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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

perubahan, perbaikan dan pembaharuan secara sistematis dan menyeluruh terhadap 

sistem administrasi dan manajemen pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang 

profesional yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik.  

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen merespon kebijakan 

reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 dan telah mulai melaksanakan 

penataan pada berbagai bidang walaupun hasil yang dicapai belum sampai pada  

tataran yang optimal.  Guna mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu disusun Rancangan Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 - 2016 yang 

akan menjadi dokumen rencana kerja yang  mengintegrasikan seluruh rencana dan 

pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin 

dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : menciptakan birokrasi 

yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 

kapasitas dan akubtabilitas kinerja. Segmen Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 

yang akan dilaksanakan Tahun 2012 - 2016 adalah : 

1. Manajemen Perubahan; 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 

4. Penataan Tatalaksana; 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 

6. Penguatan Pengawasan; 

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 

9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang 
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dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan 

dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat disusun dengan mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan 

capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersifat dinamis, karena memberikan 

kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang 

dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.  

Seluruh stake holder baik Kepala Daerah, DPRD, Para Pimpinan SKPD, Pejabat 

dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah memiliki persepsi dan 

komitmen yang sama bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan 

secara konsisten melalui tahapan-tahapan yang telah disusun guna menghasilkan out 

put perubahan yang nyata berupa terwujudnya profesionalisme dan kehandalan 

segenap komponen birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat agar mampu 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat secara optimal. 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat merupakan kendala mendasar yang perlu disikapi sedemikian rupa agar program 

dan kegiatan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik.   

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah Daerah,  Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Bapak Gubernur 

Sumatera Utara mengajukan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dan pada 

Tahun 2013, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

ditetapkan sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi. 
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 Bab I 
PENDAHULUAN 

 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat merupakan sebuah 

keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke 

waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kemampuan 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek 

KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemeritahan daerah, serta 

meningkatkan kinerjanya. 

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pakpak 

Bharat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat merupakan rencana teknis dan detail mengenai 

perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun mendatang, dari tahun 2012 - 2016. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk memberikan arahan 

mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, 

yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.  

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang 

dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan 

dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan 

capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersifat dinamis, karena memberikan 

kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang 

dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.   

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang 

dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi 

berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran 

reformasi birokrasi.  
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 Bab II 
GAMBARAN BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

 

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat 

2.1.1. Pemerintahan 

Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada Tahun 2003 melalui Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, 

Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi 

Sumatera Utara.  Wilayah Administratif Kabupaten Pakpak Bharat saat ini terdiri 

dari 8 (delapan) Kecamatan dan 52 (lima Puluh Dua) Desa. 
 

2.1.2. Kondisi Geografis dan Demografis 

Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat secara geografis terletak pada koordinat 

2˚15’00 - 3˚32’00 Lintang Utara dan 90˚.00 - 98˚.00 Bujur Timur, dengan ketinggian 

250 meter sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, 

sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang 

Hasundutan  dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil.  Luas wilayah ± 

1.218,30 Km2
, dengan jumlah penduduk ± 50.117 jiwa (Tahun 2013). 

 

2.1.3. Kondisi Sosial dan Ekonomi 

Pada Tahun 2010,  Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 65 (enam puluh 

lima) Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) 

Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, 3 (tiga) MIN dan 

5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 

763 (tujuh ratus enam puluh tiga) guru dan 7.257 (tujuh ribu dua ratus lima puluh 

tujuh) murid. Sementara jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah 22 (dua 

puluh dua) sekolah yang terdiri dari 16 (enam belas) SLTP Negeri, 1 (satu) MTS 

Negeri dan 5 (lima) MTS Swasta dengan jumlah guru 312 (tiga ratus dua belas) 

dan siswa sebanyak 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) siswa.  Jumlah 

SLTA sebanyak 7 (tujuh) sekolah, yang terdiri dari 5 (lima) SLTA Negeri, 1 (satu) 

SMKN dan 1 (satu) MA Swasta dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) guru 

dan 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) siswa. 

Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat pada saat ini 

adalah  1 (satu) Unit Rumah Sakit Umum Daerah, 8 (delapan) Puskesmas di 8 

(delapan) Kecamatan, 26 (dua puluh enam) Puskesmas  Pembantu dan 89 

(delapan puluh sembilan) Posyandu serta 33 (tiga puluh tiga) Polindes. Tenaga 

medis terdiri dari 10 (sepuluh) dokter umum, 4 (empat) dokter gigi, 110 (seratus 

sepuluh) bidan, 79 (tujuh puluh sembilan) perawat umum, 1 (satu) orang perawat 

sanitasi, 5 (lima) orang perawat gigi dan 6 (enam) perawat gizi. 
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Sarana ibadah di Kabupaten Pakpak Bharat adalah berupa 73 (tujuh puluh 

tiga) unit mesjid, 15 (lima belas) unit musholla, 114 (seratus empat belas) gereja. 
 

2.1.4. Visi dan Misi 

Visi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah “Terwujudnya 

Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang Sejahtera serta Kepemimpinan yang 

Adil dan Demokratis Didukung Pemerintahan yang Profesional yang Berfokus 

kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kesehatan dengan Menjunjung Tinggi Nilai 

Budaya Pakpak dan Agama”. 

Perwujudan Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut : 

 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera; 

 Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif 

dan Fasilitatif; 

 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Masyarakat; 

 Mewujudkan Masyarakat yang Sehat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan; 

 Memantapkan Networking dengan Menjalin Hubungan yang Dinamis dengan 

Pemerintah Atasan dan seluruh Daerah Khususnya yang Berbatasan 

Langsung Guna Membuka Kerjasama yang Menguntungkan; 

 Meningkatkan Iklim Keterbukaan, Aspiratif dan Partisipatif; 

 Meningkatkan Sinergitas dalam Pemberdayaan Masyarakat; 

 Peningkatan dan Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan; 

 Mewujudkan Komitmen Bersama dalam Penegakan Hukum secara Konsisten 

dan Konsekuen; 

 Meningkatkan Hubungan yang Dinamis dengan Masyarakat Pakpak Perantau; 

 Menjadikan Budaya Pakpak sebagai Landasan dalam Kebijakan Publik; 

 Melakukan Tindakan Nyata yang Kreatif dan Inovatif di dalam Menggali 

Sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

2.2. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada dasarnya telah melakukan 

langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih 

dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum 

sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih 

dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten 
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Pakpak Bharat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah 

yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah 

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan kesepahaman atau 

Memorandum Of Understanding (MOU) dengan BPKP Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih; 

2. BPK telah memberikan opini WDP kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan pada Tahun 2014 diharapkan 

memperoleh opini WTP;  

3. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan kesepahaman atau 

Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Yayasan Field Indonesia yang 

didukung oleh United states Agency For Internasional Development (USAID) 

dan Clemson University dalam rangka penguatan pertanian di Kabupaten 

Pakpak Bharat khususnya pada komoditas kopi dan jeruk; 

4. Dalam rangka transparansi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah 

mempublikasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

masyarakat melalui media cetak dan media elektronik; 

5. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga sudah membuka sarana 

pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan 

sistem ini dilaksanakan oleh SKPD/UPT, dimana masyarakat dapat langsung 

menyampaikan pengaduannya melalui masing-masing SKPD/UPT. 
 

