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Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah mengingatkan kepada seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (ODP) agar mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil diraih. Juarsah mengatakan nilai SAKIP 

yang raih sangat mencerminkan kesuksesan program reformasi birokrasi di daerah. 

“Kepada perangkat daerah, jangan ada lagi penurunan nilai SAKIP di tahun 

2020 ini dan ke depan agar nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim untuk bisa 

dipertahankan,” kata Juarsah saat menyampaikan arahan di kegiatan paparan SAKIP 

Perangkat Daerah Pemkab Muara Enim, Selasa (18/8). 

Juarsah juga menghimbau kepada perangkat daerah yang belum memahami 

teknis paparan evaluasi SAKIP dapat belajar dengan yang lebih berpengalaman (senior) 

atau belajar dengan tim SAKIP kabupaten. “Saya minta semua harus kompak untuk 

mempertahankan nilai SAKIP, jangan sampai ada satu Perangkat Daerah yang 

memberatkan penilaian,” ucapnya. 

Selama 2 (dua) hari ke depan dari tanggal 18-19 Agustus 2020 terdapat 11 

(sebelas) Kepala Perangkat Daerah yang akan melakukan paparan SAKIP, yakni Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan 
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Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

BKPSDM, serta RSUD dr. HM Rabain. 

Juarsah menjelaskan dalam perbaikan sistem pemerintahan dan sistem 

management merupakan agenda penting dari reformasi birokrasi yang sedang 

dijalankan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, Ia menekankan kepada setiap perangkat 

daerah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam melakukan paparan 

yang akan dilaksanakan oleh Tim Kementerian PAN RB nantinya. 

Menurutnya, paparan akan dipilih secara acak, sehingga kepada perangkat 

daerah untuk selalu berlatih diri dengan sebaiknya, dan harus punya leader ownership, 

yaitu keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan. “Serta harus benar-benar 

memahami manajemen kinerja dan manajemen strategis, bukan hanya melaksanakan 

kegiatan administrasi belaka,” tegasnya. 
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Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah: 

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 

SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

(Pasal 1 angka 1) 

 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

(Pasal 1 angka 2) 

 Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap 

tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). (Pasal 1 angka 11) 
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 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

(Pasal 1 angka 14) 

 Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat (1)) 

 Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan 

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. (Pasal 2 ayat (2)) 

 Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas 

Kinerja SKPD. (Pasal 4) 

 Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

a. rencana strategis; 

b. perjanjian Kinerja; 

c. pengukuran Kinerja; 

d. pengelolaan data Kinerja; 

e. pelaporan Kinerja; dan 

f. reviu dan evaluasi Kinerja. (Pasal 5) 

 Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas 

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah 

dialokasikan. (Pasal 18 ayat (1)) 

 Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan. 

(Pasal 18 ayat (2)) 

 Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. (Pasal 21) 

 Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun Laporan 

Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada 

Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. (Pasal 22) 

 


