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0 KinerjaPemprov
Berpotensi Lebih Anjlok
BENGKULU - Sebagaimana telah diketahui ba-

hwa Pemerintah Provinsi Bengkulu menduduki
peringkat ke32dari 34provinsi se-Indonesia ter-
kait kinerja penyelenggaraan pemerintahan ta
hun2016 yang dirillis Kemendagri baru-baruini.

Kemarin (16/5) seluruh kepala organi-
sasi perangkat daerah (OPD) di lingkun-
gan Pemprov dikumpulkan untuk men-
dengarkan arahan dari Ditjen Otda Ke
mendagri.

Kehadiran Ditjen Otda Kemendagri ini
juga dalam acara asistensi pra-penyusu-
nan LPPD Provinsi Bengkulu tahun 2018
yang digelar diGedung Pola Provinsi.

Narasumber yang memberikan pema-
paran yakni Kasubid Evaluasi Kinerja Di-
rektorat Evaluasi Kinerja dan Peningka-
tan Kapasitas Daerah Ditjen Otda,, Amril
Rahim AP,S.Sos, M.Si.

la menyebutkan bahwa kinerja penye
lenggaraan Pemprov Bengkulu tahun
2017 berpotensi lebih anjlok lagi diban-
ding tahun 2016. "Kalau kita bandingkan
LPPD 2016 dengan LPPD 2017, nampak-
nya LPPD tahun 2017 agak anjlok ni, ma-
kanya kita akan memberikan pembinaan.
Tapi data yang disampaikan oleh OPD itu
kan belum maksimal. Mudah-mudahari
dengan kehadiran kami ini bisa terbantu-
kan," ujar Amril.

Salah satu upaya yang hams dilakukan
oleh OPD agarhasil periilaian kinerja pe
nyelenggaraan pemerintahan tahun 2017
tidak begitu anjlok yakni melengkapi se-
mua kekurangan-kekurangan. Salah satu-
nya seperti misalnya penghargaan-peng-
hargaan yang belum diambil. "Mungkin
masih banyakyang hamsdiambil, seperti
penghargaan-penghargaan," kata Amril.

Dalam kesempatan itu, Amril juga me-
nyampaikan bahwa rencananya Kemen
dagri akan memberikan reward kepada

Pemerintah Provinsi yang masuk perin
gkat 3 besar dan kepada pemerintah ka-
bupaten/kota yang masuk 10 besar se-
Indonesia.

"Bagi Pemerintah Provinsi yang yang
masuk peringkat 3besarrencananya akan
kita berikan reward berupa satya lencana
dan dana insentif untuk daerah yang ni-
laiannya puluhan miliar. Juga kepada pe
merintah kabupaten/kota yang masuk 10
besar," sampainya.

Soal pemberian reward ini, kata Amril
sudah dibicarakan dengan Kementeri-
an Keuangan. "Mudah-mudahan untuk
LPPDtahun 2018 ini sudah bisa terealisasi
untuk insentifnya (reward) untuk pembi
naan kepada daerah sebagai pemicu un
tuk memberikan semangatsupayapemda
ituberkinerja lebih baik lagi," jelas Amril.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Drs.
Hamka Sabri saat diwawancarai di lokasi
acara optimis LPPD tahun 2017 bisa naik
peringkat. Targetnya minimal 15 besar.
Kita berupaya supaya masuk 15 besar,
tapi mudah-mudahan bisa masuk 10 be
sar," ujarnya.

Dikatakan Hamka, acara pra penyu-
sunan LPPD tahun 2018 itu sengaja di
kumpulkan seluruh OPD untuk melihat
dan mengevaluasi kinerja tahun 2016.
"Dimana letak kekurangannya sehingga
kita mendapat peringkat ke-32 itu. Dari
kelemahan-kelemahan 2016, seluruh
OPD akan memperbaiki kelemahan itu
sehingga LPPD 2017 kita berharap le
bih sempuma lagi," ujar Hamka sembari
mengatakan bahwa tim dari Kemendagri
akan turun mulai Agustus untuk penila-
ian2017.(tew)


