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EXECUTIVE SUMMARY 
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA DAERAH 

 
 
 
 

Pemerintahan yang sentralistik di masa lalu terbukti menghasilkan kesenjangan 
pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi 
daerah terbuka peluang untuk mempersempit jurang pembangunan  tersebut dengan menarik 
pusat-pusat perekonomian ke daerah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Gairah 
perekonomian yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik di daerah memberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berusaha. Meningkatnya 
kesempatan berusaha yang mampu dijaga secara berkelanjutan pada akhirnya akan 
meningkatkan standar hidup masyarakat.  Kesejahteraan yang membaik inilah yang menjadi 
final outcome dari otonomi daerah. 

Oleh karena itu tidak berlebihan jika otonomi daerah dijadikan instrumen untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan 
daya saing daerah.  Melalui prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan 
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditentukan. Daerah memiliki 
local discretion (keleluasaan bertindak) yang lebih untuk membuat kebijakan daerah guna 
memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan 
masyarakat. Prinsip tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam arti bahwa 
penyelenggaraan otonomi daerah harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 
pemeberian otonomi. 

Akan tetapi disain otonomi daerah tentu saja tidak dengan sendirinya akan 
menghasilkan tujuan ideal yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi 
daerah juga meningkatkan berbagai resiko yang mengarah pada bad practices yang 
memungkinkan hasil yang dicapai tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena 
itu penilaian atas pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan untuk menilai keselarasan 
antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan-urusan yang menjadi 
urusan daerah akan memperlihatkan performa (kinerja) daerah. Dalam menjalankan urusan-
urusan tersebut, Pemerintah daerah tidak menajdi satu-satunya pelaku. Keberhasilan 
penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah 
saja, melainkan perlu ada sinergi antara pemeintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan antara 
Pemerintah (state), swasta (private), dan masyarakat (society) sebagai suatu sistem. Oleh 
karena itu kinerja daerah tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, sektor 
swasta, dan masyarakat sebagai suatu sistem dalam menjadalnkan fungsinya dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah.  

Untuk mengetahui apakah otonomi daerah berbuah hasil sesuai dengan yang 
diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang dicita-citakan, Pusat Kajian Kinerja 
Otonomi Daerah pada tahun 2006 telah melaksanakan Kajian Pengukuran dan Evaluasi 
Kinerja Daerah. Beberapa hal yang ingin dikaji melalui kegiatan ini adalah sejauh mana tingkat 
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pencapaian kinerja daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah, permasalahan dan 
latar belakang yang dapat menjelaskan tingkat pencapaian kinerja suatu daerah, serta upaya-
upaya yang telah ditempuh daerah sebagai lesson learned bagi segenap stakeholder. Sebagai 
hasil akhir dari kegiatan ini adalah merumuskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja daerah berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai. 

Ruang lingkup kajian ini mengukur hasil-hasil dan kemajuan daerah dalam pencapaian 
tujuan otonomi daerah. Pengukuran dilakukan terhadap semua kabupaten/kota yang terdapat 
di 18(delapan belas) provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Suamtera Selatan, Jambi, 
Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Daerah yang dinilai diasumsikan memiliki kinerja tinggi, 
sedang, dan rendah. Evaluasi yang dilakukan bersifat komparatif, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif, dan merupakan evalausi kebijakan Ex-post Facto untuk menilai tingkat 
pencapaian tujuan otonomi daerah sampai dengan tahun 2004. 

Kajian ini menggunakan kerangka berpikir yang mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, dengan harapan dapat menjadi acuan dan jembatan bagi 
pelaksanaan evalausi kinerja daerah di masa mendatang. Sementara parameter-parameter 
yang  digunakan dalam pengukuran mengacu pada berbagai teori dan paradigma yang sedang 
berkembang. 

Kesejahteraan masyarakat sebagai suatu konsep yang abstrak dan multifacet dalam 
kajian ini diterjemahkan dengan landasan bahwa kesejahteraan harus dikaitkan dengan 
proses pemberdayaan mayarakat melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh 
anggota  masyarakat yang tentu saja menghendaki adanya human capability (kemampuan 
manusia. Dengan pendekatan ini dapat dikatakan pula bahwa peningkatan kesejahteraan 
adalah upaya mengeliminir penyebab kondisi tidak sejahtera melalui peningkatan kemampuan 
manusia. Untuk itu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (basic needs) menjadi prasyarat 
untuk mencapai kondisi sejahtera dengan standar hidup yang layak. Kebutuhan dasar 
manusia yang terkait dengan kemampuan manusia dapat dikategorikan sebagai kebutuhan 
materiil maupun non materiil. Dengan cara pandang tersebut, maka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dalam kajian ini diukur melalui pendekatan materi dan non materi 
yang dapat diterjemahkan dalam kelompok indikator kunci yang terdiri dari: Persentase 
penduduk di bawah garis kemiskinan, Angka Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan 
Manusia, Indeks Kemiskinan Manusia, Kualitas Rumah Tinggal (akses air bersih, sanitasi, 
lintrik, lantai rumah). 