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas 

pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk Kabupaten Pakpak Bharat untuk 

tingkat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK, untuk tingkat SMP 

dan SMA diberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu serta diberikan 

beasiswa kepada siswa lulusan sekolah dari Kabupaten Pakpak Bharat yang 

masuk ke Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia; 

2. Penyediaan Bus sekolah gratis sebanyak 5 (lima) unit untuk pelayanan kepada 

pelajar sekolah; 

3. Penyediaan asrama gratis untuk para Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di 

Medan Provinsi Sumatera Utara; 

4. Pemberian bibit dan pupuk gratis untuk para petani yang dilaksanakan setiap 

tahun; 

5. Pemberian jasa Traktor dengan subsidi biaya murah untuk para petani; 

6. Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) bagi masyarakat yang ingin 

berwirausaha  dengan bunga 0%; 
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7. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga sudah menerapkan sistem Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Pakpak Bharat; 

8. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terhadap 41 (empat puluh satu) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan memiliki Dokumen Manual 

Mutu sesuai Ketentuan SMM ISO 9001:2008; 

9. Pengakuan Penerapan Sistem Manajemen Mutu dibuktikan dengan perolehan 

Sertifikat ISO 9001:2008 oleh Badan Sertifikasi TUV-NORD Indonesia kepada 9 

(sembilan) SKPD/UPT, yakni : 

1) Dinas Pendidikan; 

2) Dinas Kesehatan; 

3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah; 

5) Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal; 

6) Kecamatan Salak; 

7) Rumah Sakit Umum Daerah Salak; 

8) Puskesmas Siempat Rube; 

9) SMP Negeri 1 Salak. 

10. Peningkatan kompetensi guru yang telah memiliki sertifikasi. 
 

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, 

berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memperoleh nilai 

kategori C untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat Tahun 2011; 

2. Dalam Pelayanan Kinerja Pelayanan Publik, Bupati Pakpak Bharat memperoleh 

Piagam Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) sebagai anugerah 

tingkat nasional pertama pada Tahun 2013; 

3. Pada Tahun 2013 Bupati Pakpak Bharat menerima penghargaan Information 

Communication Tecnology (ICT) Pura oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 

yang merupakan penilaian akan keberhasilan dalam aplikasi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Dalam bidang perkebunan Bupati Pakpak Bharat menerima Anugerah Inovasi 

Perkebunan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan 

inovasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor 

perkebunan;  
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5. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga telah mengadopsi E-Government 

dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

khususnya penyelenggaraan pelayanan publik, dimana pada saat ini 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah memiliki Website dan Home Page  

pada setiap SKPD; 

6. Dalam meningkatkan penyediaan perizinan dan pengadaan barang dan jasa 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan perubahan metode 

pelayanan dari manual ke sistem elektronik pada 26 (dua puluh enam) jenis 

Layanan Perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penananam 

Modal, Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa pada Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) dan Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Pakpak 

Bharat; 

7. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

juga telah melaksanakan pembangunan dan penerapan Sistem Informasi 

Elektronik pada Unit Pelayanan Publik yakni : 

 Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengelolaan Asset Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

 Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

 Sistem Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan; 

 Sistem Informasi Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan; 

 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian 

Daerah dan Diklat. 

8. Dalam mendukung proses pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat, telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk 

seluruh SKPD/UPT sehingga pelayanan menjadi lebih akuntabel yang dapat 

dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas 

yang melayani; 

9. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan 

Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). 

 

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus 

ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan 

dari kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.  
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2.3. Kebutuhan/Harapan  

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah 

melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-

harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus 

pada kebutuhan pemangku kepentingan. Harapan-harapan pemangku kepentingan 

antara lain: 

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya 

memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi 

yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam 

memberikam pelayanan; 

2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan 

atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan 

bebas KKN; 

3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai 

negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-

tindakan yang terkait dengan KKN. 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, 

antara lain : 

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di 

daerah/wilayah pinggiran atau terpencil; 

2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada 

seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya 

yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya; 

3. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya 

peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang 

menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan 

memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit 

pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat; 

4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam 

pemberian pelayanan. 

 

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap 

antara lain : 
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a. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berharap memperoleh opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; 

b. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki potensi untuk memperoleh 

nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A; 

c. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja 

sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi 

pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus 

diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk 

bekerja lebih baik; 

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 

potensi untuk memperoleh nilai sampai pada kategori   nilai A; 

e. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan 

efektif; 

f. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan 

yang berlaku. 

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat peningkatkan 

akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pakpak 

Bharat. 
 

2.4. Penataan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hingga Tahun 2012 

Kebijakan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, pada hakikatnya 

merupakan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan dan pembaharuan secara 

sistematis dan menyeluruh terhadap sistem administrasi dan manajemen pemerintahan 

guna mewujudkan birokrasi yang profesional yang berpedoman pada tata kelola 

pemerintahan yang baik.  Upaya perubahan, perbaikan dan pembaharuan diharapkan 

akan terwujud secara bertahap pada 8 (delapan) area yaitu organisasi, tata laksana, 

perundang-undangan, manajemen SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, 

Pelayanan Publik dan Pola Pikir/Budaya Kerja. 

Segmen kegiatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hingga Tahun 2013 antara lain adalah : 
 

2.4.1. Penataan Organisasi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mendisain Organisasi 

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah.  
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Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

terdiri dari : 

a. Sekretariat Daerah terdiri dari 8 (delapan) Bagian; 

b. Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) bagian; 

c. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 Inspektorat, 5 Badan, 2 Kantor 

dan 1 RSUD; 

d. 12 Dinas Daerah; 

e. 8 Kecamatan. 

Kelembagaan Perangkat Daerah dievaluasi secara periodik dalam rangka 

penyempurnaan guna mewujudkan Struktur Organisasi yang ideal agar mampu 

mengakomodasi   penyelenggaraan   26  (dua puluh enam)  Urusan  Wajib  dan  

8 (delapan) Urusan Pilihan yang telah dilimpahkan kepada daerah. Namun, 

struktur organisasi yang ada pada dasarnya belum pada tataran yang 

proporsional dalam arti tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing).   

