


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT.,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKIP Tahun
2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun anggaran. Disamping itu, LKIP ini merupakan potret kegiatan dan capaiannya, hambatan dan
permasalahan, serta bagaimana solusi jangka pendek maupun jangka menengah yang ditempuh
untuk menyelesaikan ataupun meminimalisir berbagai hambatan dan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014, pada prinsipnya LKIP
PKP2A IV LAN memuat penjabaran visi, misi, sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang
telah dirumuskan dan ditetapkan di awal tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) LAN
beserta turunannya untuk tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.

Dengan tersusunnya dokumen LKIP ini, diharapkan adanya optimalisasi peran PKP2A IV
LAN dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara di daerah dan dapat menjadi rujukan dalam
pengembangan kebijakan sistem administrasi negara dan model inovasi administrasi negara sebagai
upaya pro-aktif turut serta mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dokumen LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan
sebagai feedback sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kearah yang lebih efektif,
efisien dan akuntabel di masa akan datang. enyusunaan laporan ini masih jauh dari sempurna, baik
dari segi penulisan maupun uraian substansinya. Karenanya, saran maupun kritik konstruktif
sangat kami harapkan agar laporan ini dapat dijadikan rujukan bermanfaat dimasa yang akan
datang.

Aceh Besar,      Januari 2017
Kepala,

Faizal Adriansyah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tatanan kepemerintahan yang baik diperlukan

serangkaian upaya terpadu di bidang pengembangan kebijakan administrasi negara dan

pendayagunaan aparatur negara yang diantaranya meliputi perubahan mind-set dan culture-set

aparatur negara yang kondusif dan kredibel, pelaksanaan kebijakan administrasi negara yang pro-

publik dan berintegritas, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian dan

perkantoran yang handal, profesional, efektif, efisien dan sesuai prosedur, dan perencanaan yang

tepat, akurat dan timeline. Terhadap hal tersebut, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) senantiasa berupaya proaktif dan

konsisten untuk menciptakan sistem iklim kerja organisasi yang produktif, kreatif dan inovatif.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah kegiatan tahunan sebagai

manifestasi dari hasil evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu

1 (satu) tahun anggaran dan sebagai salah satu barometer untuk menentukan kebijakan dan

langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Instansi pemerintah baik kementerian,

lembaga maupun departemen merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara yang

mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah

ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden

RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini bersifat implikatif dan strategis karena memiliki beberapa

karakteristik kemanfaatan diantaranya :

1) Sebagai media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu

1 (satu) tahun;

2) Sebagai pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan

mandat;

3) Sebagai gambaran level pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis

dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah;
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4) Sebagai unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah

dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian

tujuan; dan

5) Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

Penyusunan LKIP tahun 2016 merupakan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai

akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Hal ini

mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari manajemen pemerintahan negara

dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan

kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan

yang bersih (clean government) dan reformasi birokrasi (bureaucracy reform) sebagaimana

termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia, PKP2A IV LAN berkewajiban mempertanggungjawabkan secara narasi dan deskripsi

capaian kinerja dan anggaran selama tahun anggaran 2016 melalui penyusunan LKIP ini. Laporan

Kinerja PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja

dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) 2016 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, clean government dan bureaucracy

reform serta menjadi model dalam pembaharuan sistem administrasi Negara yang inovatif, peduli,

berintegritas tinggi dan profesional, PKP2A IV LAN telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah

dituangkan dalam Renstra PKP2A IV LAN Tahun 2015–2019 serta dalam rangka menjawab

berbagai isu aktual dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya di lingkungan

pemerintahan yang ada di daerah. Isu-isu aktual tersebut diantaranya meliputi reformasi birokrasi,

demokratisasi, otonomi daerah (termasuk otonomi khusus), penataan kelembagaan pemerintah

dan negara, teknologi informasi, manajemen kinerja, pemberantasan korupsi, pelayanan publik,

manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan inovasi, kemitraan pemerintah dengan

masyarakat dan dunia usaha, good societal governance, manajemen kebijakan, serta pelaksanaan

dan pengembangan diklat aparatur yang berorientasi pada leader of change.
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B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara merupakan

salah satu bentuk legalitas pemerintah dalam menjawab perkembangan reformasi birokrasi dan

pengembangan sistem administrasi negara berskala nasional maupun lokal yang secara yuridis

telah memperkuat fungsi LAN khususnya dalam pengembangan standar kualitas pendidikan dan

pelatihan aparatur negara, pengkajian kebijakan administrasi negara dan pengembangan sistem

inovasi administrasi negara. Penjabaran dari kedua regulasi pemerintah tersebut telah dituangkan

juga dalam Peraturan Kepala LAN nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN,

dimana LAN menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;

2) Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentraslisasi dan

otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;

3) Pengembangan administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta

kelembagaan dan sumber daya aparatur;

4) Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

administrasi negara;

5) Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya

aparatur negara;

6) Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

7) Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan

8) Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya.

Begitu juga halnya dengan PKP2A IV LAN yang merupakan salah satu Satuan Kerja di

lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diresmikan pendiriannya pada tahun 2010 dengan

area kerja meliputi Provinsi Aceh dan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera, dimana dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu satuan kerja LAN mempunyai mandat

sebagai institusi pembina dan penyelenggara diklat dan diharapkan juga mampu menyajikan

rekomendasi kebijakan publik bagi daerah serta mampu memberikan dukungan bagi pengembangan
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inovasi administrasi negara melalui pencanangan laboratorium inovasi sebagai wadah knowledge-

sharing dan knowledge-transform bagi pelayan publik.

Sejak diresmikan gedung yang representatif pada tahun 2014, ratusan alumni diklat

kepemimpinan dan diklat teknis telah berhasil dididik dan beberapa lembaga diklat yang ada di

wilayah Aceh dan Sumatera telah dilakukan evaluasi dan pembinaan, dimana hal tersebut

merupakan upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan penyelarasan aktivitas

diklat di daerah. Selain itu, beberapa kajian ilmiah juga telah disusun dan disebarluaskan guna

menciptakan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi penyelenggara pemerintahan dan

pemetaan permasalahan kebijakan publik di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan

kebijakan administrasi negara.

Untuk dapat melaksanakan kewenangan dalam pengembangan kebijakan administrasi

negara dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya di Provinsi Aceh, maka

dihasilkan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan LAN sebagaimana

tercantum dalam Piagam Kerjasama Pemerintah Aceh dengan LAN nomor : 30/PKS/2008 dan

nomor : 1091/XIII/7/4/2008 tertanggal 1 Desember 2008. Sebagai tindaklanjut dari piagam

kerjasama tersebut dan wujud komitmen serta bentuk integritas bersama, PKP2A IV LAN

mengemban tugas sebagai salah satu lembaga pemerintahan non-departemen untuk

menyelenggarakan kajian serta pendidikan dan pelatihan aparatur Negara yang terakhir kali diubah

sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

LAN dimana PKP2A IV LAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan

pelatihan aparatur;

2) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;

3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat;

4) Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi Negara;

5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional;

6) Penyelenggaraan administrasi pembinaan diklat, widyaiswara dan analis kebijakan;

7) Pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya;

8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di

lingkungannya;

9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan

10) Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala LAN.
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Untuk mewujudkan fungsi dan peran yang strategis tersebut, PKP2A IV LAN memiliki

beberapa kewenangan khusus bagi instansi pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Aceh dan

provinsi lainnya di Sumatera, diantaranya :

1. Penyusunan rencana makro pada bidang diklat aparatur;

2. Perumusan usulan kebijakan publik di bidang administrasi negara;

3. Penetapan sistem informasi di bidang diklat dan kajian;

4. Kewenangan lain yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu;

a. perumusan usulan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang administrasi negara;

b. penyusunan usulan standar dan pedoman penyelengaraan, dan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta monitoring dan evaluasi akreditasi

dan sertifikasi di bidang diklat.

C. Kebijakan dan Isu-isu Strategis

Laporan Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kinerja (Renja)

dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 yang keduanya berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) LAN sesuai dengan Peraturan Kepala LAN nomor 11 tahun 2015 tentang Rencana

Strategis LAN Tahun 2015-2019, dan turunannya Renstra PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019

dimana secara garis besar menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Visi

Untuk pencapaian visi bersama (shared vision) yaitu “Menjadi Rujukan Bangsa dalam

Pembaharuan Administrasi Negara di Daerah” sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2015-2019 yang terakhir kali dilakukan review pada tahun 2016, PKP2A IV LAN

senantiasa berupaya untuk berperan aktif dan kooperatif dalam beberapa upaya diantaranya :

a. mewujudkan pembaharuan sistem administrasi negara yang berkualitas di daerah dengan

berupaya memaksimalkan kualitas dari hasil kajian kebijakan administrasi negara;

b. mengambil peran sebagai penggagas (inisiator) guna menjawab permasalahan dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan sistem administrasi di daerah dengan berupaya meningkatkan

kompetensi aparatur didaerah dengan memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi

aparatur negara dan lembaga kediklatan;
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c. menjadi fasilitator yang selalu bersinergi dan bermitra dengan semua stakeholder di daerah

dalam upaya meningkatkan kapasitas sistem administrasi Negara di daerah;

d. mewujudkan peningkatan ketatalaksanaan serta kelembagaan untuk meningkatkan

profesionalisme dan daya inovasi bagi aparatur sipil negara;

e. sebagai mediator dalam upaya mewujudkan sinergisitas antar semua elemen penyelenggara

inovasi administrasi pemerintahan di daerah; dan

f. bersama-sama LAN RI mewujudkan pengembangan ilmu administrasi negara yang nantinya

dapat diterapkan di daerah.