Dalam parameter pelayanan publik, pengukuran kinerja dilandasi pemahaman bahwa 
peningkatan pelayanan adalah upaya perbaikan hubungan antara masyarakat dan negara. Hal 
ini berkaitan denagn perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak pengguna layanan 
sebagai warga negara berhadapan dengan negara. Dari serangkaian pelayanan minimal, 
dipilih sejumlah pelayanan minimal dengan alasan bahwa pelayanan minimal dalam hal ini 
terkait langsung dengan sarana masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan 
daya hidupnya. Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan minimal tesebut di daerah dengan harapan akan menjadi sarana dan kondisi utama 
bagi terwujudnya  masyarakat yang sejahtera.   Kewenangan yang dimiliki daerah untuk 
menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan 
mendekatkan pelayanan tersebut pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan aspirasi 
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masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan 
umum yang tidak sekedar minimal, melainkan pelayanan yang optimal. Merujuk pada konsepsi 
pelayanan minimal yang telah diuraikan, indikator kunci dalam pengukuran dan evaluasi 
kinerja di bidang pelayanan publik adalah sebagi berikut : Di bidang pendidikan dengan ukuran 
Angka Partisipasi SD/SLTP, Angka Putus Sekolah usia 7-15 tahun dan 16-18 tahun, Rasio 
jumlah murid per sekolah,  Rasio jumlah guru per sekolah, dan Rasio jumlah murid per jumlah 
guru. Di bidang kesehatan dengan ukuran rasio jumlah dokter per 10000 penduduk, Rasio 
jumlah rumah sakit per kecamatan, Persentase persalinan pertama dengan bantuan tenaga 
medis, dan Angka kematian bayi. Sementara di bidang infrastruktur perhubungan dasar, dinilai 
melalui aksesibilitas jalan dan kualitas jalan. 

Dalam parameter daya saing daerah, dari beragam teori disimpilkan bahwa daerah yang 
berdaya saing akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitasnya. Oleh 
karena itu dalam kajian ini daya saing daerah diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi 
daerah dan PDRB per kapita.  

A. KESIMPULAN 

 Tingkat kinerja daerah sampai dengan tahun 2004 belum memperlihatkan hasil yang 
optimal. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya nilai rata-rata kinerja secara umum dari 
Kabupaten/Kota yang diteliti di kedelapan belas Propinsi yang hanya mencatat nilai 
0.58 (dari skala 0-1). Ditambah lagi masih terdapat lebih dari 50 persen dari seluruh 
Kabupaten/Kota yang diteliti yang nilai kinerjanya berada di bawah rat-rata. Masalah 
kesenjangan masih signifikan antar daerah khususnya pada daerah berkarakteristik 
kabupaten.  

 Masalah kesejahteraan masyarakat, pelayanan, dan daya saing saling mempengaruhi 
dan tidak dapat dipisahkan. Terdapat kecenderungan bahwa daerah-daerah yang 
memperlihatkan kinerja yang lebih baik dalam parameter pelayanan umum juga 
menunjukkan kinerja kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik.  Demikian juga 
dengan daerah-daerah yang memiliki kinerja kesejahteraan yang semakin baik 
terdapat kecenderungan memiliki kinerja yang lebih baik pula dalam daya saing. 
Sebaliknya daerah yang memiliki nilai daya saing yang lebih baik juga cenderung 
menunjukkan nilai kinerja kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula. 

 Di bidang kesejahteraan masyarakat masih banyak daerah yang  kinerjanya belum 
optimal. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata kinerja Kabupaten/Kota yang masih 
berada pada nilai 0.64. Permasalahan kemiskinan terjadi di setiap daerah dengan 
tingkat yang berbeda-beda. Kondisi ini tidak saja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 
juga budaya  dan etos kerja masyarakat yang kurang.  Masalah lain terkait dengan 
karakteristik dan kondisi daerah dan dukungan infrastruktur yang tersedia.  Sementara 
dari sisi pemerintah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya pengentasan kemiskinan 
sebagian besar belum efektif. 

 Di bidang pelayanan publik, dengan indikator kinerja yang masih berada pada level 
peyananan dasar, kinerja yang ditunjukkan juga belum optimal. Hal ini ditunjukkan 
dengan rata-rata nilai kinerja Kabupaten/Kota yang diteliti yang mencapai nilai 0.59 
dari skala 0 sampai 1.  Dengan kata lain, dalam kondisi pelayanan minimal pun masih 
banyak daerah yang belum mampu mewujudkan kondisi tersebut.  
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 Kondisi pelayanan publik yang belum memuaskan ini tidak saja dipengaruhi oleh 
tingkat ekonomi masyarakat juga terkait permasalahan kondisi geografis dan budaya 
daerah.  Di sisi lain peran pemerintah daerah belum optimal dan menjumpai kendala 
dari sisi sumber daya aparatur dan finansial.   

