
 

 

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

1. Capaian Tahun 2017 

Keberhasilan program penguatan akuntabilitas kinerja dalam Reformasi Birokrasi ditentukan dari nilai dua sub 

komponen penilaian, yaitu : 1) sub komponen penguatan akuntabilitas kinerja dalam komponen pengungkit, dan 

2) sub komponen kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam komponen hasil. Capaian RBI Kemendikbud 

tahun 2017 sendiri belum diketahui tingkat capaiannya karena Kemenpan-RB belum secara resmi mengumumkan 

hasil evaluasinya. 

Pada tahun 2016, nilai sub komponen penguatan 

akuntabilitas kinerja baru mencapai 4.32% dari 

bobot nilai sebesar 6%. Nilai tersebut meningkat 

dari tahun sebelumnya yang hanya 4.1%.  

Capaian nilai sebesar 4.32% tersebut diperoleh 

melalui dua dukungan yaitu : 1) keterlibatan 

pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, 

perjanjian kinerja dan pemantauan kinerja; dan 2) 

pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kemendikbud. 

Sedangkan untuk sub komponen kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja organisasi baru mencapai nilai 

15.68% dari bobot nilai sebesar 20%. Nilai tersebut 

meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 

14.73%.  

Nilai sebesar 15.68% diperoleh dari nilai 

akuntabilitas kinerja Kemendikbud yang diberikan 

oleh KemenPAN dan RB  dan penilaian kapasitas organisasi melalui survey internal.  

Nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2017 belum diketahui capaiannya karena masih dalam proses 

evaluasi oleh KemenPAN dan RB. Pada tahun 2016 Kemendikbud memperolah predikat akuntabilitas kinerja 

“BB” dengan nilai 75.73. Perolehan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh predikat 

“BB” (73.43). Berikut peringkat akuntabilitas Kinerja Kemendikbud selama dari tahun 2006-2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berikut perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Kemendikbud tahun 2016 dengan tahun 2015 sesuai dengan 

dengan hasil evaluasi KemenPAN dan RB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi dan implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 dari 

KemenPAN-RB, ada empat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam program penguatan akuntabilitas di 

Kemendikbud, yaitu 1) penyempurnaan cascading indikator kinerja mulai dari tingkat kementerian sampai level 

terkecil; 2) penyusunan Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV dan Perjanjian kinerja untuk penerima dana 

dekonsentrasi; 3) mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja (eperformance.kemdikbud.go.id); dan 

4) meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

Berdasarkan empat rekomendasi tersebut, berikut capaian-capaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang 

berhasil dicapai sampai dengan tahun 2017. 

No Rekomendasi Capaian tindak lanjut 

1. 

 

Penyempurnaan cascading indikator 
kinerja mulai dari tingkat 
kementerian sampai level terkecil 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri selaku penangungjawab telah 
melakukan koordinasi penyempurnaan cascading indikator kinerja pada 
unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Dokumen yang tekait dengan 
cascading indikator kinerja tersebut berada di Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri. 

 

 

2. 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja 
sampai dengan eselon IV dan 
Perjanjian kinerja untuk penerima 
dana dekonsentrasi 

Sebagian besar unit kerja di lingkungan Kemendikbud dari pusat sampai 
UPT telah menandatangani Perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV. 
Selain itu, unit kerja yang menyalurkan dana dekon kepada dinas 
pendidikan di pemerintah daerah telah menandatangi perjanjian kinerja 
dana dekon. Dokumen terkait dengan Perjanjian dana dekon ada pada 
masing-masing sekretariat Direktorat Jenderal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Mengoptimalkan pemanfaatan 
aplikasi pengukuran kinerja 
(eperformance.kemdikbud.go.id) 

Sebagian besar unit kerja di lingkungan Kemendikbud telah 
memanfaatkan eperformance untuk pengukuran dan evaluasi kinerja secara 
berkala. 

4.  meningkatkan kualitas evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal. 

 

- Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja 
internal telah dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, 
dan masing-masing unit kerja. 

- Inspektorat Jenderal yang bertanggungjawab melakukan evaluasi 
akuntabilitas unit kerja eselon I terus meningkatkan kualitas pelaksanaan 
evaluasi seperti peningkatan kompensi auditornya khususnya terkait 
dengan manajemen kinerja. 