 

2.4.2. Penataan Tatalaksana 

Guna mewujudkan Tatalaksana Pemerintahan yang efisien dan efektif 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa berupaya menyempurnakan 

Tata Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

yang telah ditetapkan, hal mana juga dilakukan untuk merespon dinamika dan 

kebutuhan pelayanan dari masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja 

Pemerintah Daerah telah dilakukan terobosan di bidang Ketatalaksanaan sebagai 

berikut : 

a. Adopsi E-Government dalam rangka efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya penyelenggaraan 

pelayanan publik, dimana pada saat ini Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat telah memiliki Website dan Home Page  pada setiap SKPD; 

b. Melakukan perubahan metode pelayanan dari manual ke sistem 

elektronik pada 26 (dua puluh enam) jenis Layanan Perijinan di Kantor 

Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penananam Modal dan Pelayanan 

Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Kabupaten Pakpak Bharat; 

c. Pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Elektronik pada Unit 

Pelayanan Publik yakni : 

 Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengelolaan Asset Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah; 

 Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

 Sistem Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan; 
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 Sistem Informasi Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan; 

 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) pada Badan 

Kepegawaian Daerah dan Diklat. 

d. Menyederhanakan Mekanisme Pelayanan dan Penerapan Sistem 

Operasional Prosedure (SOP)/Prosedur Tetap Pelayanan pada Unit-

unit Pelayanan Publik. 
 

2.4.3. Penataan Perundang-undangan 

Upaya yang telah dilakukan dalam penataan perundang-undangan adalah 

membentuk berbagai produk hukum yang menjadi landasan Perangkat Daerah 

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.  Hingga Tahun 2012, 

produk hukum yang telah diterbitkan antara lain adalah 105 (seratus lima) 

Peraturan Daerah dan 161 (seratus enam puluh satu) Peraturan Bupati. 

Disamping kedua bentuk peraturan ini, juga diterbitkan berbagai peraturan 

pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala SKPD.  

Upaya untuk mengoptimalkan penerapan produk hukum antara lain dilaksanakan 

melalui kegiatan : 

a. Sosialisasi Undang-undang dan Produk Hukum Daerah kepada 

Aparatur  dan Masyarakat; 

b. Membentuk Badan Legislasi Daerah; 

c. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga (Advokat dan Kejaksaan) 

untuk konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah. 

2.4.4. Penataan SDM Aparatur 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya melaksanakan penataan 

SDM Aparatur mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat pada Tahun 2012 adalah 2.532 (dua ribu lima ratus tiga puluh 

dua) orang. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pembenahan sistem 

rekrutmen Aparatur, pembenahan administrasi kepegawaian, analisa dan seleksi 

dalam rangka pengisian formasi jabatan serta peningkatan kompetensi aparatur.  

 

Guna meningkatkan profesionalisme Aparatur di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat telah dilaksanakan upaya sebagai berikut : 

a. Menyusun Informasi Jabatan, Informasi Beban Kerja, Peta Jabatan 

melalui Kegiatan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada 

seluruh SKPD dan UPT sebagai acuan untuk melaksanakan pengisian 

formasi CPNS, formasi jabatan dan pembinaan Kepegawaian; 
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b. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur  melalui  Program Tugas 

Belajar PNS. Sampai dengan T.A 2012 untuk program S-1 : 87 

(delapan puluh tujuh) Orang, S-2 : 39 (tiga puluh sembilan) Orang, S-3 

: 3 (tiga) Orang; 

c. Melaksanakan Brain Mapping  bagi seluruh Pejabat Struktural dan 

Pimpinan UPT; 

d. Memfasilitasi Diklat Kepemimpinan bagi Pejabatan Struktural dan 

Diklat Teknis/Fungsional; 

e. Menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

f. Memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dalam rangka 

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; 

g. Peningkatan Kompetensi guru yang telah memiliki sertifikasi. 
 

2.4.5. Penataan Pengawasan 

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat 

daerah dilaksanakan secara Intensif dalam rangka mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari KKN.  

Pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan lembaga pengawasan 

eksternal (BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi). Terobosan yang dilakukan 

dalam bidang pengawasan adalah : 

a. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada seluruh 

SKPD secara Intensif mulai dari perencanaan sampai selesai; 

b. Memaksimalkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara 

rutin melalui Opname Kas setiap 3 (tiga) Bulan dan Pemeriksaan 

Berkala setiap semester; 

c. Memberikan Sanksi Berupa Teguran dan Pembayaran Ganti Rugi Bagi 

PNS yang melakukan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan; 

d. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan/pemeriksaan dari Lembaga 

Pemeriksa (BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi). 

Khusus untuk pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperoleh Opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 
 

2.4.6. Penataan Akuntabilitas 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya agar pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan senantiasa berlangsung dalam koridor Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku serta dengan membangun dan menjalin komunikasi dan 
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kerjasama dengan seluruh Stake Holder. Terobosan yang dilakukan untuk 

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara 

rutin (setiap Bulan); 

b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

setiap Tahun; 

c. Mempublikasikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (ILPPD) melalui Media Cetak; 

d. Melaksanakan acara Talk Show mengenai program-program 

Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan pelayanan publik 

melalui radio Pemkab Pakpak Bharat. 
 

2.4.7. Penataan Pelayanan Publik 

Guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menerapkan 

kebijakan dan langkah terobosan sebagai berikut : 

a. Mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada 29 (dua puluh sembilan) 

SKPD dan 12 (dua belas) UPT di bawah pembinaan Kementerian PAN 

dan RB; 

b. Menerapkan  sambungan  langsung telepon (Hot Line Service) pada 

29 (dua puluh sembilan) SKPD untuk melayani keluhan masyarakat; 

c. Melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik 

pada seluruh SKPD dan UPT. 

 

2.4.8. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

Pola pikir dan budaya kerja aparatur merupakan faktor yang sangat 

menentukan produktifitas dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya.  Pola pikir dan budaya kerja aparatur pada prinsipnya harus 

senantiasa menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang 

menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Upaya yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat untuk menstimulasi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur 

adalah : 

a. Memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi; 

b. Melakukan pembinaan mental melalui kegiatan ibadah Umum PNS; 

c. Pelaksanaan Character Building bagi Pimpinan dan seluruh Pejabat 

Struktural. 
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2.5. Permasalahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 
 

2.5.1. Penataan Organisasi 

Kelembagaan Perangkat Daerah dievaluasi secara periodik dalam rangka 

penyempurnaan guna mewujudkan Struktur Organisasi yang ideal agar mampu 

mengakomodasi   penyelenggaraan   26   (dua puluh enam)   Urusan  Wajib  dan  

8 (delapan) Urusan Pilihan yang telah dilimpahkan kepada daerah.    Namun, 

struktur organisasi yang ada pada dasarnya belum pada tataran yang proporsional 

dalam arti tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing).   