 Untuk peningkatan daya saing daerah menunjukkan hasil yang beragam. Namun 
kecenderungan yang tampak dari kedelapan  belas provinsi yang diukur belum 
memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh 
nilai rata-rata dari Kabupaten/Kota yang diteliti sebesar 0.52,.  

 Kondisi ini disebabkan  banyak daerah yang perekonomian daerahnya tidak tumbuh 
(stagnan) bahkan terdapat pula yang mengalami pertumbuhan negatif. Oleh karena itu 
dari sisi penurunan angka pengangguran juga belum dapat dikatakan menunjukkan 
perbaikan.  Investasi di daerah yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya 
perekonomian lokal belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan 
ekonomi daerah.  Kondisi ini tidak saja dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia,   tetapi juga dukungan infrastruktur yang belum memadai.  Dari sisi 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, kendala lain dijumpai dari segi pemodalan dan 
pemasaran.   

 Angka pengangguran terbuka di berbagai daerah masih menunjukkan angka yang 
tinggi, sementara dijumpai pula di daerah yang angka pengangguran rendah, tidak 
memperlihatkan produktivitas yang sejalan.   

 

B. REKOMENDASI 

 Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja daerah perlu dilaksanakan secara 
komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi  serta didukung oleh semua elemen baik pemerintah, masyarakat, dan dunia 
usaha.  

 Penguatan kinerja  daerah dalam kesejahetraan masyarakat perlu dilakukan dengan 
memfokuskan pada target pengentasan kemiskinan. Upaya ini sebaiknya dilakukan 
dengan kegiatan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat melainkan dengan 
membuat masyarakat lebih berdaya. Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan di 
daerah-daerah yang menghadapi permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural  
maupun kultural  perlu dimulai dengan langkah mendasar melalui gerakan 
pengentasan buta  huruf dan pemberantasan buta bahasa, buta informasi, dan 
keterbelakangan.  Kedua, memperbaiki distribusi pelayanan dasar. Ketiga, 
memberikan akses masyarakat terhadap sumber-sumber perekonomian. Keempat, 
mengeliminir hambatan interaksional masyarakat dengan membuka akses 
perhubungan, khususnya di daerah yang masih terisolir. .  

 Perlu dilakukan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, propinsi, dan 
pemerintah kabupaten/ kota dalam masalah pengentasan kemiskinan sehingga tidak 
terjadi tumpang tindih. Pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam 
upaya mengatasi kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan 
kondisi dan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Sementara Pemerintah 
Pusat berkonsentrasi terhadap kebijakan ekonomi makro dengan menjaga agar harga-
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harga tetap stabil, khususnya harga BBM, Tarif dasar listrik, Tarif telepon, dan 
sebagainya. Pemerintah Pusat dan Propinsi secara bersama-sama perlu memperkuat 
infrastruktur fisik khususnya yang mampu mendorong interaksi antar daerah maupun 
daerah yang masih terisolir. 

 Dalam bidang pelayanan publik, penguatan kinerja perlu dilakukan dengan prioritas 
upaya pencapaian standar pelayanan minimal secara berkala bagi daerah yang belum 
mampu memenuhi target minimal. Pemerintah Pusat perlu segera menyempurnakan 
Standar Pelayanan Minimal bagi penyelenggaraan urusan wajib dan aspek-aspek 
pembiayaannya.  

 Di bidang daya saing, kebijakan yang telah ditempuh oleh berbagai daerah untuk 
memberikan pelayanan one stop service dalam perijinan dapat menarik minat 
investasi. Namun perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan 
sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan.  Sementara Pemerintah 
pusat maupun Propinsi dapat memberikan dukungan melalui kegiatan promosi baik 
dalam skala nasional maupun internasional. Undang-Undang mengenai penanaman 
modal perlu diselesaikan.   

 Untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha termasuk usaha 
kecil 

 Bagi daerah, penguatan ekonomi lokal perlu dilakukan dengan memberdayakan 
sumber daya lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.  

 Pembangunan ekonomi perlu memperhatikan dimensi spatial. Keberadaan rencana 
tata ruang dan wilayah sangat diperlukan untuk memberikan arah pengembangan 
kegiatan ekonomi termasuk pengalokasian wilayah untuk kegiatan ekonomi tertentu 
yang disesuaikan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah.  

 Daerah dapat menjalin kerjasama antar daerah  untuk meningkatkan kinerja  daerah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


