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Akhir Maret 2013 merupakan batas waktu 
bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan 
Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh 
Indonesia untuk menyampaikan Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
kepada Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) secara 
on-line sebagaimana Surat Edaran MenPAN dan RB 
Nomor 21 Tahun 2012. Dampak dari kebijakan baru ini 
tentu saja tengah menyibukkan seluruh Kementerian/
Lembaga untuk melakukan pengisian apa yang disebut 
dengan PMRBN on-line. Dapat dipastikan seluruh 
K/L mempertanyakan apa sebenarnya PMRBN serta 
sejauhmana metode ini dapat mendorong proses 
Reformasi Birokrasi di Indonesia.

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara 
mandiri (self-assessment) oleh K/L dan Pemda yang 
ditetapkan dengan PermenPAN dan RB No. 1 Tahun 
2012. PMPRB on-line adalah sebuah instrumen bantu, 
berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web, 
untuk kemudahan pelaksanaan PermenPAN dan RB 
No. 1 Tahun 2012 tersebut. PMPRB online diharapkan 

dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses 
pengumpulan dan pengolahan data secara real time, 
serta menjamin fairness, obyektivitas, dan transparansi 
dalam penilaian yang hasilnya dapat dilihat oleh 
para pihak, masyarakat, dan para pemangku 
kepentingan setiap saat. Selain itu, instrumen PMPRB 
membantu instansi untuk memperbaiki kinerja secara 
berkelanjutan. 

Sebenarnya, PMPRB merupakan hasil adopsi 
dari Model Common Assessment Framework (CAF) 
yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi 
birokrasi di Indonesia. Pendekatan ini difokuskan 
untuk melakukan penilaian dan upaya pencapaian 
program RB masing-masing instansi pemerintah. 
Model PMPRB mengkaitkan penilaian atas output 
dan outcome pelaksanaan program RB di instansi 
pemerintah, serta pencapaian IKU masing instansi 
dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara 
nasional.

Lalu, apa perbedaannya dengan PMRBN online. 
CAF merupakan suatu alat Total Quality Management 
(TQM) yang dikembangkan oleh anggota sektor 
publik Eropa untuk sektor publik, terinspirasi oleh 

Excellence Model of the European Foundation for 
Quality Mana gement (EFQM). CAF tersedia di 
domain publik, gratis dan ditawarkan sebagai alat 
yang mudah diguna kan untuk membantu organisasi 
sektor publik di seluruh Eropa menggunakan teknik 
manajemen mutu guna meningkatkan kinerja. 
CAF dirancang untuk digunakan di semua bagian 
pada sektor publik, dan berlaku bagi organisasi 
masyarakat di Eropa tingkat nasional, regional 
maupun lokal. Meskipun CAF fokus pada evaluasi 
manajemen kinerja dan identifikasi bagi organisasi 
untuk melakukan perbaikan, maksud utamanya 
adalah untuk mem berikan kontribusi yang baik bagi 
pemerintahan.

CAF bertujuan menjadi katalisator untuk 
perbaikan penuh proses dalam organisasi untuk :
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sendiri;mengidentifikasi praktik-praktik yang baik 
sebagaimana ditunjukkan dengan tingginya enabler 
dan hasil; membantu organisasi menemukan mitra 
yang valid untuk belajar darinya.

Dengan demikian, risiko moral hazard pada 
model CAF menjadi kurang relevan, dan skor dapat 
menjadi titik awal untuk perbaikan berkesinambungan. 
Di samping itu, penerapan PMRBN online juga 
merupakan tantangan tersendiri bagi TQA. Jika dilihat 
dari Skema Sinergi Pelaksanaan PMPRB menjadi 
penting untuk mengkritisi adanya risiko moral hazard 
PMPRB K/L dan Pemda.

Risiko moral hazard PMPRB sebaiknya dapat 
diminimalisir diantaranya melalui kesadaran K/L & 
Pemda dan kenetralan TQA dalam menyikapi pelak-
sanaan self assessment PMPRB sebagai titik awal 
perbaikan berkesinambungan.

*) Penulis adalah PFA pada Deputi Bidang Akuntan Negara 
BPKP

1. memperkenalkan administrasi publik ke da-
lam budaya keunggulan dan prinsip-prinsip TQM;

2. membimbing pelaksanaan siklus PDCA (PLAN, 
DO, CHECK, ACT) yang lengkap;

3. memfasilitasi penilaian diri dari organisasi publik 
untuk mendapatkan diagnosis dan tindakan per-
baikan;

4. menjembatani berbagai model yang digunakan 
dalam manajemen mutu, baik di sektor publik 
maupun sektor swasta;

5. memfasilitasi pembelajaran diantara organisasi 
sektor publik.
Penyesuaian PMPRB dari Model CAF dengan 

ke bijakan reformasi birokrasi di Indonesia terletak 
pada komponen kriteria Hasil Kinerja Utama sebagai 
berikut:

Namun, mungkin kita tidak menyadari terdapat 
risiko moral hazard dari penerapan PMPRB. 
Mengapa? Dalam FAQ PMPRB dijelaskan adanya 
hubungan antara hasil penilaian PMPRB dengan 
Tunjangan Kinerja. Hasil penilaian PMPRB digunakan 
sebagai salah satu dasar pertimbangan pemberian 
tunjangan kinerja dengan besaran diputuskan dalam 
rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional 
yang dipimpin oleh Wakil Presiden.

Keterkaitan antara hasil penilaian PMPRB dengan 
kebijakan penetapan tunjangan kinerja K/L dan Pemda, 
menimbulkan risiko moral hazard dimana instansi K/L 
dan Pemda berupaya memperoleh skor hasil penilaian 
PMPRB yang tinggi guna memperoleh tunjangan 
kinerja yang tinggi. Dampaknya Pemerintah harus 
bersiap menyediakan anggaran belanja pegawai yang 
lebih besar lagi.

Padahal model CAF yang diadopsi PMPRB, 
tujuan mengalokasikan skor untuk masing-masing 
sub-kriteria dan kriteria dari model CAF tidak untuk 
di kaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja, tetapi 
untuk memberikan indi kasi arah untuk mengikuti 
kegiatan perbaikan;mengukur kemajuan kita 
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