :   -
2016  : 3,09
2017* : 3,13

Kementerian/Lembaga             
2015  : 3,09
2016  : 3,30
2017* : 3,36

INDEKS�PERSEPSI�ANTI�KORUPSI
Menunjukkan tingkat persepsi masyarakat terhadap perilaku dan budaya anti-korupsi
(skala 4)

Provinsi             
2015  :   -
2016  : 3,10
2017* : 3,23

Kabupaten/Kota           
2015  :   -
2016  : 3,16
2017* : 3,24
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PENGAJUAN�TUNJANGAN�KINERJA�
����KEMENTERIAN�LEMBAGA

49Total

1. Pengajuan Tukin (Dalam Proses ke DJA)

2. Pengajuan Tukin (Tidak memenuhi syarat/TMS)

3. Berita Acara

4. Pengajuan Ijin Prinsip

5. Persetujuan Ijin Prinsip

6. Harmonisasi 

7. Ijin Prakarsa 

8. Penyampaian Penempatan Perpres

9. Penyampaian Penetapan Perpres

2

18 

1

1

0

0

0

0

27

Alur�Proses�Layanan�Penetapan
Tunjangan�Kinerja�Kementerian/Lembaga
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Meningkatnya�
Akuntabilitas�
Kinerja�Nasional

Tren Nilai Akuntabilitas kinerja rata-rata

Renstra 2019

Target 
75

Capaian
82,07%



Nilai akuntabilitas kinerja diukur 

dari hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja yang berpedoman pada 

Pe r m e n p a n  1 2  t a h u n  2 0 1 5 . 

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas 

kinerja dilakukan oleh kementerian 

PAN RB, BPKP dan Inspektorat 

Prov ins i .  N i la i  akuntab i l i tas 

mengambarkan  efis iens i  dan 

efektifitas penggunaan anggaran. 

Semakin tinggi nilai akuntabilitas 

semakin tinggi tingkat efisiensi dan 

efektifitas penggunaan anggaran. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 

2017 berfokus pada pencapaian target pemerintah kabupaten/kota berpredikat 

minimal “B”, sebesar 50%. Capaian tahun lalu atas indikator ini baru 9,03%, hal ini 

berarti lebih dari 200 kabupaten/kota yang ditargetkan berpredikat “B”. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target ini antara lain adalah:
• Membentuk tim percepatan penerapan akuntabilitas kinerja berkerjasama 
    dengan pemerintah provinsi dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri.
• Penetapan target kinerja individu dengan indikator pemerintah kabupaten/kota
    yang mendapat predikat “B”.
• Pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan berfokus pada efektivitas
    dan efisiensi anggaran.
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Tren Nilai Akuntabilitas kinerja “BAIK”

K/L������Pemprov�����Pemkab/Kota

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50%
64,71%

85,29%

33,85%

9,03%8,58%

74,4%
82,93%

87,80%

Jumlah�Laporan�Kinerja�Pemerintah�Pusat�
tepat�waktu

Target     1 Laporan

Realisasi  1 Laporan

Capaian      100%

3

Hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) yang dilakukan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa 

LKJPP belum sepenuhnya dapat mengungkapkan:

• Kementerian/Lembaga penanggung jawab masing-masing sasaran pembangunan; 

• Capaian kinerja sesuai RPJMN;

• Capaian kinerja yang berorientasi hasil;

• Analisis atas ketidaktercapaian kinerja Kementerian/Lembaga;

Renstra 2019

Target    1 Capaian   100%



Jumlah�IP�yang�melaksanakan�e-Performance�
Based�Budgeting�(EPBB)

Target 18 IP     Realisasi  88 IP     Capaian  489%

4

Indikator ini diukur dari jumlah Instansi pemerintah yang telah 
melaksanakan integrasi perencanaan kinerja, penganggaran dan 
informasi kinerja. capaian tahun 2017 sebesar 88 instansi pemerintah 
dengan rincian 82 K/L (100%), 3 Pemerintah provinsi (provinsi              
DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat) dan                  
3 Pemerintah kabupaten/kota (Kota, Bandung, Kab. Banyuwangi dan 
Kab. Sleman).

Capaian sebesar ini, dikarenakan terbitnya PP 17 tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Dengan 
terbitnya PP ini, seluruh Kementerian/Lembaga otomatis menerapkan                  
e-performance based budgeting pada anggaran 2018 yang disusun pada 
2017. Indikator ini adalah indikator yang baru ditetapkan pada tahun 
2017, sehingga tahun lalu tidak diukur pencapaiannya.

EPBB
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Pada level pemerintah daerah, pada 
tahun 2017 telah dibangun aplikasi 
sepakat yang mengintegrasikan 
perencanaan kinerja, penganggaran 
dan evaluasi serta monitoring 
kinerja. Aplikasi ini merupakan hasil 
kerja sama antara Kementerian 
PANRB dan BPPT. 