Peran sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan melalui penyelenggaraan pengkajian

kebijakan, pengembangan inovasi administrasi pemerintahan, dan pembinaan dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan aparatur di daerah secara berkualitas, inovatif dan profesional.

2. Misi

Untuk mewujudkan rumusan visi bersama tersebut, PKP2A IV LAN melakukan penetapan

misi yang merupakan langkah-langkah operasional yang harus diimplementasikan yaitu :

a. Melaksanakan pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi Administrasi Negara;

dan

b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.

3. Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari masing-masing misi dalam rangka

perwujudan visi bersama.

Untuk misi ke-1, tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan;

b. Berkontribusi aktif dalam mewujudkan pengembangan inovasi.

Untuk misi ke-2, tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. Melaksanakan administrasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur yang berkualitas

untuk membangun aparatur yang profesional;

b. Mewujudkan pejabat fungsional bidang kebijakan dan administrasi negara yang kompeten.
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4. Sasaran Strategis

Masing-masing tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan pencapaian visi dan misi

tersebut diaplikasikan ke dalam sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun

(2015-2019). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan penyusunan indikator kinerja

sebagaimana telah diamanatkan secara eksternal melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara

internal telah juga dituangkan dalam salinan Peraturan Kepala LAN nomor 12 tahun 2015 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN.

Tabel I.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2016

Dari tabel I.1 diatas dapat dijelaskan sasaran program/kegiatan berdasarkan indikator

kinerja yang merupakan bagian dari target output pelaksanaan kegiatan Bidang Diklat Aparatur dan

Bidang KKIAN sehingga pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang tersebut dapat

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Penaggung-

Jawab
1 Meningkatnya kualitas rekomendasi

kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan
Administrasi Negara yang menjadi
wacana publik

Bidang KKIAN

2 Terwujudnya pengembangan ilmu
administrasi negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di
bidang administrasi negara

Bidang KKIAN

Jumlah laporan penyelenggaraan
Rakor/Raker kajian

3 Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat
kepemimpinan yang menerapkan
inovasi proyek perubahan

Bidang Diklat
Aparatur

Jumlah Tenaga Kediklatan yang
meningkat kompetensinya

Bidang Diklat
Aparatur

Jumlah lembaga diklat yang dibina Bidang Diklat
Aparatur

Indeks kepuasan penyelenggaraan
Diklat

Bidang Diklat
Aparatur

4 Terwujudnya peningkatan
kelembagaan, tata laksana, sarana
dan prasarana, SDM Aparatur
PKP2A IV LAN yang professional
serta akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP Bagian
Administrasi
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dioptimalkan dan terarah. Begitu juga halnya dengan Bagian Administrasi yang merupakan

supporting unit yang secara teknis berkonstribusi penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pada

bidang KKIAN dan Diklat Aparatur. Untuk tahun 2016, kegiatan teknis yang berhubungan langsung

dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang tersebut diantaranya pelaksanaan kegiatan rutin

operasional dan pemeliharaan perkantoran, perencanaan dan penganggaran, monitoring dan

evaluasi, invetarisasi aset, pengembangan kompetensi pegawai, penataan kearsipan, publikasi dan

dokumentasi, pemrosesan pengadaan barang dan jasa yang bersifat belanja modal, operasional dan

non-operasional lainnya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan faktor utama untuk memfasilitasi terwujudnya visi

PKP2A IV LAN melalui misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, dengan kata lain

strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai

bagaimana PKP2A IV LAN dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah

dituangkan dalam Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 secara transparan, akuntabel, efektif

dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran

strategis akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi

menunjukkan keinginan dan harapan serta tekad bulat bagaimana eksistensi PKP2A IV LAN dapat

menjadi rujukan dan model pengembangan inovasi administrasi bagi pemerintahan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah

ditetapkan supaya lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama periode

jangka menengah atau 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, peta strategis PKP2A IV

LAN memprioritaskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Perspektif stakeholder (Kelitbangan dan Diklat); meliputi output dan outcome dari pelaksanaan

kegiatan di bidang KKIAN dan Diklat Aparatur yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Perspektif customer (Advokasi Kebijakan Publik, inovasi administrasi negara dan Pembinaan

Lembaga Diklat); meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non-teknis para stakeholders

(eksternal) melalui kegiatan advokasi pelayanan publik, pencanangan laboratorium inovasi,

penyelenggaraan Training of Trainers (ToT), Training of Couch (ToC) serta evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan diklat.

3. Perspektif internal process (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan); meliputi rangkaian

kegiatan teknis penunjang pelaksanaan program di bidang KKIAN dan bidang Diklat Aparatur.

4. Perspektif learn and growth (Peningkatan Kompetensi SDM dan Budaya Kerja); meliputi
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peningkatan kompetensi internal secara kompetitif dan objektif berdasarkan hasil analisa

kebutuhan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui jalur formal dan informal,

pengembangan sistem inovasi administrasi negara berbasis IT (online) dan kreativitas yang

berbasis offline.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang aparatur dan pemerintahan negara

khususnya di daerah tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia,

ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk

menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek-aspek tersebut adalah adanya komitmen untuk

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi dan

model pemerintahan inovatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme dan

kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka PKP2A IV LAN berperan penting mewujudkan

rencana instansi pemerintah daerah sesuai dengan rencana pencapaian visi dan misi masing-

masing.

Beberapa peran penting dan strategis yang menjadi indikator bagi PKP2A IV LAN dalam

mewujudkan visi dan misi diantaranya adalah:

1. Pemberian saran kebijakan dan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah, Satuan Kerja

Perangkat Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten, dan instansi pemerintah lainnya baik

instansi vertikal maupun horizontal melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di

bidang administrasi negara dan pengembangan sistem inovasi administrasi negara di daerah;

2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

melalui pembinaan dan penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat teknis, forum pembinaan

diklat, sosialisasi dan workshop; dan

3. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun non-pemerintahan

dalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah maupun penyelenggaraan

diklat teknis bagi aparatur pemerintahan daerah diantaranya penyusunan dan penerapan

standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Dalam mewujudkan peran strategis tersebut, PKP2A IV LAN terus mengupayakan

penguatan internal melalui peningkatan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten

diantaranya dengan melakukan pengiriman pegawai mengikuti kegiatan diklat teknis maupun
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fungsional dan pendidikan formal melalui program beasiswa untuk pendidikan tingkat tinggi telah

menjadi salah satu prioritas pengembangan pegawai. Disamping itu, pemenuhan kebutuhan formasi

PNS dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan PKP2A IV LAN juga menjadi agenda

prioritas penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai tantangan

pemerintahan global yang menuntut reinventing government atau transformasi dalam

pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong adanya perbaikan disisi layanan publik, inovasi

untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan, serta sebagai luring untuk membangkitkan harga

diri, semangat, dan kreativitas pegawai pemerintahan.

Efisiensi anggaran yang merupakan impact dari kebijakan moneter dan fiskal pemerintah

telah menjadi salah satu faktor penentu terwujudnya peran strategis bagi PKP2A IV LAN dan

instansi pemerintahan lainnya secara general. Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) kali efisiensi

anggaran tingkat kementerian/lembaga yang berdampak pada tidak tercapainya beberapa sub

output kegiatan dan hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai yang ditargetkan. Oleh

karena itu, pengalokasian anggaran untuk setiap kementerian ataupun lembaga di tahun

mendatang sangat diharapkan lebih efektif, efisien dan berbasis kinerja.

D. Struktur Organisasi PKP2A IV LAN

Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja LAN, struktur organisasi PKP2A IV LAN terdiri dari :

1. Kepala

2. Kepala Bagian Administrasi, membawahi :

a) Subbag Perencanaan dan Evaluasi Program

b) Subbag Umum dan SDM

c) Subbag Keuangan

3. Kepala Bidang Kajian Inovasi Administrasi Negara (KKIAN)

4. Kepala Bidang Diklat Aparatur

5. Jabatan Fungsional
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Kepala

Kabid Kajian Kebijakan dan
Inovasi Adm. Negara Kabid Diklat Aparatur

Kasubbag Perencanaan
dan Evaluasi Program

Kasubbag Umum
dan SDM

Kabag Administrasi

Jabatan Fungsional

Kasubbag
Keuangan

Gambar I.1. Struktur Organisasi PKP2A IV LAN
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis instansi pemerintah dan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, dimana didalamnya memuat Perjanjian Kinerja yang

merupakan wujud komitmen dan kesepakatan bersama antara unit Eselon I dan Eselon II untuk

melaksanakan butir-butir sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015-2019 meliputi :

1) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan

struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis SDA,

mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan

penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

2) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi

berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara

Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap); dan

3) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan

secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian

berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia berkualitas, serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut diatas bermuara pada pengindentifikasian

prioritas pembangunan pada tahun 2016 diantaranya sosial budaya dan kehidupan beragama,

ekonomi, sarana dan prasarana, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan

teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan dan

pengembangan wilayah serta tata ruang (geo-spatial).