- Biro Keuangan yang melakukan evaluasi unit kerja eselon II dan UPT 
melakukan peningkatan kualitas misalnya dengan membangun sistem 
aplikasi evaluasi SAKIP dan melakukan pemeringkatan SAKIP unit 
kerja eselon II dan UPT. Selain itu, Biro Keuangan melakukan 
pemeringkatan SAKIP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. 

- Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web 
- Peningkatan kualitas evaluasi kinerja juga dilakukan unit kerja eselon I. 

seperti Ditjen Dikdasmen telah membangun aplikasi evaluasi dan 
pemantauan kinerja secara bulanan. 
http://eppa.dikdasmen.kemdikbud.go.id 

- Surat Sesjen No 40266/A.A2//KU/2017 Tanggal 10 Juli 2017 

http://eppa.dikdasmen.kemdikbud.go.id


 

 

Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Lakip dan Evaluasi Kinerja 
- Surat Sesjen No. 24321/A.A2/KU/2017 Tanggal 28 April 2017 

Tentang Tindaklanjut hasil Evaluasi SAKIP 
- Melaksanakan Fasilitasi dan pendampingan Secara Periodik 

 

2. Rencana Tahun 2018 

Berdasarkan rekomendasi SAKIP dari Kemenpan dan RB tahun 2017, ada empat rencana aksi yang akan 

dijalankan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja di tahun 2018, yaitu : 

a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja; 

b. Asistensi dan Penguatan pemanfaatan e-performance.kemdikbud.go.id; 

c. Asistensi penyusunan Laporan kinerja; 

d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud; 

e. Evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di lingkungan Kemendikbud. 

3. Kriteria keberhasilan 

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi, ditetapkan kriteria keberhasilan. Berikut kriteria 

keberhasilan masing-masing rencana aksi/kegiatan yang dilaksanakan. 

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target 2018 PPJ 

1 Penyempurnaan renstra 
Kemendikbud 2015-2019 dan 
cascading indikator kinerja 

 

- Tersusunnya renstra 2015-2019 
Kemendikbud hasil 
penyempurnaan; 

- Tersusunnya dokumen cascading 
indikator kinerja di lingkungan 
Kemendikbud 

1 Dokumen 

 

1 dokumen 

 

Biro 
PKLN, 
Unit 
Utama 

2 Asistensi dan Penguatan 
pemanfaatan 
eperformance.kemdikbud.go.id 

Jumlah satuan kerja yang mengisi 
data di e-performance dengan benar 
dan lengkap 

209 satuan 
kerja 

Biro 
Keuangan, 
Satuan kerja 

3 Asistensi penyusunan Laporan 
kinerja; 

 

Jumlah satuan kerja yang dilakukan 
asistensi penyusunan laporan kinerja 

209 satuan 
kerja 

Biro 
Keuangan 

4 Pembangunan aplikasi evaluasi 
SAKIP berbasis web di 
lingkungan Kemendikbud; 

Jumlah aplikasi yang dibangun 1 aplikasi 
Biro 
Keuangan 

5 Evaluasi dan pemeringkatan 
SAKIP di lingkungan 
Kemendikbud. 

Jumlah satker yang dievaluasi 
SAKIP-nya 

209 satuan 
kerja 

Itjen dan 
Biro 
Keuangan 

 

4. Agenda prioritas 

Kegiatan-kegiatan yang diagendakan dalam program penguatan akuntabilitas periode 2018 adalah sebagai berikut: 
a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja; 

b. Asistensi dan Penguatan pemanfaatan e-performance.kemdikbud.go.id; 

c. Asistensi penyusunan Laporan kinerja; 

d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud; 

e. Evaluasi dan pemeringkatan SAKIP di lingkungan Kemendikbud. 



 

 

 

5. Waktu pelaksanaan dan Tahapan kegiatan 

a. Penyempurnaan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan cascading indikator kinerja 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data 
pendukung terkait revisi renstra dan penyusunan cascading 
indikator kinerja Kemendikbud 

Januari-Maret 
2018 

2 Penyempurnaan renstra 
dan penyusunan 
cascading indikator 
kinerja Kemendikbud 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun revisi renstra 
dan penyusunan cascading indikator kinerja Kemendikbud 
sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbud 2015-
2019. Cascading dilakukan pada indikator kinerja (IKSS, IKP, 
IKK) dari tingkat Kementerian sampai pada tingkat terkecil 
yaitu eselon IV. 