Untuk itu Kemenpanrb telah berkoordinasi dengan Bappenas dan 
Kementerian Keuangan untuk melakukan penyempurnaan RKP, Renja 
dan RKA K/L, membangun integrasi antara perencanaan, penganggaran 
dan informasi kinerja melalui aplikasi Krisna, serta mendorong 
Kementerian/Lembaga untuk menyajikan analisis yang memadai atas 
pencapaian kinerja melalui evaluasi akuntabilitas kinerja.

Keterangan : Indikator baru, tidak ada dalam Renstra
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DAMPAK�UTAMA�INTEGRASI�PERENCANAAN�KINERJA,�
PENGANGGARAN�DAN�INFORMASI�KINERJA
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Mengintensifkan pelaksanaan integrasi perencanaan 
kinerja, penganggaran kinerja, penganggaran dan 
informasi kinerja pada kabupaten kota.

Melakukan kolaborasi dengan BPKP terutama pada 
pelaksanaan SIMDA. Sampai dengan saat ini, SIMDA 
merupakan pelaksanaan dari e-budgeting. Dalam 
kolaborasi yang akan dilakukan pada e-budgeting 
namun dikembangkan menjadi e-performance based 
budgeting.
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Persentase�Instansi�Pemerintah�yang�telah�
menerapkan�kebijakan�LHKASN

Target   Realisasi
     100%      

100%

100%

     

Renstra 2019      

Target      Capaian 

     93,90%

82,35%

45%

Keterangan : Indikator baru, tidak ada dalam Renstra
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LHKASN adalah bentuk transparansi Aparatur Sipil 
Negara dalam hal pelaporan harta kekayaan yang 

dimiliki/dikuasai. Penyampaian laporan harta kekayaan 
ASN melalui aplikasi Si-Harka.
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Indikator ini merupakan pelaksaan dari Instruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan 
hanya diukur tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan 
hanya diukur pada tahun 2017.

Indikator ini diukur dengan melihat upaya dan hasil instansi pemerintah 
dalam mencegah terjadinya korupsi. Upaya yang diukur : penetapan 
kinerja individu, penegakan aturan disiplin, pelaksanaan penanganan 
gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System, kebijakan benturan 
kepentingan. Sementara untuk hasil menggunakan survey persepsi anti 
korupsi. Indikator ini menunjukkan integritas aparatur semakin 
membaik. 
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Persentase penanganan permasalahan pengawasan 
atas pelaksanaan ASN dan administrasi pemerintahan

Target     Capaian

100%       84,11%

Renstra 2019
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Disalurkan kepada APIP instansi pelapor untuk 
dilakukan pemeriksaan, karena belum dilaporkan 
pada instansi pelapor. 

Dikoordinasikan dengan instansi terkait, karena 
surat pengaduan berulang-ulang atau terkait 
dengan lintas instansi.
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Mendorong pembangunan Zona Integritas Deputi untuk 
mendapatkan predikat WBK/WBBM dengan melakukan 
upaya perbaikan secara terus menerus untuk mengoptimalkan 
area perubahan atau indikator yang belum maksimal.



2 Nilai�Akuntabilitas�Deputi�Reformasi�Birokrasi,�
Akuntabilitas�Aparatur�dan�Pengawasan

Dalam kaitannya dengan peningkatan nilai (kategori) akuntabilitas 
kinerja dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 
Pengawasan, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain sbb;

Peningkatan penerapan perencanaan kinerja, memperketat penerapan 
sistem pengukuran secara berkala, meningkatkan sistem pelaporan 
kinerja masing-masing unit eselon II, mendorong pencapaian kinerja 
di setiap unit sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian kinerja, serta mendorong upaya setiap unit menghasilkan 
outcome dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3 Tingkat�Kepuasan�masyarakat�terhadap�pelayanan�
Deputi�RB,�Akuntabilitas�Aparatur�dan�Pengawasan

4 Persentase�pengelolaan�keuangan�(anggaran)�
yang�bebas�dari�temuan�material
Upaya yang dilakukan 
terkait  pengelolaan 
keuangan (anggaran) 
yang bebas dari temuan 
materiil adalah dengan 
s e l a l u  m e m e n u h i 
kepatutam terhadap 
aturan keuangan

T i n g k a t  k e p u a s a n 
masyarakat  terhadap 
layanan bidang Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur dan Pengawasan 
diukur melalui aplikasi 
Si-SUKMA.
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1.   Peningkatan efektivitas 
      pelaksanaan reformasi birokrasi
     

K/L   : 75%
Prov : 40%
Kab/Kota : 25%

 - Presentase Instansi Pemerintah 
   K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki 
   nilai indeks RB Baik (Kategori ”B” Keatas) 

95,06%
47,06%
 4,13%

Rp. 18.107.124.000
     

126,75%
117,65%
 16,52%

    Sasaran/Indikator                   Target          Realisasi     %Capaian       Anggaran       Realisasi % Penyerapan

Rp. 17.871.230.737     98,70%

2.   Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rp.   4.130.888.000 Rp.   4.096.498.568 99,17%

 - Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata 
   nasional 

 65  61,55  94,69%

K/L   : 80%
Prov : 57%
Kab/Kota : 50%

 - Presentase IP nilai Akuntabilitas 
   Kinerja “baik”

87,80%
85,29%
33,86%

109,75%
149,63%
67,72%

 - Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah 
   Pusat tepat waktu

1 Laporan 1 Laporan 100%

 - Jumlah IP yang telah menerapkan 
   e-performance based budgeting

18 IP 88 IP 489%

3.   Meningkatnya penerapan sistem 
      integritas

Rp.    1.225.876.000 Rp.   1.194.033.099 97,40%

 - Skor integritas nasional 60 53,17 89%

 - Jumlah IP yang memiliki unit kerja 
   berpredikat WBK/WBBM 9 IP 38 IP 422%

 - Presentase Instansi Pemerintah yang 
   menerapkan kebijakan LHKASN

K/L   : 100%
Prov :    80%
Kab/Kota : 60%

93,90%
82,35%

45%

93,90%
102,93%

95%

4.   Terwujudnya pengawasan atas 
      pelaksanaan kebijakan ASN dan 
      administrasi pemerintahan

 - Presentase penanganan permasalahan 
   pengawasan atas pelaksanaan kebijakan 
   ASN dan administrasi pemerintahan

90% 84,11% 93,46%

Rp.       910.719.000 Rp.      836.162.140 91,81%

5.   Terwujudnya Deputi RB, 
      Akuntabilitas dan Pengawasan yang
      profesional dan berkinerja tinggi

Rp.       813.942.000 Rp.      810.132.800 99,53%

 - Indeks Reformasi Birokrasi Deputi RB, 
   Akuntabilitas dan Pengawasan

 - Nilai akuntabilitas kinerja Deputi RB, 
    Akuntabilitas dan Pengawasan.

 - Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap 
   pelayanan Deputi RB, Akuntabilitas, dan 
   Pengawasan.

 - Persentasi pengelolaan keuangan 
   (keuangan) yang bebas dari temuan 
   material.

BB BB 100%

100%AA

3,2 3,48 109%

100%100%100%

 TOTAL ANGGARAN Rp.   25.188.549.000 Rp.   24.808.057.344 98,49%

AKUNTABILITAS�KEUANGAN

Seluruh penggunaan anggaran yang terimplementasi dalam program kegiatan 
telah selaras dengan sasaran strategis Deputi RBkunwas. Sehingga setiap rupiah 

yang dikeluarkan dapat ditelusuri kinerja yang dihasilkan.
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PENUTUP Dari�hasil�uraian�capaian�kinerja�Deputi�I�terdapat�
beberapa�hal�yang�perlu�mendapat�perhatian:

Mendorong peningkatan kualitas 

pelaksanaan reformasi birokrasi 

di instansi pusat.

Mendorong peningkatan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah terutama 

pemerintah kabupaten/kota.

Peningkatan jumlah unit kerja yang 

menjadi wilayah percontohan 

birokrasi bersih melayani.

Membangun sistem pengukuran 

kinerja individu ASN sebagai landasan 

pemberian remunerasi.Membangun 

keselarasan dan integrasi antara 

ukuran kinerja organisasi dan 

ukuran kinerja individu.

Penyelarasan kebijakan untuk 

mendorong efisiensi dan 

efektivitas program.

Integrasi  perencanaan, penganggaran, 

dan manajemen kinerja untuk efisiensi.

Mendorong terwujudnya pemerintahan 

berorientasi hasil, dengan penekanan apa 

manfaat keberadaan organisasi (outcome)? Apa 

ukuran keberhasilan organisasi (performance 

indicators)? Berapa targetnya? 

Dan Apa program kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai target kinerja (program follow 

result)?

Mendorong perbaikan manajemen kinerja, 

dengan perbaikan Sasaran Strategis beserta 

ukuran keberhasilan, memastikan program-

kegiatan yang dilakukan memiliki kaitan 

langsung dengan pencapaian.

Sasaran,  menjabarkan/menurunkan 

(cascade) Sasaran Strategis ke unit kerja di 

bawahnya sampai level individu, capaian 

kinerja dijadikan dasar dalam pemberian 

reward & punishment, dan implementasi e-

performance budgeting .

FOKUS
PERBAIKAN

!
 

  Rendahnya komitmen pimpinan organisasi dalam 

  pelaksanaan reformasi birokrasi 

  dan penerapan akuntabilitas kinerja

  Kurangnya pemahaman tentang reformasi birokrasi 

  Rendahnya kemampuan SDM dalam mengelola kinerja

  Remunerasi belum dilandaskan pada ukuran kinerja individu yang tepat

  Belum adanya keselarasan antara ukuran kinerja organisasi dengan 

  ukuran kinerja individu

  Keengganan untuk berubah dari zona nyaman ke zona kompetitif

TANTANGAN