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tersebut, Kantor PKP2A

IV LAN yang menempati lahan seluas 2.5 Ha dengan luasan gedung sekitar 7.594 m2 yang terdiri

dari Gedung Administrasi, Gedung Diklat, Auditorium dan Musholla berupaya untuk berkontribusi
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terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2016 sesuai dengan visi, misi,

sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian kinerja PKP2A IV LAN yang

menitikberatkan pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis

kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta kesiapan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi global khususnya di Wilayah Asia.

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Merujuk pada Renstra PKP2A IV LAN tahun 2015-2019 yang merupakan turunan dari

Renstra LAN tahun 2015-2019, perencanaan kinerja yang disusun dan dirumuskan sebelum tahap

penyusunan dan penetapan DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2016 memuat sasaran

program/kegiatan dan indikator kinerja yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran

berlandaskan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan anggaran (2015-2019) dan terakhir kali diubah melalui

Peraturan Kepala LAN nomor 12 tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga

Administrasi Negara. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja

utama bagi PKP2A IV LAN yaitu :

1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik;

2. Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi

nasional/internasional;

3. Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan;

4. Jumlah Badan Diklat yang dibina;

5. Jumlah Widyaiswara yang mendapat pembinaan;

6. Indeks kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat;

7. Jumlah inovasi administrasi negara;

8. Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi

negara LAN.

Dikarenakan kondisi PKP2A IV LAN sebagai salah satu satuan kerja LAN yang masih

tergolong baru dan belum memadai dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang

berkompeten, sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup, PKP2A IV LAN melakukan

beberapa kali penyelarasan terhadap penetapan Indikator Kinerja tersebut dengan menyesuaikan
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terhadap kebutuhan dari sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 dan

ketersediaan anggaran, yaitu :

1. Jumlah rekomendasi kebijakan Administrasi Negara yang menjadi wacana publik;

2. Jumlah edisi Jurnal/Majalah di bidang administrasi negara;

3. Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian;

4. Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi proyek perubahan;

5. Jumlah tenaga kediklatan yang meningkat kompetensinya;

6. Jumlah lembaga diklat yang dibina;

7. Indeks kepuasan penyelenggaraan diklat;

8. Skor SAKIP.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang ditetapkan

antara unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk

mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Untuk tahun 2016, Kepala LAN dan Kepala PKP2A IV LAN telah merumuskan Perjanjian Kinerja

yang terdiri dari sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai

beserta pengalokasian anggaran untuk masing-masing program. Namun, seiring dengan berbagai

kebijakan terkait penyempurnaan arah kebijakan dan strategi serta penyesuaian dengan alokasi

pagu anggaran di LAN dan masing-masing Satker LAN, terjadi perubahan terhadap ikhtisar

perjanjian kinerja tersebut.

1. Perjanjian Kinerja berdasarkan Penetapan DIPA Tahun 2016

No
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas
rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan administrasi
negara yang didiseminasikan

1 policy paper/
policy brief

Jumlah jurnal/majalah di bidang administrasi
negara

2 Edisi

Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker
kajian

1
Penyelenggaraan

2 Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme ASN
melalui diklat

Jumlah laporan pembinaan diklat 2 Laporan

Jumlah alumni diklat kepemimpinan dengan
predikat memuaskan

180 Peserta
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Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional
yang meningkat pengetahuannya

100 Peserta

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja berdasarkan Penetapan DIPA Tahun 2016

Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak (Eselon I dan II) pada awal

bulan Januari 2016 tersebut membutuhkan nilai anggaran sebesar Rp. Rp.12.317.914.000,-

dengan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp.7.649.557.000,- dan PNBP sebesar

Rp.4.668.357.000,-. Total anggaran tersebut dialokasikan ke 3 (tiga) program utama yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN sebesar

Rp.5.957.557.000,- yang terdiri dari 8 (delapan) Output dan 11 (sebelas) Sub output

kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN sebesar Rp.1.000.000.000,- yang

terdiri dari 1 (satu) Output dan 1 (satu) Sub output kegiatan

3) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara sebesar

Rp.5.360.357.000,- yang terdiri dari 6 (enam) Output dan 14 (empat belas) Sub output

kegiatan

2. Perjanjian Kinerja (Revisi I)

No
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas
rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan administrasi
negara yang menjadi wacana publik

1

2 Terwujudnya
pengembangan ilmu
administrasi negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di bidang
administrasi negara

2 Edisi

Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker
kajian

1

3 Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat kepemimpinan yang
menerapkan inovasi proyek perubahan

85%

Jumlah Tenaga Kediklatan yang meningkat
kompetensinya

200

Jumlah lembaga diklat yang dibina 2

Indeks kepuasan penyelenggaraan pelatihan Baik
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4 Terwujudnya peningkatan
kelembagaan, tata
laksana, sarana dan
prasarana, SDM Aparatur
PKP2A IV LAN yang
professional serta
akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP 74

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja (Revisi I) PKP2A IV LAN Tahun 2016

Revisi I dari Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum pada tabel diatas dilakukan pada

bulan Februari 2016 setelah adanya rapat konsolidasi lintas Satker LAN pada akhir bulan Januari

2016 dengan melibatkan Narasumber dari Kemenpan RB untuk membahas diantaranya mengenai

tahapan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk melakukan

penyempurnaan terhadap perjanjian kinerja yang telah disusun sebelumnya dan hal ini sesuai

dengan kerangka penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-

2019. Dilihat dari segi anggaran, tidak ada perubahan terhadap nilai anggaran baik secara

keseluruhan maupun per program atau kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Perjanjian Kinerja (Revisi II)

Revisi ke-2 dari Perjanjian Kinerja dilakukan setelah adanya efisiensi anggaran (tahap I)

atas kebijakan pemerintah yang berdampak tidak hanya pengurangan nilai belanja anggaran

pemerintah tetapi juga pemotongan sejumlah Sub output kegiatan. Revisi ini dilakukan untuk

menyeimbangkan antara ketersediaan alokasi anggaran dengan target kinerja yang direncanakan

secara objektif dikarenakan Sub output kegiatan yang dihilangkan tersebut merupakan bagian dari

indikator kinerja dan target kinerja yang akan dipertanggungjawabkan keberhasilannya. Dengan

adanya revisi perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalisasi target pencapaian kinerja dan

realisasi kinerja di akhir tahun anggaran.

No
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas
rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan administrasi
negara yang menjadi wacana publik

1

2 Terwujudnya
pengembangan ilmu
administrasi negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di bidang
administrasi negara

2 Edisi

Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker
kajian

1

3 Meningkatnya kompetensi
dan profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat kepemimpinan yang
menerapkan inovasi proyek perubahan

85%
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Jumlah Tenaga Kediklatan yang meningkat
kompetensinya

114

Jumlah lembaga diklat yang dibina 4

Indeks kepuasan penyelenggaraan pelatihan Baik
4 Terwujudnya peningkatan

kelembagaan, tata
laksana, sarana dan
prasarana, SDM Aparatur
PKP2A IV LAN yang
professional serta
akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP 74

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja (Revisi II) PKP2A IV LAN Tahun 2016

Pada revisi ke-2 dari Perjanjian Kinerja PKP2A IV LAN, terdapat penyesuaian jumlah

target kinerja dari indikator kinerja ”Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkat Kompetensinya”.

Sebelumnya ditargetkan sejumlah 200 Orang, namun setelah adanya efisiensi anggaran yang

mengakibatkan pemotongan 2 (dua) kegiatan yaitu Forum Pembinaan Widyaiswara angkatan II dan

Training Officer Course (TOC) angkatan II secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah

tenaga kediklatan yang dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi oleh PKP2A IV LAN.

Selain itu, dalam revisi Perjanjian Kinerja ini juga terdapat penambahan jumlah lembaga diklat yang

dilakukan pembinaan dimana sebelumnya berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari BKD Palembang dan

BKPP Aceh ditambah menjadi 4 (empat) yang terdiri dari BKD Palembang, BKPP Aceh, Badan

Diklat Padang dan Badan Diklat Medan.

Untuk mendapatkan rasio perbandingan target dan realisasi kinerja yang sesuai dan

objektif, revisi ke-2 Perjanjian Kinerja ini dijadikan sebagai referensi untuk perhitungan target

capaian kinerja dan realisasi kinerja PKP2A IV LAN tahun 2016.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan tingkat keberhasilan organisasi memenuhi target yang telah

ditetapkan yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Pada tahun 2016, capaian kinerja PKP2A IV

LAN telah memenuhi target secara menyeluruh dan hal ini dapat diidentifikasi dengan beberapa

kegiatan yang dananya bersumber dari APBN (rupiah murni) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 8

(delapan) indikator untuk 4 (empat) sasaran, 5 (lima) indikator dinyatakan telah berhasil dicapai

dengan persentase capaian rata-rata 100%, 1 (satu) indikator dengan persentase capaian

95.83% dan 1 (satu) indikator dengan kategori penilaian “Baik”, sedangkan 1 (satu) indikator

lainnya yaitu “Skor SAKIP” belum dapat dilakukan penilaian dikarenakan penilaian terhadap indikator

ini berpusat pada induk organisasi (LAN RI).