April-November 
2018 

3 evaluasi Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi atas hasil revisi 
renstra dan cascading yang telah dilakukan. 

Desember 2018 

 
b. Asistensi dan Penguatan implementasi e-performance.kemdikbud.go.id 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data dan 
materi pendukung terkait asistensi dan implementasi e-
peformance 

Januari-Maret 
2018 

2 Pelaksanaan asistensi 
dan Implementasi 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan asistensi dan 
pendampingan tata cara pengisian data kinerja pada aplikasi 
pada seluruh satuan kerja. Diharapkan seluruh satuan kerja 
dapat menggunakan dan mengisi/input data kinerja 
akuntantabilitas yang tercantum dalam aplikasi dengan benar 
dan lengkap 
 

April-November 
2018 

3 evaluasi Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi atas pemanfaatan 
aplikasi yang telah berjalan pada satuan kerja Desember 2018 

 
c. Asistensi penyusunan laporan kinerja 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data/ 
informasi satuan kerja yang kualitas laporan kinerja masih 
rendah 

Januari-April 
2018 

2 Pelaksanaan 
Kegiatan ini memberikan asistensi dan pendampingan pada 
satuan kerja dalam rangka penyusunan laporan kinerja yang 
berkualitas 

April-November 
2018 

3 Evaluasi 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas 
asistensi yang telah dilakukan,  apakah telah berhasil atau 
efektif dilakukan 

November-
Desember 2018 

 
d. Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data dan Januari-April 



 

 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

informasi mengenai teknis dan sistem evaluasi SAKIP 2018 

2 Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan proses programing/coding sistem 
yang tengah dibangun 

April-November 
2018 

3 Evaluasi 

Kegiatan ini dilakukan mencoba sistem yang telah dibuat 
oleh pengembang dengan dilakukan ujicoba penggunaanya 
sistem yang ada. Dari hasil evaluasi dilakukan perbaikan-
perbaikan untuk penyempurnaan 

November-
Desember 2018 

 
e. Evaluasi dan Pemeringkatan SAKIP satker Kemendikbud 

No Tahapan Kegiatan Deskripsi 
Waktu 
Pelaksanaan 

1 Persiapan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data 
SAKIP (rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran 
kinerja, LAKIP, dan lain-lain) unit kerja. Selain itu 
dilakukan penyusunan instrumen yang akan digunakan 
untuk mengevaluasi 

Januari-April 
2018 

2 Pelaksanaan 

Kegiatan ini merupakan inti pelaksanaan evaluasi, dimana 
setiap evaluator melakukan evaluasi atas satuan kerja, 
melakukan pleno atas evaluasi yang telah dilakukan 
bersama dengan tim yang dibentuk serta membuat laporan 
hasil evaluasi 

April-November 
2018 

3 Pemeringkatan 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan 
atas hasil evaluasi yang dilakukan dan memberikan hasil 
evaluasi kepada satuan kerja 

November-
Desember 2018 



 

 

 

Adapun Jadwal pelaksanaan kegiatan Penguatan Akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 Penyusunan renstra Kemendikbud 2015-2019 dan Cascading Indikator Kinerja 

 a Persiapan                         

b 
Penyempurnaa renstra dan 
penyusunan cascading indikator 
kinerja Kemendikbud 

                      
  

 c Evaluasi                       
  

 
2 

 
Asistensi dan penguatan implementasi e-performance.kemdikbud.go.id 

 a Persiapan                         

 b 
Pelaksanaan asistensi dan 
Implementasi 

                      
  

 c Evaluasi                         
3 Asistensi penyusunan laporan kinerja 

 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         

 c Pelaporan                       
  

4 Pembangunan aplikasi evaluasi SAKIP berbasis web di lingkungan Kemendikbud 
 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         
 c Evaluasi                         
5 Evaluasi dan Pemeringkatan SAKIP Satker Kemendikbud 

 a Persiapan                         
 b Pelaksanaan                         
 c Pemberian Penghargaan                         

 

6. Penanggung Jawab 

Penanggungjawab Program Penguatan Akuntabilitas adalah M.Q Wisnu Aji selaku Kepala Biro Keuangan dan Dodi 
Wahyu Priambodo selaku Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja. 

 