Permasalahan yang dihadapi di bidang organisasi pada saat ini adalah : 

a. Perumpunan Urusan Perangkat Daerah belum akurat; 

b. Masih adanya tumpang tindih Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

c. Nomenklatur jabatan struktural belum tepat; 

d. Nomenklatur jabatan fungsional umum belum ditetapkan; 

e. uraian tugas jabatan fungsional umum belum ditetapkan. 
 

2.5.2. Penataan Tatalaksana 

Kualitas ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam 

beberapa tahun belakangan memang telah mengalami peningkatan, namun masih 

ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum maksimalnya 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

Permasalahan dimaksud antara lain adalah : 

a. Tata kerja yang masih tumpang tindih antar beberapa satuan kerja 

perangkat daerah; 

b. Rentang kendali dan prosedur kerja yang masih cukup panjang; 

c. Hubungan kerja antar satuan kerja perangkat daerah yang belum 

sinergis; 

d. Sistem pengelolaan sumber daya organisasi yang belum efisien; 

e. Rendahnya kemampuan SDM aparatur dalam pengelolaan Teknologi 

Informasi; 

f. Belum lengkapnya Peraturan Ketatalaksanaan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
 

2.5.3. Penataan Perundang-undangan 

Permasalahan  yang dihadapi dalam bidang perundang-undangan pada 

saat ini adalah : 

a. Belum dirumuskannya Program Legislasi Daerah (Prolegda); 

b. Belum efektifnya Penegakan Peraturan Daerah; 

c. Pemahaman aparatur dan masyarakat yang masih rendah terhadap 

substansi produk hukum daerah; 
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d. Sistem dokumentasi hukum yang masih menggunakan pola manual. 

 

2.5.4. Penataan SDM Aparatur 

Permasalahan yang dihadapi dibidang SDM Aparatur pada saat ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah dan kompetensi SDM Aparatur yang belum memadai; 

b. Pengisian Formasi Jabatan relatif belum sesuai dengan persyaratan 

jabatan; 

c. Masih rendahnya Disiplin PNS; 

d. Manajemen pengelolaan dan pembinaan pegawai belum efektif; 

e. Belum  tersedianya data base pegawai yang akurat dan mutakhir; 

f. Belum adanya sistem evaluasi kinerja aparatur. 
 

2.5.5. Penataan Pengawasan 

Khusus untuk pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperoleh Opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Permasalahan bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah dan kompetensi aparatur yang memahami manajemen dan 

teknis pengawasan belum memadai; 

b. Belum efektifnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. 

2.5.6. Penataan Akuntabilitas 

Permasalahan bidang akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Manajemen kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah belum efektif; 

b. Sistem pelaporan kinerja belum efektif; 

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dirumuskan secara tegas pada 

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
 

2.5.7. Penataan Pelayanan Publik 

Permasalahan yang dihadapi di bidang penataan pelayanan publik adalah 

sebagai berikut : 

1. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur untuk semua jenis 

pelayanan pada satuan Kerja Perangkat Daerah dan UPT; 

2. Rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan 

Kerja yang menangani SPM 

3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan 

4. Belum efektifnya pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. 
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2.5.8. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

 Permasalahan yang dihadapi di bidang penataan pola pikir dan budaya 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN 

sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan 

kepemerintahan yang baik; 

2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat 

menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat 

yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera; 

4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang 

dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal 

yang lebih baik; 

5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, 

adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan. 
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 Bab III  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

 

 

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, 

Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat difokuskan pada 4 

(empat) fokus perubahan sebagai berikut : 
 

3.1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area 

perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi : 
 

a. Sumber Daya Manusia 

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:  
 

1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan 

kinerja yang tinggi; 

2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan 

sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan; 

3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat juga belum menerapkan 

sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan 

mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai; 

4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; 

5) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh 

kepemimpinan teladan kepada bawahannya.  

 

b. Pengawasan  
 

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain : 
 

1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan 

mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya 

penyimpangan sejak dari perencanaan; 

2) Meskipun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah sudah 

diterapkan, tetapi penerapannya belum dilaksanakan secara maksimal. 
 

c. Tatalaksana 

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain : 

1) Tata kerja yang masih tumpang tindih antar beberapa satuan kerja 

perangkat daerah; 
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2) Hubungan kerja antar satuan kerja perangkat daerah belum sinergis; 

3) Rentang kendali dan prosedur kerja yang masih cukup panjang. 

3.2. Prioritas yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan 

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan 

birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui 

berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik 

meliputi antara lain: 

a. Pendidikan gratis sampai tingkat Perguruan Tinggi; 

b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara terintegrasi di 

seluruh SKPD/UPT Kabupaten Pakpak Bharat; 

c. Sistem integrasi layanan Jamkesda dan Jamkesmas; 

d. Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB); 

e. Penerapan e-Government, SIMDA, SIAK; 

f. Pemberian bibit dan pupuk gratis; 

g. Penyediaan jasa traktor dengan biaya subsidi dari pemerintah untuk pertanian; 

h. Penyediaan bus sekolah untuk para pelajar; 

i. Penyediaan asrama gratis untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi; 

j. Nilai Akuntabilitas Kinerja; 

k. Penyediaan kompetensi guru yang telah memiliki sertifikasi. 

 

3.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu : 

1. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu 

secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor yang 

menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat adalah sebagai berikut : 

a. Sekolah Gratis dan Peningkatan Kompetensi Guru 

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: sekolah gratis dari Pendidikan 

Dasar sampai pada Perguruan Tinggi Negeri untuk penduduk Kabupaten 

Pakpak Bharat. Dengan adanya sekolah gratis ini diharapkan penduduk 

Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kemauan yang tinggi untuk 

mengembangkan diri sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi 

lebih baik.  

Prioritas lainnya adalah Peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran 

pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah 

menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan 

pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh 

sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten 

Pakpak Bharat. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan 
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akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di 

Kabupaten Pakpak Bharat. 
 

b. Kesehatan  

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah Jaminan Kesehatan Daerah bagi 

masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Peningkatan pelayanan Jamkesda 

diharapkan memberikan dampak yang sangat penting bagi masyarakat yang 

kurang mampu. 

 

c. Pertanian 

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah Penyediaan bibit pupuk dan jasa 

traktor gratis bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Peningkatan pada 

program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

mempercepat proses pembangunan daerah. 