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja PKP2A IV LAN tahun 2016, pencapaian target dan

realisasi kinerja selama tahun 2016 seperti pada tabel berikut :

No
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja

Target
2016

Realisasi
2016

%
Capaian
2016

1 Meningkatnya kualitas
rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan
administrasi negara yang
menjadi wacana public

1 1 100%

2 Terwujudnya
pengembangan ilmu
administrasi negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di
bidang administrasi negara

2 Edisi 2 Edisi 100%

Jumlah laporan
penyelenggaraan Rakor/Raker
kajian

1 1 100%

3 Meningkatnya
kompetensi dan
profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat
kepemimpinan yang menerapkan
inovasi proyek perubahan

85% 95.83% 95.83%

Jumlah Tenaga Kediklatan yang
meningkat kompetensinya

114 114 100%
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Jumlah lembaga diklat yang
dibina

4 4 100%

Indeks kepuasan
penyelenggaraan pelatihan

Baik Baik Baik

4 Terwujudnya
peningkatan
kelembagaan, tata
laksana, sarana dan
prasarana, SDM
Aparatur PKP2A IV LAN
yang professional serta
akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP 74 61,66 83,32%

Tabel III.1 Target dan Realisasi Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2016

Sesuai dengan target kinerja yang direncanakan, Bidang Kajian Inovasi Administrasi

Negara telah melakukan penyusunan 1 (satu) buku kajian sebagai salah satu upaya untuk

memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan khususnya bagi

Pemerintah Aceh dan provinsi lainnya yang ada di Wilayah Sumatera. Buku kajian yang berjudul

“Inovasi Pelayanan Publik di Daerah” dengan tema “Strategi Inovasi di Provinsi Sumatera Selatan

dan Kabupaten Belitung Timur” bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi

inovasi terhadap sistem pelayanan publik di pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Sumatera

Selatan dan Kabupaten Belitung Timur dan diharapkan penulisan kajian yang menggunakan metode

kualitatif dan desk research ini dapat menjadi rujukan tidak hanya bagi stakeholders setempat akan

tetapi bagi seluruh stakeholder yang ada di wilayah Sumatera untuk dapat mengadopsi dan

mengembangkan nilai-nilai inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang efisien,

efektif, transparan dan akuntabel.

No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016 Publikasi

1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan
administrasi negara yang menjadi
wacana public

1 Rekomendasi 1 Rekomendasi - Policy Brief
- Focus Group

Discussion
- …

Tabel III.2 Target dan Realisasi IK 1.1

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan

IK 1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan administrasi negara yang menjadi
wacana publik
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Penulisan buku kajian ini dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya penyusunan ToR;

research design dan instrumen; pengumpulan dan penggalian data menggunakan metode indepth

interview dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah untuk memetakan permasalahan dan

mengeksplorasi kebutuhan; penyusunan analisa data dan interpretasi data, penyusunan policy brief

yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat metode kajian atau studi lapangan dan

bentuk rekomendasi yang diberikan; serta penyusunan dan pencetakan buku kajian sebanyak 100

eksemplar yang selanjutnya disebarluaskan kepada instansi pemerintah daerah baik instansi

vertikal maupun horizontal melalui beberapa mekanisme penyebaran.

Tantangan/permasalahan :

Secara keseluruhan target kinerja yang direncanakan berupa 1 (satu) rekomendasi

kebijakan administrasi negara yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan

inovasi administrasi negara bagi pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

dan Kabupaten Belitung Timur telah tercapai dengan baik, namun ada beberapa permasalahan

yang perlu untuk ditindaklanjuti diantaranya :

- Pemanfaatan hasil kajian yang masih relatif rendah; feedback atau kemanfaatan dari hasil

rekomendasi yang telah diberikan sejauh ini sulit untuk diukur karena belum adanya

instrumen tersendiri yang lebih spesifik untuk melihat sejauhmana rekomendasi hasil kajian

tersebut diadopsi dan dikembangkan oleh stakeholders.

- Keterbatasan kuantitas dan kualitas peneliti; hingga akhir tahun 2016 jumlah peneliti yang

ada di PKP2A IV LAN sebanyak 3 (tiga) Peneliti Pertama sangat tidak sebanding dengan

beban tugas dan cakupan wilayah kerja disamping pejabat struktural (Kabid KKIAN) yang

berstatus Pelaksana tugas (Plt.). Selain itu, keberadaan Peneliti Pertama belum dapat

sepenuhnya mengakomodir tahapan penggalian data di lapangan dan analisa data secara

maksimal.

- Terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di

Bidang KKIAN merupakan salah satu key factor tidak maksimalnya terobosan-terobosan

yang dicapai.

Solusi yang diharapkan :

- Diperlukan indikator khusus untuk mengukur sejauhmana kemanfaatan hasil kajian bagi

stakeholders. Solusi lainnya yaitu melalui pemantapan tema dan lokus kajian yang lebih

spesifik dengan memprioritaskan pengkajian isu-isu lokal dan pengintegrasian tema kajian

dengan program diklat yang ada di PKP2A IV LAN
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- Diperlukan adanya penjenjangan lebih lanjut dari tingkatan fungsional peneliti yang sudah

ada, penambahan jumlah fungsional peneliti pertama dan disegerakan adanya pengisian

kekosongan jabatan Eselon III (Kabid KKIAN) dari LAN.

- Perlunya usulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kajian dan adanya

upaya mengoptimalisasi kajian mandiri ataupun kajian yang berbasis cost-sharing dengan

instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemerhati

kebijakan administrasi pemerintahan dan inovasi administrasi negara

Jurnal Transformasi Administrasi merupakan media jurnal ilmiah yang diterbitkan secara

berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai wadah untuk pengembangan kebijakan

dan manajemen kinerja pemerintah yang didalamnya memuat tulisan ilmiah terhadap hasil kajian

konseptual atau penelitian empirik tentang isu-isu penyelenggaraan dan pembangunan administrasi

Negara. Jumlah pencetakan jurnal pada tahun 2016 sebanyak 600 eksemplar untuk 2 (dua) edisi

dan telah didistribusikan sebanyak 300 eksemplar masing-masing edisi ke instansi pemerintah,

universitas, dan lembaga lain yang dianggap relevan.

Tantangan/permasalahan :

- Kesulitan dalam mengumpulkan artikel dari penulis yang sesuai dengan tema penerbitan

jurnal.

- Status jurnal Transformasi Administrasi masih belum terakreditasi LIPI.

Solusi yang diharapkan :

- Memperbanyak penyebaran undangan kepada semua multistakeholder yang ada di tingkat

lokal maupun nasional sebagai upaya untuk menarik minat penulis dalam mengkonstribusi

berbagai pengetahuan dan pemikiran terkait pengembangan kebijakan administrasi negara

di daerah dan di pusat.

- Melakukan pengajuan kembali status akreditasi Jurnal ke LIPI dengan memperbanyak

muatan karya ilmiah berskala nasional maupun internasional.

Sasaran 2 Terwujudnya pengembangan Ilmu administrasi Negara

IK 2.1 Jumlah edisi jurnal/majalah di bidang administrasi negara
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Sebagaimana indikator kinerja sebelumnya, dilihat dari segi kuantitas Rapat Koordinasi

Kajian pada tahun 2016 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang direncanakan.

Rakor yang diselenggarakan di Palembang tersebut dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang dari

berbagai instansi pemerintahan, universitas, dan lembaga-lembaga pemerhati kebijakan

administrasi negara lainnya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

khusus untuk penyempurnaan kegiatan Rakor Kajian ini di masa akan datang.

Tantangan/permasalahan :

- Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Rakor Kajian sangat sedikit

dan tidak dapat mengakomodir semua tahapan pelaksanaan kegiatan dengan baik.

- Rendahnya minat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk berpartisipasi dalam

Rakor khususnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemerhati kebijakan selain LIPI.

Solusi yang diharapkan :

- Diperlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Rakor Kajian di tahun berikutnya.

- Adanya sinkronisasi agenda Rakor Kelitbangan antar pihak penyelenggara supaya tidak

overlapping dan untuk meminimalisir keterlibatan peserta based on attendance tapi lebih

pada based on needs.

- Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mengeksplorasi isu-isu kebijakan publik di

daerah khususnya di Provinsi Aceh, telah dibentuk “Forum Duek Pakat” yang melibatkan

berbagai stakeholders terkait dan diselenggarakan secara periodik. Melalui forum ini juga

diharapkan adanya persamaan persepsi dalam menyikapi berbagai permasalahan yang

berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah selaku pelayan publik.

Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan

sebanyak 3 (tiga) tingkatan yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. II, Tk. III dan Tk. IV. Khusus Diklat

Kepemimpinan Tk. IV dibuka sebanyak 2 (dua) kelas yaitu kelas A dan B. Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan ini berpedoman pada :

IK 2.2 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker kajian

Sasaran 3 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN

IK 3.1 Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi
Proyek Perubahan
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1) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan

Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga;

3) Peraturan Kepala LAN nomor 2 tahun 2016 beserta lampirannya tentang Rincian Biaya

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. I, Tk. II, Tk. III, Tk. IV, Prajabatan

CPNS Gol. III, Gol. I dan II, serta Prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori

I dan/atau Kategori II.

