MEMPERKUAT EFEKTIVITAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
Dua dekade setelah desentralisasi, Indonesia terus memperkuat tata
kelola, respons, dan akuntabilitas lokal. Amerika Serikat mendukung
Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan kebijakan dan
layanan publik yang menaungi kepentingan semua warga negara.
Desentralisasi telah meningkatkan layanan publik di seluruh Indonesia, seperti terlihat dari
meningkatnya pendaftaran ke sekolah menengah atas dan akses terhadap air dan sanitasi. Tapi,
beberapa hasil pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap rendah. Bervariasinya kapasitas
pemerintah daerah menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyebarkan kemajuan secara
konsisten dan adil. Berinvestasi dalam tata kelola pemerintahan daerah mengarah pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya, melalui akses air bersih yang lebih baik terkait
dengan status kesehatan masyarakat.

USAID TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN
DAN KUAT (USAID ERAT)
Meningkatkan koherensi peraturan dan kebijakan pemerintah, perencanaan, penganggaran, dan
alokasi sumber daya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik,
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USAID ERAT mendukung pemerintah nasional, provinsi, dan lokal untuk memperkuat koherensi
dan penerapan kebijakan, serta perencanaan dan penyerapan anggaran. Program ini juga
berupaya meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan insentif layanan untuk tujuan
transparansi dan efektivitas.
Bersama dengan mitra pemerintah, USAID ERAT merancang solusi untuk mengatasi kekurangan
ini, memastikan dukungan dan juga rasa memiliki dari lembaga pemerintah. Proses ini membantu
pemerintah menyelaraskan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat
dilaksanakan sesuai tujuan—menghasilkan layanan publik yang lebih efisien dan lebih baik yang
akan meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Program
ini membantu pemerintah daerah menyelaraskan sumber daya sesuai dengan tujuan, kebutuhan,
dan prioritas daerah. Warga mendapatkan manfaat dari peningkatan alokasi anggaran dan layanan
publik. USAID ERAT juga mendorong kolaborasi antar berbagai tingkatan pemerintahan serta
dengan masyarakat sipil dan sektor swasta melalui kemitraan—termasuk melalui pengembangan
wirausaha sosial—untuk meningkatkan layanan publik.
USAID ERAT melakukan kegiatan di 30 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

HASIL
● Menyelesaikan kajian tata kelola dan layanan publik di tingkat nasional dan provinsi yang
akan menjadi masukan untuk rencana kegiatan dan meningkatkan pemahaman tentang
situasi politik, sosial dan ekonomi; dan
● Memastikan dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta untuk kegiatan
USAID ERAT selama empat tahun ke depan dengan melibatkan lebih dari 500 pemangku
kepentingan dalam lokakarya untuk merancang kegiatan secara bersama-sama
(co-design.)

HASIL YANG DIHARAPKAN
● Semua kementerian memiliki komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih kuat
untuk meningkatkan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan mengukur inovasi dengan
lebih baik;
● Pemerintah daerah lebih memahami tantangan layanan dan tata kelola yang dihadapi dan
solusi untuk mengatasinya berdasarkan data dan penelitian yang lebih andal;
● Warga dapat menyampaikan aspirasinya yang akan dipertimbangkan selama proses
perencanaan, penyediaan, dan evaluasi layanan publik;
● Wirausahawan sosial didukung dan mampu beroperasi untuk mendukung pemerintah
dalam permasalahan seperti air, sanitasi, dan pengelolaan sampah, pendidikan, dan
kemiskinan ekstrem;
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● Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas untuk menangani kesetaraan gender dan
inklusi sosial dalam penyusunan kebijakan, penyediaan layanan, dan keputusan tentang
sumber daya;
● Pemerintah daerah belajar dan mengadaptasi inovasi serta praktik terbaik tentang
peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas pemerintah, dan terlibat dalam pengambilan
keputusan.
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