 

d. Administrasi Kependudukan 

Jenis pelayanan pada sektor ini sangat penting untuk ditingkatkan. 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi 

kependudukan sangat berdampak terhadap kemajuan pemerintah daerah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan peningkatan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun 

langsung terjun ke lapangan. Selain permasalahan dari sisi eksternal, 

pelayanan administrasi kependudukan di sisi internal juga harus diperbaiki, 

baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya serta 

koordinasi antar SKPD terkait dalam pemberian pelayanan. 
 

2. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang 

secara cepat dan dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan 

dampak positif pada upaya Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis 

pelayanan yang menjadi Quick Wins adalah sebagai berikut : 

a. Penerapan PTSP (Pelayanan Perizinan Satu Pintu) secara efektif, murah, 

cepat, dan mudah; 

b. Radio Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai media elektronik yang 

memberikan informasi, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat. 

 

3.4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melaksanakan Pakta Integritas untuk 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan SKPD, 

Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara 
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yang bersih  bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat.  

Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji 

kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung 

jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
 

3.5. Prioritas SKPD 

Prioritas SKPD merupakan Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-

masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat 

rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat. Prioritas yang berhasil diidentifikasi meliputi : 

 

a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus 

Pelayanan pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat telah memiliki Sekolah 

Luar Biasa untuk siswa berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan 

juga difokuskan pada penyediaan guru dan sarana bagi siswa berkebutuhan 

khusus. 
 

b. Penyediaan Bibit Tanaman dan Pupuk untuk masyarakat 

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Pakpak Bharat 

menyediakan Bibit dan Pupuk gratis untuk masyarakat. Hal ini harus terus 

ditingkatkan dan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat untuk pelayanan kepada masyarakat.  
 

c. Pendidikan Gratis  

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat memberikan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten 

Pakpak Bharat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Negeri. 

Hal ini harus terus ditingkatkan agar terciptanya SDM yang berwawasan luas, 

kreatif, inovatif dan berpendidikan. 
 

d. Sanggar Kegiatan Belajar 

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi 

masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah 

menjadi lebih kreatif dan inovatif. 

 

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik 

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk 

ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah : 

 Listrik 

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk 

mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi 
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aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak 

berinvestasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Penyediaan listrik yang selama ini 

dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas sehingga 

kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat dapat terpenuhi. 

 Instalasi Air Bersih 

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air 

bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu 

disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, 

penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi 

di Kabupaten Pakpak Bharat. 

 Jalan Kabupaten 

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat adalah pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten. Pembangunan 

dan peningkatan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat . 

 Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau 

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah 

adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain 

dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang 

terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan 

mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.  

 Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum 
 

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau 

perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus 

dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus 

menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan 

meningkatkan keperccayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam 

kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan. 

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari 

upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab 

menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki 

rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus 

perubahan ini.  
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B. Sasaran 

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan 

Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas 

yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator 

kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

a. SDM 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
kualitas SDM 
Aparatur Pemkab 
Pakpak Bharat 

Persentase CPNS 
yang direkrut sesuai 
dengan kompetensi 
yang dibutuhkan 

- - 80% 85% 90% 

Persentase  pegawai 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
standar kompetensi 

70% 80% 90% 100% 100% 

Persentase pegawai 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 
sesuai kebutuhan 
unit kerja 

70% 80% 90% 100% 100% 

Meningkatnya kinerja 
pegawai 

Prosentase pegawai 
yang capaian 
kinerjanya sesuai 
target 

70% 75% 80% 85% 90% 

Prosentase 
kepatuhan pegawai 
untuk memenuhi: 

 Aturan disiplin 

 Etika 

 Pakta integritas 

- 80% 90% 95% 90% 

Meningkatnya 
kesejahteraan 
pegawai  

Tingkat kepuasan 
pegawai terhadap 
kesejahteraan 
pegawai 

70% 75% 80% 85% 90% 

Meningkatnya 
pimpinan yang 
menjadi role model 

Tingkat persepsi 
pegawai terhadap 
pimpinan yang dapat 
dijadikan role model 

70% 80% 80% 80% 80% 

 

b. Pengawasan 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas dan kuantitas 
aparat pengawas 

Jumlah auditor 4 6 10 16 20 

Persentase aparat 
pengawas yang 
memperoleh 
peningkatan 
kompetensi  

70% 80% 90% 100% 100% 

Meningkatnya 
penerapan SPIP 

Persentase SKPD 
yang menerapkan 
SPIP 

70% 80% 90% 100% 100% 

Prosentase  
penyimpangan yang 
ditindaklanjuti tepat 
waktu 

70% 80% 90% 100% 100% 

Prosentase SOP 
pengawasan yang 
diterapkan  

70% 75% 90% 100% 100% 
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c. Tatalaksana 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
koordinasi antar 
SKPD dalam 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi 

Prosentase SOP 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
diterapkan 

80% 85% 90% 100% 100% 

 Persentase kasus 
tumpang tindih tugas 
dan fungsi yang 
diselesaikan 

- 80% 90% 100% 100% 

Meningkatnya 
penerapan teknologi 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
tugas dan fungsi 

Prosentase jenis 
pelayanan publik 
yang sudah 
menerapkan 
teknologi informasi 

40% 50% 60% 80% 90% 

Tingkat kepuasan 
masyarakat atas 
keterbukaan 
informasi publik 

70% 80% 80% 80% 80% 

Prosentase fasilitas 
kerja yang 
distandarisasikan 

70% 75% 80% 85% 90% 

 

2. Prioritas yang harus terus dipertahankan 

a. Pendidikan gratis sampai dengan perguruan tinggi 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
gratis pendidikan 

Tingkat kepuasan 
penduduk atas 
pelayanan 
pendidikan gratis 

70% 80% 80% 80% 80% 

 

b. Penerapan SMM ISO 9001:2008 di seluruh SKPD/UPT 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
atas pelayanan 
Pemkab Pakpak 
Bharat 

Tingkat kepuasan 
penduduk atas 
pelayanan Pemkab 
Pakpak Bharat 

50% 70% 80% 100% 100% 

 

c. Sistem Integrasi Pelayanan JAMKESDA 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
pelayanan Jamkesda 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan Jamkesda 

70% 75% 80% 85% 90% 

 

d. Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Masyarakat 
membayar kredit 
tepat waktu  

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan KNPB 

80% 80% 90% 95% 100% 

 

 

 



 
25 

 

e. Pemberian Bibit, Pupuk dan Jasa Traktor Gratis 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Produksi pertanian 
meningkat 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
bibit, pupuk dan jasa 
traktor  

80% 80% 90% 95% 100% 

 

f. Penyediaan Bus Sekolah dan Asrama Gratis 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Peningkatan jumlah 
penduduk yang 
bersekolah 