Diklat Kepemimpinan pola baru yang diselenggarakan secara on-off ini menginisiasi sistem

penyelenggaraan diklat yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan mampu membentuk karakter

pemimpin birokrasi yang berkompeten dan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsi serta berdedikasi tinggi dalam mempercepat tercapainya visi dan misi instansi dan

pemerintah sesuai dengan tingkatan geografisnya masing-masing serta mampu mengatasi berbagai

permasalahan dan beradaptasi dengan isu-isu strategis nasional dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan kurikulum Diklat Kepemimpinan, setiap peserta diklat diwajibkan untuk membuat

inovasi proyek perubahan sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing dan

mengimplementasikannya dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan semasa off-campus.

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor 420/S.I/PEP.02.4 tanggal 28

November 2016 perihal Format Penyampaian IKU dan hasil koordinasi dengan Biro PHHP LAN

terkait cara perhitungan IKU, untuk IK 3.1 menggunakan metode pengukuran dengan rumus :

Jumlah Peserta yang Lulus x   100
Jumlah Peserta

sehingga didapat hasil dari pengukuran indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi
2016 % Capaian

3.1 Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang
menerapkan Inovasi Proyek Perubahan
1. Diklatpim Tk. II Akt. XLII Kelas E 60 Peserta 59 Peserta 98.33

2. Diklatpim Tk. III Akt. II 40 Peserta 40 Peserta 100.00

3. Diklatpim Tk. IV Akt. II Kelas A 40 Peserta 38 Peserta 95.00

4. Diklatpim Tk. IV Akt. II Kelas B 40 Peserta 36 Peserta 90.00

Total 180 Peserta 173 Peserta 95.83

Tabel III.3 Target dan Realisasi IK 3.1
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Dilihat dari kualifikasi tingkat kelulusan peserta, rata-rata peresentase lulus dengan

predikat “memuaskan” lebih banyak dibandingkan dengan “kurang memuaskan” sehingga dapat

disimpulkan bahwa pada tahun 2016 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan telah sesuai

dengan yang diharapkan.

No Jenis Diklat Peserta

Tingkat Kelulusan

Tunda TL
Mengun
-durkan

Diri

Sangat
Memuas

-kan
(>90)

Memuas
-kan

(>80 -
<90)

Cukup
Memuas

-kan
(>70 -
<80)

Kurang
Memuas-

kan
(>60 -
<70)

1 PIM II 60 5 43 11 - - - 1

2 PIM III 40 - 17 23 - - -

3 PIM IV Kelas A 38 5 20 13 - - 1 1

4 PIM IV Kelas B 36 8 19 7 2 - - -

5 Prajab Gol. III Kelas A 40 9 22 8 - - - -

6 Prajab Gol. III Kelas B 40 8 28 4 - - - -

7 Prajab Gol. III Kelas C 40 11 29 - - - - -

8 Prajab Gol. III Kelas D 40 11 28 1 - - - -

9 Prajab Gol. III Kelas E 40 2 30 4 - 4 - -

10 Prajab Gol. III Kelas F 40 5 35 - - - - -

11 Prajab Gol. III Kelas G 40 2 38 - - - - -

12 Prajab Honorer K1 40 3 11 26 - - - -

Tabel III.4 Kualifikasi Tingkat Kelulusan Peserta Diklat

Tantangan/permasalahan :

- Kurangnya komitmen calon peserta diklat pasca konfirmasi keikutsertaan secara

administratif

- Belum adanya indikator yang spesifik untuk memantau tingkat keberhasilan/kemanfaatan

dari penerapan inovasi proyek perubahan di instansi masing-masing peserta diklat

- Tenaga pengajar masih didatangkan dari luar Satker dikarenakan keterbatasan kompetensi

tenaga pengajar internal

Solusi yang diharapkan :

- Akan diupayakan penyusunan indikator khusus untuk mengevaluasi tingkat kemanfaatan

inovasi proyek perubahan masing-masing peserta diklat
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- Diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pengajar internal melalui pelatihan terkait

maupun pengiriman mengikuti penjenjangan lebih lanjut

Indikator kinerja ini memfokuskan pada pembinaan terhadap tenaga kediklatan dari

berbagai instansi/badan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang ada di Provinsi Aceh dan

provinsi lainnya di Sumatera melalui Diklat Teknis dengan tujuan supaya adanya kesepahaman

terhadap mekanisme teknis dan non-teknis terhadap proses penyelenggaraan diklat aparatur

negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukannya revisi DIPA (efisiensi tahap I) pada bulan Juni 2016 dimana salah

satu poin efisiensi adalah pemotongan anggaran untuk kegiatan Forum Pembinaan Widyaiswara

(FPW) dan kegiatan Training Officer Course (ToC) masing-masing 1 (satu) kelas sehingga

berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kediklatan yang ditargetkan peningkatan

kompetensinya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelumnya dari jumlah semula 200 Orang menjadi

114 Orang. Namun untuk mendapatkan realisasi yang objektif terhadap persentase capaian

kinerja, maka dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan merasionalkan target jumlah tenaga

kediklatan menjadi 114 Orang sehingga capaian kinerja menjadi 100%. Adapun jenis Diklat Teknis

yang diselenggarakan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target
2016

Realisasi
2016

%
Capaian Tempat

3.2 Jumlah Tenaga Kediklatan yang
Meningkat Kompetensinya
1. Rapat Koordinasi Kediklatan 50 Orang 50 Orang 100.00 Palembang

2. Forum Pembinaan Widyaiswara 35 Orang 35 Orang 100.00 Kantor PKP2A IV LAN

3. Training Officer Course 29 Orang 29 Orang 100.00 Kantor PKP2A IV LAN

Total 114 Orang 114 Orang 100.00

Tabel III.5 Target dan Realisasi IK 3.2

Tantangan/permasalahan :

- Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian/lembaga pada tahun berjalan

berdampak signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan kegiatan

IK 3.2 Jumlah Tenaga Kediklatan yang Meningkat Kompetensinya
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Solusi yang diharapkan :

- Anggaran Rupiah Murni (RM) yang sudah dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi

kalangan eksternal seharusnya tidak dilakukan efisiensi, karena hal ini dapat berdampak pada

paradigma stakeholder terhadap lemahnya komitmen PKP2A IV LAN dalam pengembangan

kompetensi aparatur di daerah

Pada tahun 2016 terdapat 4 (empat) lembaga diklat yang dijadikan target untuk

dilakukan evaluasi dan pembinaan yaitu BKPP Aceh, Badan Diklat Medan, Badan Diklat Padang dan

BKD Palembang. Realisasi dari indikator kinerja ini mencapai 100% dimana keempat lembaga diklat

tersebut telah berhasil dilakukan pembinaan oleh PKP2A IV LAN dengan memprioritaskan pada

kesiapan pelayanan terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat, ketersediaan tenaga

pengajar (Widyaiswara) dan kurikulum pembelajaran diklat

Tantangan/permasalahan :

- Belum adanya indikator yang lebih spesifik untuk mengukur tingkat keberhasilan dari

pembinaan yang dilakukan

- Masih minimnya ketersediaan dana yang dialokasikan untuk pembinaan lembaga diklat

Solusi yang diharapkan :

- Adanya indikator khusus untuk memantau tingkat keberhasilan pembinaan lembaga diklat

yang dilaksanakan

- Diperlukan penambahan alokasi dana untuk lebih mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan

kegiatan pembinaan

Dengan adanya gedung yang representatif untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan

dan pelatihan serta upaya pembenahan secara optimal, PKP2A IV LAN telah mempersiapkan

berbagai layanan untuk kebutuhan para peserta diklat diantaranya :

1) Sarana dan prasarana yang memadai berupa :

- Kamar type VIP sebanyak 3 (tiga) kamar dan kamar type Standar sebanyak 38 (tiga puluh

delapan) Kamar yang masing-masing dilengkapi dengan tempat tidur, meja dan kursi

belajar, Air Conditioner (AC), WiFi (internet hotspot) dan fasilitas sanitasi

IK 3.3 Jumlah lembaga diklat yang dibina

IK 3.4 Indeks kepuasan penyelenggaraan pelatihan
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- Ruang Kelas dan Ruang Diskusi yang dilengkapi dengan meja dan kursi, LCD Proyektor,

Sound System, WiFi dan AC

- Ruang mini theater yang dapat digunakan untuk pembukaan dan penutupan serta kegiatan

seminar peserta diklat dengan kapasitas + 96 Orang

2) Kurikulum pembelajaran diklat yang sesuai dengan Peraturan Kepala LAN dan kebutuhan para

peserta diklat terutama yang berkenaan dengan pengembangan ilmu Administrasi Negara

3) Ketersediaan widyaiswara yang berkompeten dan berpengalaman baik dari dalam maupun luar

satker PKP2A IV LAN mulai dari jenjang eselon I, II, III dan para pakar/ahli di bidang administrasi

negara

4) Kegiatan Benchmarking dengan lokus luar negeri dan dalam negeri yang bertujuan sebagai

wadah study banding, penambahan wawasan serta perubahan paradigma berfikir dalam

penerapan sistem administrasi negara yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel serta pro-publik. Pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan Benchmarking

diantaranya :

a. Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XLII Kelas E, lokus Hongkong dan Bangkok;

b. Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan II, lokus Jakarta;

c. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan II Kelas A, lokus Medan; dan

d. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan II Kelas B, lokus Batam.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tingkat kompetensi Widyaiswara,

indeks kepuasan peserta diklat terhadap komponen ini adalah sebagai berikut :

No Jenis Diklat Peserta
Tingkat Kepuasan

Penyelenggaraan
dan Sarpras WI

1 PIM II 59 8.13 8.14

2 PIM III 40 8.05 8.65

3 PIM IV Kelas A 38 7.84 81.9

4 PIM IV Kelas B 36 7.84 9.17

5 Prajab Gol. III Kelas A 40 8.69 8.66

6 Prajab Gol. III Kelas B 40 7.79 7.88

7 Prajab Gol. III Kelas C 40 7.70 9.01

8 Prajab Gol. III Kelas D 40 8.09 8.91

9 Prajab Gol. III Kelas E 40 7.62 9.14

10 Prajab Gol. III Kelas F 40 7.10 8.87

11 Prajab Gol. III Kelas G 40 7.10 9.17

12 Prajab Honorer K1 40 8.02 9.03
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13 FPW I 35 - -

14 TOC I 29 8.11 8.81

Tabel III.6 Indeks Kepuasan Peserta Diklat terhadap
Penyelenggaraan Diklat (Sarpras dan WI)

Tantangan/permasalahan :

- Masih minimnya jumlah widyaiswara yang berkompeten dari dalam Satker PKP2A IV LAN

khususnya untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. II dan Tk. III sehingga

berdampak pada jadwal pelaksanaan diklat yang berubah-ubah karena menyesuaikan

dengan jadwal yang diusulkan oleh widyaiswara dari luar Satker PKP2A IV LAN

- Keterbatasan anggaran dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi pengelola/

penyelenggara diklat

Solusi yang diharapkan :

- Adanya peningkatan kompetensi bagi widyaiswara PKP2A IV LAN melalui penjenjangan

tingkatan widyaiswara dan penambahan jumlah widyaiswara sesuai kebutuhan

- Adanya penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan dan pengembangan komptensi

pengelola/penyelenggara diklat

Untuk tahun 2016, sasaran strategi dan indikator kinerja ke-4 ini belum dapat dilakukan

penilaian karena sistem penilaian secara komprehensif terpusat pada organisasi induk yaitu LAN,

dimana realisasi pada tahun sebelumnya (2015) adalah “BB (>70-80)”, dalam artian pimpinan

LAN beserta segenap komponen Satker LAN telah menunjukkan komitmen yang baik dalam

penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Sebagai salah satu Satker LAN yang

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Pimpinan LAN,

PKP2A IV LAN masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan teknis dan non-teknis ditinjau dari

beberapa aspek dan perlu adanya komitmen dan konsistensi dalam menindaklanjuti permasalahan

tersebut.

Sasaran 4 Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, sarana dan
prasarana, SDM Aparatur PKP2A IV LAN yang professional serta
akuntabilitas lembaga

IK 4 Skor SAKIP
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Tantangan/permasalahan :

Aspek Kelembagaan, diantaranya :

- Masih dibutuhkannya penyempurnaan dalam pemetaan kebutuhan pegawai terhadap

tantangan dan beban kerja

- Belum terwujudnya integrasi keterlibatan pegawai lintas bidang/bagian dalam

pelaksanaan kegiatan sehingga terjadinya overlapping beban kerja

- Belum terbangunnya hubungan kerja dalam suatu jejaring kerja yang lebih spesifik dengan

melibatkan berbagai unsur lembaga lintas sektoral

- Belum sepenuhnya menetapkan prosedur kebijakan dan pengendalian di semua kegiatan

- Belum maksimalnya evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur

pengendalian di semua kegiatan

- Belum sepenuhnya melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan terintegrasi

dalam pelaksanaan kegiatan

Aspek Tata laksana, diantaranya :

- Pelaksanaan tugas dan fungsi PKP2A IV LAN belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat

dari Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang masih harus direview dan disesuaikan

dengan prosedur pelaksanaan yang berlaku

- Hubungan kerja antara PKP2A IV LAN dengan Satker LAN lainnya belum berjalan secara

sinergis dan belum terkoordinasi dengan baik

- Koordinasi dan pembinaan diklat belum optimal, hal ini terkait dengan mekanisme

koordinasi serta pembagian peran antara PKP2A IV LAN dengan lembaga-lembaga diklat

yang ada diwilayah kerja PKP2A IV LAN

- Secara subtantif hasil kajian dan penelitian kurang berkoordinasi dengan LAN dan Satker

LAN lainnya sehingga hal ini membuat kegiatan kajian tidak berjalan dengan baik

- Belum maksimalnya pemrosesan pengadaan barang dan jasa secara elektronik khususnya

e-catalog dikarenakan masih minimnya pemahaman secara teknis dalam pemrosesan e-

catalog. Total belanja pengadaan yang diproses melalui Pihak Ketiga/Penyedia baik

dengan metode Pengadaan Langsung maupun Lelang Sederhana pada tahun 2016

sebesar Rp.4.190.836.700,- atau sekitar 32.76% dari total pagu keseluruhan

Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung diklat termasuk asrama peserta diklat belum sepenuhnya terisi dengan peralatan

meubelair
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- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan

aparatur seperti gedung olahraga dan perlengkapannya, laboratorium komputer dan

bahasa

- Belum maksimalnya ketersediaan sarana IT untuk mendukung sistem informasi dan

manajemen terkait database dan pengembangan produk-produk inovasi administrasi

Negara

- Terbatasnya ketersediaan kenderaan operasional, dimana jumlah yang ada hingga

sekarang sebanyak 5 (lima) unit kenderaan roda empat dan 5 (lima) unit kenderaan roda

dua

Aspek Sumber Daya Manusia

- Dilihat dari segi kuantitas, proyeksi peningkatan beban kerja dan cakupan wilayah kerja

yang begitu besar, rasio jumlah pegawai yang dimiliki masih relatif sedikit. Hingga akhir

Desember 2016 jumlah pegawai PKP2A IV LAN sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang

yang terdiri dari 1 pegawai Eselon II, 2 pegawai Eselon III, 3 pegawai eselon IV, 4

fungsional Widyaiswara Madya, 1 fungsional Widyaiswara Pertama, 3 fungsional Peneliti

Pertama, dan selebihnya 29 pegawai yang tersebar di masing-masing Bidang/Bagian

- Dari segi kualitas, staf yang berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan belum

sepenuhnya memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi dan

hal ini berdampak pada over-lapping beban kerja yang tidak sesuai dengan analisa jabatan

masing-masing

- Keberadaan sumber daya manusia aparatur belum seutuhnya mencerminkan faktor

utama dan penentu yang menjadi subyek pelaku perubahan (agent of change) dan belum

sepenuhnya turut serta dalam rangkaian proses perubahan

- Pemetaan dalam pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya optimal dan hal

ini terlihat pada proses perencanaan usulan anggaran yang tidak mengakomodir

kebutuhan pengembangan secara spesifik dan terukur
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No
Nama Bidang/

Bagian/Sub bagian
Jumlah Pegawai dan Jabatan Kebutuhan Pegawai

1.
KEPALA PKP2A IV
LAN

2. BIDANG KKIAN - Kabid. KKIAN (Plt.) (1)
- Peneliti Pertama (3)
- Pengelola Data dan Informasi Hasil

KKIAN (1)
- Pengelola Kajian (3)

- Kabid KKIAN (1)
- Peneliti Pertama (1)
- Peneliti Muda (3)
- Peneliti Madya (2)
- Pengelola Data dan

Informasi Hasil KKIAN (1)
3. BIDANG DIKLAT

APARATUR
- Kabid. Diklat Aparatur (1)
- Widyaiswara Madya (4)
- Widyaiswara Muda (1)
- Widyaiswara Pertama (1)
- Pengelola Evaluasi Diklat (2)
- Pengelola Pembelajaran Diklat (2)
- Pengelola Kepesertaan dan Alumni

Diklat (2)
- Pengelola Penyelenggaraan Diklat (2)

- Widyaiswara Madya (2)
- Widyaiswara Muda (1)
- Widyaiswara Pertama (9)
- Pengelola Adm Pembinaan

Diklat (2)
- Pengembang Program Diklat

Teknis dan Fungsional (1)

4. BAGIAN
ADMINISTRASI

Kabag. Administrasi (1)

a. Sub bagian
Keuangan

- Kasubbag. Keuangan (1)
- Pengelola Verifikasi Keuangan (1)
- Pengelola Adm Belanja Pegawai (1)
- Bendahara Pengeluaran (1)
- Pengelola Bendahara Penerimaan (1)
- Pengelola Verifikasi dan Akuntansi (1)

- Pengelola Verifikasi dan
Akuntansi (1)

- Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai (1)

b. Sub bagian
Perencanaan
dan Evaluasi
Program

- Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi
Program (1)

- Pengelola Data dan Informasi
Pemantauan dan Evaluasi Program
(2)

- Pengelola Data dan Informasi
Perencanaan (1)

- Pengelola Data dan
Informasi Perencanaan (1)

c. Sub bagian
Umum dan
SDM

- Kasubbag. Umum dan SDM (1)
- Pemroses Barjas (1)
- Pengelola Sistem Informasi Barjas (1)
- Pemroses Adm. Kepegawaian (1)
- Pengelola BMN (2)
- Pengelola Sarana Pendukung Diklat