Jumlah bus sekolah 
dan asrama gratis 4 4 5 6 6 

 

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya nilai 
akuntablitas kinerja 
menjadi A 

Nilai akuntabilitas 
kinerja - - B A A 

 

h. Peningkatan Kapasitas Guru 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kuantitas dan kualitas 
guru 

Prosentase guru 
yang memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 

80% 85% 90% 95% 100% 

Rasio jumlah guru 
dengan kebutuhan 

82,00
% 

81,66
% 

80,33
% 

79,50
% 

78,66
% 

Prosentase guru 
yang telah 
memperoleh 
sertifikasi 

26,89
% 

34,08
% 

41,27
% 

48,45
% 

55,64
% 

 

 

3. Prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan 

a. Sekolah Gratis dan Peningkatan Kompetensi Guru 
 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas guru 

Prosentase guru 
yang memperoleh 
peningkatan 
kompetensi 

80% 85% 90% 95% 100% 

Prosentase guru 
yang telah 
memperoleh 
sertifikasi 

26,89
% 

34,08
% 

41,27
% 

48,45
% 

55,64
% 

Prosentase murid SD 
yang memperoleh 
nilai UAN di atas 
rata-rata nasional 

65% 68% 70% 75% 80% 

Meningkatnya 
kemauan Siswa 
untuk mengenyam 
pendidikan 

Tingkat kepuasan 
penduduk atas 
pelayanan 
pendidikan gratis 

86% 90% 95% 97% 100% 
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b. Kesehatan  

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan 

81,38 82 83 84 85 

 

c. Pertanian 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Produksi pertanian 
meningkat 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
bibit, pupuk dan jasa 
traktor  

80% 80% 90% 95% 100% 

 

d. Quick Wins 

 Penerapan PTSP 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perizinan melalui 
PTSP 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan melalui 
PTSP 

80% 80% 90% 95% 100% 

 

 Radio Pemkab Pakpak Bharat 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
Radio Pemkab 
Pakpak Bharat dalam 
memberikan 
informasi dan 
pengetahuan kepada 
masyarakat 

Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan yang 
diberikan oleh Radio 
Pemkab Pakpak 
bharat 

80% 80% 90% 95% 100% 

 

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

Sasaran Indikator 
Target 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya Unit 
Kerja yang ditetapkan 
sebagai Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM 

Jumlah Unit Kerja 
yang ditetapkan 
sebagai Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM 

- - 5  10 
Seluruh 
SKPD 

 

5. Prioritas SKPD 

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang 

bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana 

aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. 
 

C. KEGIATAN-KEGIATAN 

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

a. Sumber Daya Manusia 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan 
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target-target pada area perubahan ini meliputi : 

1) Melakukan analisis jabatan; 

2) Melakukan analisis beban kerja; 

3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk 

seluruh jabatan di SKPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah 

ditetapkan; 

4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja 

dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing SKPD, termasuk 

rencana rekruitmen setiap tahun.  

5) Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai; 

6) Melaksanakan rekruitmen sesuai sistem rekruitmen baru dan kebutuhan 

rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan 

kompetensi; 

7) Melaksanakan sistem rekruitment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu; 

Catatan: Kegiatan a) sampai dengan g) merupakan prioritas jangka 

pendek yang juga menjadi perioritas nasional. 

8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk 

mengetahui peta potensi terkini; 

9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi 

kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis; 

10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan 

pegawai; 

11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola 

karier jabatan fungsional; 

12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai; 

13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian 

prestasi kerja pegawai; 

14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk 

pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai; 

15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan 

penerapannya; 

16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban 

pegawai; 

17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model; 

18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 
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b. Pengawasan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

target-target pada area perubahan ini meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja; 

2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan 

auditor setiap tahun; 

3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP; 

4) Melaksanakan penerapan SPIP 

5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan 

auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan 

penerapan SPIP; 

6) Memperbaiki SOP pengawasan; 

7) Menerapkan SOP Pengawasan; 

8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 
 

c. Tatalaksana 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

target-target pada area perubahan ini meliputi : 

1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat; 

2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat; 

3) Menyusun SOP; 

4) Menyusun pedoman diskresi pejabat Pemerintah Kabupaten Pakpak 

Bharat; 

5) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi; 

6) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

7) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada 

sektor-sektor yang  belum menerapkan; 

8) Menerapkan keterbukaan informasi publik; 

9) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor; 

10) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor; 

11) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 

12) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana; 
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13) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

 

2. Prioritas yang harus terus dipertahankan 

a. Pendidikan gratis sampai dengan perguruan tinggi 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan 

Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat Perguruan Tinggi meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan 

ketersediaan anggaran dimaksud; 

2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis; 

3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat 

Perguruan Tinggi; 

4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan 

gratis; 

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan 

gratis; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

 

b. Penerapan SMM ISO 9001:2008 di seluruh SKPD/UPT 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penerapan SMM ISO 

9001:2008 di seluruh SKPD/UPT Kabupaten Pakpak Bharat, meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk Penerapan SMM ISO 9001:2008; 

2) Menyusun rencana penerapan SMM ISO 9001:2008 secara terintegrasi 

di seluruh SKPD/UPT; 

3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparatur Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat mengenai SMM ISO 9001:2008; 

4) Menyusun dokumen SMM ISO 9001:2008 yang didampingi oleh jasa 

pihak ketiga dan pembinaan oleh Kemenpan RB; 

5) Mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

yang tertuang di dalam Dokumen SMM ISO 9001:2008; 

6) Monitoring yang dilakukan setiap tahun terhadap pelaksanaan SMM ISO 

9001:2008; 

7) Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan SMM ISO 9001:2008; 

8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 
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c. Sistem Integrasi Pelayanan JAMKESDA 

 Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi 

layanan Jamkesda, meliputi : 

1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan 

Jamkesda; 

2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesda 

terintegrasi dan pembiayaannya; 

3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesda; 

4) Memonitor pelaksanaan rencana; 

5) Melakukan evaluasi; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

 

d. Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB) 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penyaluran Kredit 

Nduma Pakpak Bharat (KNPB), meliputi : 

1. Menyusun kebutuhan anggaran untuk Penyaluran KNPB dan memastikan 

ketersediaan anggaran dimaksud; 

2. Mengembangkan sistem pengelolaan KNPB; 

3. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan KNPB; 

4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan KNPB; 

5. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

 

e. Pemberian Bibit, Pupuk dan Jasa Traktor yang di Subsidi oleh 

Pemerintah  

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan 

Pemberian bibit, pupuk dan jasa traktor yang di subsidi oleh pemerintah meliputi : 