(2)

- Permroses Adm
Kepegawaian (1)

- Pemroses Barjas (1)
- Pengelola Hubungan

Masyarakat (2)
- Teknisi Kerumahtanggaan

(2)
- Pengelolaan Keamanan dan

Kebersihan (2)
- Pengelola Adm Perjalanan

(1)
- Pemroses Produk Hukum

(1)
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- Pengadministrasi
Keperpustakaan (1)

Tabel III.7 Komposisi Pegawai PKP2A IV LAN per 31 Desember 2016
Berdasarkan Jabatan

Aspek Akuntabilitas

- Renstra 2015-2019 masih berupa turunan dari Renstra LAN yang perlu direview dan

disesuaikan setiap tahun dengan mengikuti berbagai kebijakan dan isu strategis di

lingkungan LAN serta arah pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN), Nawacita

Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan arah kebijakan pembangunan daerah

- Penetapan Kinerja tingkat Eselon II, III dan IV masih bersifat inkonsisten dengan

menyesuaikan pada dinamika pengalokasian, pemanfaatan dan efisiensi anggaran pada

tahun berjalan

Solusi yang diharapkan :

- Adanya komitmen induk organisasi (LAN) dan PKP2A IV LAN dalam penyempurnaan

berbagai aspek permasalahan teknis maupun  non-teknis sebagai upaya peningkatan target

pencapaian akuntabiltas organisasi di masa akan datang

- Adanya kebijakan pemerintah khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan RI dalam

penambahan alokasi anggaraan untuk PKP2A IV LAN sesuai dengan target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Matriks RPJMN 2015-2019, perencanaan strategis LAN dan

PKP2A IV LAN jangka menengah dan target pencapaian kinerja jangka pendek

2. Inovasi dan Kreativitas

Inovasi di bidang Administrasi Negara merupakan terobosan baru dari beberapa sasaran

strategis pengukuran kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang bertujuan untuk

mengeksplorasi dan mengeksekusi bentuk dan hasil pemikiran yang inovatif di bidang administrasi

Negara untuk dapat diimplementasi dan diproyeksikan sebagai model kreativitas pembaharuan

tatanan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara sektor

publik secara berkesinambungan. Inovasi administrasi Negara ini diantaranya menitikberatkan pada

perubahan paradigma, mindset dan brainstorm pegawai Aparatur Sipil Negara supaya lebih berpikir

praktis dan inovatif untuk mengembangkan potensi keilmuan bidang administrasi Negara dan

menjadikannya sebagai solusi atau jawaban terhadap berbagai permasalahan administrasi Negara

baik internal dan eksternal, dalam konteks mikro maupun makro.
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Pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa model inovasi berbasis IT dan kinerja baik

yang dapat diakses secara online maupun offline serta kreatifitas dari aparatur PKP2A IV LAN yang

terintegrasi dengan skema pelayanan sektor publik sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaan

kegiatan dan mempercepat pencapaian output jangka pendek maupun outcome jangka menengah

dari suatu kegiatan secara relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan akurat (accurate),

diantaranya :

1. Model inovasi berbasis IT (online access)

No Model Inovasi Deskripsi Status

1. Cyber office Layanan informasi internal dan
eksternal yang terdiri dari mailing
list, laman facebook dan website
PKP2A IV LAN

Aktif

2. SiMona Sistem informasi untuk memantau
pelaksanaan program dan kegiatan

Tidak aktif, karena belum
adanya anggaran untuk
penyediaan server cadangan

3. E-budgeting Tampilan realisasi keuangan per unit
secara periodik untuk memudahkan
pengawasan (controlling) terhadap
pemanfaatan anggaran kegiatan pada
masing-masing bidang, bagian dan
sub bagian

Tidak aktif, karena belum
adanya anggaran untuk
penyediaan server cadangan

Tabel III.8 Model Inovasi berbasis IT (online access)

2. Model inovasi berbasis Kinerja (offline access)

No Model Inovasi Deskripsi Status

1. Training Network on
Sumatera

Forum koordinasi untuk membangun
jejaring/mitra antara lembaga/badan
diklat se-Sumatera

Tahap pengembangan dan
pengintegrasian dengan
layanan fasilitasi/advokasi
penyelenggaraan Diklat

2. Handbook
Penyelenggaraan Diklat

Petunjuk manual memuat informasi
penyelenggaraan diklat yang dikemas
secara ringkas dan mudah dipahami

Tahap penyempurnaan konten
(isi) Handbook supaya lebih
praktis

Tabel III.9 Model Inovasi berbasis Kinerja (offline access)

3. Model Kreatifitas

No Model Kreatifitas Deskripsi Status

1. English day Wadah berbagi ilmu intra organisasi
khususnya bahasa Inggris

Aktif dan diselenggarakan
setiap hari Kamis
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2. Sharing Knowledge
Forum

Forum diskusi dan berbagi ilmu
pengetahuan terkait pengembangan
sistem Administrasi negara, bersifat
internal dan eksternal dengan
melibatkan para stakeholders

Aktif dan diselenggarakan
secara periodik

3. Forum “Duek Pakat” Merupakan forum diskusi untuk
mengeksplorasi perkembangan
administrasi ketatanegaraan, isu-isu
aktual dan strategis lintas sektor

Aktif dan diselenggarakan
secara periodik

4. Green and Clean

Campus

Wadah kebersamaan yang
diwujudkan melalui komitmen
bersama untuk menjaga kebersihan
kantor secara berkelanjutan

Aktif, salah satunya melalui
kegiatan “Jum’at Bersih”

5. Membangun Jembatan
Hati

Meningkatkan hubungan silaturahmi
sesama pegawai dan tenaga
outsourcing

Aktif

Tabel III.10 Model Kreatifitas

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 - 2016

Secara generala target dan realisasi pencapaian kinerja instansi pemerintah tiap tahun

memiliki karakter dinamis dikarenakan beberapa faktor diantaranya sasaran strategis dan indikator

kinerja instansi pemerintah dan kebijakan yang ditetapkan berpedoman pada rencana kinerja

instansi pemerintah tersebut dan arah prioritas pembangunan nasional baik jangka pendek maupun

menengah serta kebijakan moneter keuangan yang masih fluktuatif. Begitu juga halnya dengan

PKP2A IV LAN dimana capaian kinerja pada tahun 2016 tidak berbanding horizontal dengan tahun-

tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel berikut ini :

No
Sasaran

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja

Target
2016

Realisasi

2015 2016
1 Meningkatnya kualitas

rekomendasi kebijakan
Jumlah rekomendasi
kebijakan administrasi negara
yang menjadi wacana publik

1 1 1

2 Terwujudnya
pengembangan ilmu
administrasi negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di
bidang administrasi negara

2 Edisi 2 2

Jumlah laporan
penyelenggaraan
Rakor/Raker kajian

1 - 1

3 Meningkatnya
kompetensi dan
profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat
kepemimpinan yang
menerapkan inovasi proyek
perubahan

85% 95% 98.85%
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Jumlah Tenaga Kediklatan
yang meningkat
kompetensinya

114 40 114

Jumlah lembaga diklat yang
dibina

2 Tidak
dilaksanakan

4

Indeks kepuasan
penyelenggaraan pelatihan

Baik Memuaskan
(7.91)

Baik

4 Terwujudnya peningkatan
kelembagaan, tata
laksana, sarana dan
prasarana, SDM
Aparatur PKP2A IV LAN
yang professional serta
akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP 74 BB -

Tabel III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PKP2A IV LAN Tahun 2015-2016

Merujuk pada tabel diatas, pada prinsipnya sasaran strategis dan indikator kinerja tahun

2015 dan 2016 memiliki karakteristik output yang sama, berbeda dengan tahun 2014 dan

beberapa tahun sebelumnya. Efisiensi anggaran pada tahun 2015 berupa realokasi anggaran yang

merupakan kebijakan LAN dikarenakan adanya penambahan indeks tunjangan kinerja di lingkungan

LAN dari 40% menjadi 70% berdampak pada pengurangan beberapa kegiatan yaitu

penyelenggaraan rapat koordinasi kediklatan dan monitoring lembaga diklat yang ada di daerah dan

hal ini mempengaruhi realisasi kinerja PKP2A IV LAN tidak sesuai dengan target yang sudah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berbeda dengan tahun 2015, perjanjian kinerja pada tahun 2016 terlebih dahulu

disesuaikan dan direvisi pasca efisiensi anggaran untuk meminimalisir tidak tercapainya realisasi

kinerja dan merasionalisasi pencapaian kinerja secara objektif, sehingga tingkat keberhasilan

pencapaian kinerja di tahun 2016 lebih meningkat dibanding tahun 2015.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN 2015-2019

Visi PKP2A IV LAN untuk menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan

ilmu administrasi negara dimana keberadaan PKP2A IV LAN diharapkan dapat memberikan berbagai

rekomendasi kebijakan dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara serta melakukan

pembinaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara. Peran PKP2A IV

LAN sesuai dengan visi tersebut merupakan turunan dari rencana strategis LAN dalam jangka

menengah (2015-2019) dengan merujuk pada amanat RPJMN 2015-2019 tahap ke-3 yang lebih

memprioritaskan pada “pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
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menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat”.