1. Menyusun kebutuhan anggaran untuk bibit, pupuk dan jasa traktor dan 

memastikan ketersediaan anggaran dimaksud; 

2. Mengembangkan sistem pengelolaan bibit, pupuk dan jasa traktor; 

3. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan Pemberian bibit, pupuk 

dan jasa traktor; 

4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Pemberian bibit, pupuk 

dan jasa traktor; 

5. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 
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f. Penyediaan Bus Sekolah dan Asrama Gratis 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan 

penyediaan bus sekolah dan asrama gratis meliputi : 

1. Menyusun kebutuhan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan bus 

sekolah dan asrama gratis dan memastikan ketersediaan anggaran 

dimaksud; 

2. Mengembangkan sistem pengelolaan bus sekolah dan asrama gratis; 

3. Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan penyediaan bus 

sekolah dan asrama gratis; 

4. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan penyediaan bus sekolah 

dan asrama gratis; 

5. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

 

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau 

meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi : 

1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai 

indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran; 

2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja; 

3) Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja 

untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran; 

4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja 

pegawai; 

5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data 

kinerja serta sistem pelaporannya; 

6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi 

akuntabilitas kinerja; 

7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja; 

8) Memonitor pelaksanaan rencana; 

9) Melakukan evaluasi; 

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

h. Peningkatan Kapasitas Guru 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan 

kapasitas guru meliputi : 

1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan 

dan prediksi hingga tahun 2016; 
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2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi; 

3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan 

pendidikan; 

4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru; 

5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; 

6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; 

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

 

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan 

a. Sekolah Gratis  

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka  penyediaan 

sekolah gratis meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan 

ketersediaan anggaran dimaksud; 

2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis; 

3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat 

Perguruan Tinggi; 

4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan 

gratis; 

5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan 

gratis; 

6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

b. Peningkatan Kompetensi Guru 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka  peningkatan 

kapasitas guru meliputi : 

1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan 

dan prediksi hingga tahun 2016; 

2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi; 

3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan 

pendidikan; 

4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru; 

5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; 

6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru; 

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan 

berkelanjutan. 

 



 
33 

 

c. Kesehatan  

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka  Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah dan 

memastikan ketersediaan anggaran dimaksud; 

2) Mengembangkan sistem pengelolaan Jamkesda; 

3) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem Jamkesda; 

4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem Jamkesda; 

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

d. Pertanian 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka  Peningkatan 

Pelayanan Pertanian meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk Penyediaan Bibit dan Pupuk dan 

Jasa Traktor dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud; 

2) Mengembangkan sistem pengelolaan pertanian tersebut; 

3) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan program tersebut; 

4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program tersebut; 

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

e. Quick Wins 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi : 

1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk peningkatan pelayanan dan 

memastikan ketersediaan anggaran dimaksud; 

2) Mengembangkan sistem pengelolaan Radio Pemkab dan PTSP gratis; 

3) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan; 

4) Melakukan evaluasi;  

5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 
 

4. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju 

wilayah bebas dari korupsi meliputi : 

a) Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh aparatur Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat; 

b) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 

c) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada 

tahun berikutnya 

d) Monitoring  

e) Evaluasi  
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f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 

program-program sebagai berikut : 

 

NO Program Kegiatan 

1.  Peningkatan 
Manajemen SDM 
Aparatur 

1) Analisis Jabatan 

2) Analisis beban Kerja 

3) Penyusunan ulang/penyempurnaan 
standar kompetensi jabatan  

4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai 
sesuai beban kerja dan kompetensi yang 
dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor 
dan guru) 

5) Penyempurnaan sistem rekruitmen 
pegawai 

6) Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem 
baru 

7) Penerapan sistem rekruitmen terbuka 
untuk jabatan-jabatan tertentu 

8) Pelaksanaan assessment kompetensi 
terhadap seluruh pegawai 

9) Penyusunan training need (termasuk untuk 
tenaga guru dan auditor) 

10) Pelaksanaan pengembangan pegawai 
sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga 
guru dan auditor) 

11) Penyusunan rencana penempatan dan 
pola karier pegawai 

12) Penyusunan sistem manajemen kinerja 
pegawai 

13) Penerapan  sistem manajemen kinerja 
pegawai 

14) Sosialisasi berbagai kebijakan 
kepegawaian dan merencanakan 
penerapannya 

15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang 
baru berlaku 

16) Penyusunan Rencana pengembangan 
kepribadian role model 

17) Monitoring 

18) Evaluasi 

19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring 
dan evaluasi 

20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan dalam 
rangka mewujudkan target-target prioritas 
dimaksud  sesuai dengan perkembangan 
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 
dalam program Peningkatan Manajemen 
SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten 
Pakpak Bharat. 

2.  Penguatan 
Pengawasan 

1) Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan 
pengelolaan keuangan daerah 
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2) Peningkatan pengelolaan keuangan 
daerah pada SKPD 

3) Peningkatan Status opini BPK terhadap 
pengelolaan keuangan daerah 

4) Penurunan tingkat penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat dan aparatur 

5) Melaksanakan pengembangan pegawai 
untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap 
tahun, dan penerapan SPIP 

3.  Penataan 
Tatalaksana 
 
 

1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan 
pemerintahan 

2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD 

3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk 
SOP pengawasan dan penyusunan 
laporan) 

4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat 
pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

5) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang 
tumpang tindih 

6) Penyusunan/penyempurnaan rencana 
penerapan teknologi informasi (termasuk 
penyempurnaan e-audit) 

7) Pelaksanaan pengembangan dan 
penerapan teknologi informasi pada sektor-
sektor yang  belum menerapkan (termasuk 
e-audit) 

8) Penerapan keterbukaan informasi publik 

9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas 
kantor 

10) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk 
pemberian pelayanan akses internet gratis 

11) Penyusunan rencana penambahan akses 
internet gratis 

12) Kerjasama dengan pihak berkepentingan 
untuk pembukaan akses internet gratis 

13) Pembukaan akses internet gratis baru 

14) Monitoring 

15) Evaluasi 

16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring 
dan evaluasi 

17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan dalam 
rangka mewujudkan target-target prioritas 
dimaksud  sesuai dengan perkembangan 
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 
dalam program Penataan Tatalaksana 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

4.  Penguatan 
Akuntabilitas 

1) Review rencana strategis pemerintah 
daerah 

2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja 
dan penetapan kinerja untuk tahun 
berikutnya 

3) Penyusunan rencana perbaikan sistem 
manajemen kinerja 

4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 

5) Pelaksanaan manajemen kinerja 

6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan 



 
36 

 

Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan 
data kinerja 

8) Monitoring 

9) Evaluasi 

10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring 
dan evaluasi 

11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan dalam 
rangka mewujudkan target-target prioritas 
dimaksud  sesuai dengan perkembangan 
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 
dalam program Penguatan Akuntabilitas di 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

5.  Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 

1) Survey indeks kepuasan masyarakat 
terhadap berbagai jenis pelayanan 
(termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, 
kesehatan, sarana dan prasarana) 

2) Identifikasi kebutuhan perbaikan 
manajemen pelayanan 

3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas 
pelayanan menyangkut : penyederhanaan 
proses, percepatan pelayanan, efisiensi 
biaya, perubahan perilaku petugas 
pelayanan, penggunaan teknologi 
informasi, mekanisme koordinasi antar 
instansi yang terkait, penyatuan dalam 
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan 
perubahan berbagai peraturan 
perundangan daerah yang dianggap 
menghambat 

4) Pengkajian penerapan PTSP 

5) Pengembangan PTSP 

6) Penerapan teknologi informasi  

7) Pelaksanaan perbaikan manajemen 
pelayanan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan (termasuk penyusunan standar 
pelayanan, maklumat pelayanan, 
pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi 
internasional) 

8) Monitoring 

9) Evaluasi 

10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring 
dan evaluasi 

6.  Quick Wins (1). Identifikasi sistem pelayanan Radio 
Pemkab Pakpak Bharat 1) Pelayanan Radio 

Pemkab Pakpak 
Bharat 

(2). Penyusunan sistem 

(3). Ujicoba sistem 

(4). Penyempurnaan sistem 

(5). Penerapan sistem 

(6). Monitoring 

(7). Evaluasi 

(8). Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring 
dan evaluasi 

(9). Pemeliharaan dan pengembangan secara 
berkelanjutan untuk menjamin dan 
menjaga kualitas pelayanan yang baik 
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2) Penerapan PTSP (1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan 
secara terintegrasi dengan kegiatan 
nomor 4) program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan) 

(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat 
diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu 
singkat 

(3). Penyusunan rancangan PTSP 
(menyangkut kelembagaan, mekanisme 
koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur 
pelayanan, pengaturan kewenangan, 
diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan 
teknologi informasi, lokasi, sarana dan 
prasarana, kompetensi pegawai, dan 
lainnya) 

(4). Uji coba  

(5). Penyempurnaan hasil uji coba 

(6). Sosialisasi 

(7). Pembukaan PTSP 

(8). Monitoring 

(9). Evaluasi 

(10). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 

(11). Pemeliharaan dan pengembangan secara 
berkelanjutan untuk menjamin dan 
menjaga kualitas pelayanan yang baik 

 3) Penetapan Quick 
Wins untuk 
tahun berikutnya 

(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat 
dijadikan quick wins tahun berikutnya; 

(2). Perancangan quick wins untuk pelayanan 
strategis yang dipilih 

(3). Uji coba 

(4). Penyempurnaan hasil uji coba 

(5). Sosialisasi 

(6). Penerapan 

(7). Monitoring 

(8). Evaluasi 

(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 

(10). Pemeliharaan dan pengembangan secara 
berkelanjutan untuk menjamin dan 
menjaga kualitas pelayanan yang baik 

7.  Zona Integritas (1). Penandatanganan Pakta Integritas oleh 
seluruh aparatur Pemkab Pakpak Bharat; 

(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju 
WBK/WBBM; 

(3). Monitoring 

(4). Evaluasi 

(5). Melakukan berbagai perbaikan yang 
diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan 
kegiatan dalam rangka Zona Integritas 
Menuju WBK/WBBM untuk menjaga 
konsistensi perbaikan berkelanjutan. 

8.  Manajemen 
Perubahan 

Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan 
dijalankan hingga tahun 2016. 9.  Penataan Peraturan 

Perundang-
undangan 

10.  Penguatan dan 
Penataan Organisasi 
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5. Prioritas SKPD 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target 

pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang 

bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan 

rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi. 
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 Bab IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

 

A. Monitoring 

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam 

rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut : 

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang 

melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD 

sebagaimana tertuang dalam rencana aksi,  dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap 

dua minggu sekali;  

2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun 

sekali; 

3. Survey rutin secara online; 

4. Pengelolaan pengaduan; 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. 

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap 

seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, 

dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah 

dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno; 

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang 

dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali 

dalam sebulan; 

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang 

dipersepsikan oleh masyarakat; 

4. Pengelolaan pengaduan; 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing 

kelompok kerja pada rapat pleno. 

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut : 

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut : 

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan 

dalamrangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib 

melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua 
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minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka 

dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD; 

3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah 

perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan 

yang sudah dirumuskan;  

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan 

dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; 

5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan 

evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah. 

Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, mekanisme dilakukan sebagai berikut : 

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus 

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharatyang menjadi tanggungjawabnya; 

2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada 

Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat 

Daerah; 

3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan; 

4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil 

keputusan rapat pleno; 

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinsikan oleh Inspektorat 

Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.  

B. Evaluasi 

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam 

rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut : 

Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang 

melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD 

sebagaimana tertuang dalam rencana aksi,  dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap 

enam bulan sekali;  

2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun 

sekali; 

3. Survey rutin secara online; 

4. Pengelolaan pengaduan; 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali; 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan 

sekali. 
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Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pelaksanaan evaluasi dilakukan 

terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana 

aksi, dilakukan melalui media : 

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah 

dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno; 

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang 

dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam 

bulan sekali; 

3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang 

dipersepsikan oleh masyarakat; 

4. Pengelolaan pengaduan; 

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan; 

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing 

kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan 

reformasi birokrasi. 

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut : 

Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut : 

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib 

melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.; 

3. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah 

perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan 

yang sudah dirumuskan;  

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan 

dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno; 

5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan 

Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten. 

Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, mekanisme dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali 

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi tanggungjawabnya; 

2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada 

Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat 

Kabupaten; 

3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan; 
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4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil 

keputusan rapat pleno. 

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat 

Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut. 
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 Bab V 
PENUTUP 

 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 

2012 - 2016 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan 

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini 

tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena 

itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan 

berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan 

tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi 

lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.  

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat  2012 - 2016 dilakukan dengan 

memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah 

Kabupaten Pakpak Bharat dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi 

ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang 

direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis 

dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus 

dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya 

untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat,  

anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus melakukan upaya-

upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.  

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh 

kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, serta harus dilakukan dan tidak 

boleh ditunda. Tata pemerintahan harus tetap dibangun agar kepercayaan masyarakat 

terhadap Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus terus dibangun. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat  telah komitmen untuk melaksanakan reformasi 

birokrasi secara bersungguh-sungguh.  
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