Pada prinsipnya, apabila dikaitkan dengan amanat RPJMN 2015-2019 tahap ke-3 baik

LAN maupun Satker LAN mempunyai peran dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih berkompeten dan berkualitas dan mampu

mengembangkan berbagai proyek perubahan yang terintegrasi dalam sistem inovasi administrasi

negara yang sebagiannya dipadukan dengan pengembangan IPTEK di tataran pemerintahan pusat

maupun daerah.

Sesuai dengan Matriks RPJMN 2015-2019 tahap ke-3 untuk level kementerian dan

lembaga, khususnya PKP2A IV LAN tercantum 8 (delapan) target capaian Indikator Kinerja yang

merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk jangka menengah

(2015-2019) dan diakomodir dalam Perjanjian Kinerja khususnya tahun 2016, terdapat beberapa

pencapaian kinerja yang belum sebanding dan tidak sesuai dengan isi Matriks tersebut

sebagaimana pada Lampiran II Dokumen LKIP ini, dan terhadap hal ini telah dilakukan

penyempurnaan pada tahun berjalan.

Berdasarkan tabel pada Lampiran 3 tersebut, indikator kinerja berupa “Laporan Advokasi

di Bidang Administrasi Negara” yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis “Meningkatkan

Pengembangan dan Praktek Inovasi di Bidang Administrasi Negara” dengan target pencapaian 1

(satu) Laporan tidak dialokasikan dalam usulan DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2016

dikarenakan kurangnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pengkajian dan Inovasi Administrasi

Negara dan masih minimnya sumber daya yang tersedia untuk pengembangan inovasi sehingga

tidak memungkinkan untuk terlaksana. Oleh karena itu dilakukan revisi terhadap sasaran strategis

tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yaitu “Terwujudnya

Pengembangan Ilmu Administrasi Negara” yang merupakan sasaran strategis dari indikator kinerja

“Jumlah edisi jurnal/majalah di bidang Administrasi negara” dan “Jumlah laporan penyelenggaraan

raker/rakor kajian”. Sedangkan untuk sasaran strategis dan indikator kinerja lainnya telah sesuai

sebagaimana yang ditargetkan dalam Matriks RPJMN 2015-2019 tersebut dan telah

direalisasikan dengan baik pada tahun 2016.

Di sisi lain, berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) tahun 2015 mencapai 69.5 dari target asumsi makro APBN 2015 69.4.

Pengukuran terhadap IPM ini dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pendidikan dimaksud dapat berupa meningkatnya akses publik terhadap jenjang pendidikan yang
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diberikan oleh pemerintah melalui instansi pemerintahan terkait melalui berbagai skema pendidikan

formal dan informal, degree dan non-degree serta keikutsertaan dalam seminar, workshop dan

kegiatan interaktif lainnya. Apabila dilihat pada target dan realisasi kinerja tahun 2016, indikator

kinerja berupa “persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi proyek

perubahan” dan “jumlah tenaga kediklatan yang meningkat kompetensinya” mencapai rata-rata

99,25% dan hal ini merupakan salah satu upaya PKP2A IV LAN untuk meningkatan indeks

pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan khususnya pendidikan dan pengembagan ilmu

administrasi negara bagi aparatur sipil negara di daerah.

B. Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran Tahun 2016

Sesuai dengan DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2016 jumlah dana yang dialokasikan

untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp.12.317.914.000,- yang

bersumber dari pagu Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

disebar pada 3 (tiga) Program Utama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya LAN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN, dan Program

Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara. Tahapan pengusulan anggaran terdiri

dari usulan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran yang terlebih dahulu

dilakukan rapat koordinasi dan konsolidasi penyesuaian terhadap Arsitektur dan Informasi Kinerja

(ADIK) RKA-K/L di lingkungan LAN.

Kebijakan moneter dan fiskal pemerintah yang mengharuskan efisiensi anggaran pada

tahun 2016 dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah

Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Tahun 2016, rendahnya penerimaan pajak, dan belum adanya kepastian terhadap repratiasi

(pemindahan dana dari luar ke Indonesia atas kepemilikan dana dari Wajib Pajak (WP) orang

Indonesia juga berdampak signifikan terhadap DIPA PKP2A IV LAN yang mengalami 2 (dua) kali

efisiensi/pemotongan anggaran yaitu pada bulan Juni dan September 2016 dengan nilai total

efisiensi per Program sebagai berikut :

a) Efisiensi Anggaran Tahap I (self blocking)

Efisiensi tahap I dilakukan pada bulan Juni tahun 2016 dengan melakukan pemotongan

anggaran pada akun belanja di beberapa kegiatan dan pemanfaatan (optimalisasi) pagu sisa



38

pengadaan barang dan jasa dengan nilai total efisiensi sebesar Rp.544.362.000,- atau 4.42% dari

pagu anggaran. Pada efisiensi tahap I ini juga dilakukan pengurangan 2 (dua) kegiatan yaitu Forum

Pembinaan Widyaiswara semula dialokasikan 2 (dua) kali penyelenggaraan menjadi 1 (satu) kali

penyelenggaraan dan Training Officer Course (TOC) dari 2 (dua) angkatan menjadi 1 (satu)

angkatan.

No Nama Program Semula (Rp) Menjadi (Rp)

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya LAN

5.957.557.000,- 5.747.775.000,-

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 1.000.000.000,- 935.457.000,-

3 Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat
Aparatur Negara

5.360.357.000,- 5.090.320.000,-

Total 12.317.914.000,- 11.773.552.000,-

Tabel III.12 Efisiensi Anggaran Tahap I (per Program)

b) Efisiensi Anggaran Tahap II (self blocking)

Efisiensi tahap II dilakukan pada bulan September tahun 2016 dengan melakukan

pemotongan anggaran pada akun belanja di beberapa kegiatan dan pemanfaatan (optimalisasi) pagu

sisa pengadaan barang dan jasa dengan nilai total efisiensi sebesar Rp.156.660.000,- atau

1.20% dari pagu anggaran. Selain itu, revisi efisiensi pagu anggaran juga dilakukan penambahan

target PNBP berupa kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan II sebanyak 5 (lima) kelas

yaitu kelas C-G.

No Nama Program Semula (Rp) Menjadi (Rp)

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya LAN

5.747.775.000,- 5.739.944.000,-

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 935.457.000,- 935.457.000,-

3 Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat
Aparatur Negara

6.265.266.000,- 6.116.437.000,-

Total 12.948.498.000,- 12.791.838.000,-

Tabel III.13 Efisiensi Anggaran Tahap II (per Program)

Selain efisiensi anggaran dan penambahan jumlah target PNBP, pada tahun 2016 juga

terdapat penambahan nominal belanja pegawai di Triwulan ke-4 sebesar Rp.224.635.000,-
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sehingga total keseluruhan alokasi anggaran pada PKP2A IV LAN berdasarkan revisi ke-11 RKA-K/L

sebesar Rp.13.218.279.000,-

2. Revisi Anggaran Tahun 2016

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan

APBN dalam suatu tahun anggaran dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun Anggaran dimaksud. Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan revisi

anggaran adalah sebagai berikut :

a) Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama

yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum

sepenuhnya mengakomodir berbagai kebutuhan untuk tahun yang direncanakan;

b) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan kondisi dan

sasaran prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan;

c) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semula

direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual ataupun dari single-year menjadi

multiyears; dan

d) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan,

misalnya penghematan anggaran, penerapan reward dan punishment atau adanya APBN

Perubahan (APBN-P).

Dasar hukum atau ketentuan tentang Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 adalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.02/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Tata

Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016. Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan

ketentuan mengenai Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tertanggal 27 Juli 2015.

Adapun ruang lingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada Kementerian atau

Lembaga yang terdiri atas : perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau

pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; perubahan atau

pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau ralat karena kesalahan

administrasi. Selain itu, kewenangan penyelesaian revisi anggaran pada Kementerian/Lembaga

dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

a) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;

b) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
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c) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I K/L;

d) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

e) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

Untuk mengoptimalisasi penggunaan anggaran dan memenuhi kebutuhan efisiensi

anggaran serta menyesuaikan dengan kebijakan internal terhadap pemanfaatan anggaran yang

bersumber dari APBN dan PNBP, pada tahun 2016 PKP2A IV LAN telah melakukan revisi anggaran

sebanyak 11 (sebelas) kali dan jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015 hanya 9 (Sembilan)

kali revisi anggaran. Rincian revisi anggaran tahun 2016 sebagai berikut :

No Revisi ke- Kewenangan
Revisi

Keterangan Revisi

1 0a KPA Revisi pada Sub output Peningkatan Kerjasama antar Pegawai,
Kearsipan, Layanan Perkantoran, ToC Angkatan I, FPW dan
Rakor Diklat

2 I Kanwil DJPB

3 Ia KPA Revisi pada Sub output SAI, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan,
Belanja Sarana dan Prasarana, Diklat Kepemimpinan Tk. II Akt.
XLII Kelas E dan Pengendalian Kualitas Diklat (Aceh dan
Palembang)

4 II DJA Efisiensi anggaran Tahap I

5 III DJA Revisi kegiatan Bidang Diklat Aparatur (penambahan jumlah
target PNBP Diklat Prajabatan)

6 IIIa KPA Revisi berupa ralat akun pada beberapa kegiatan PNBP

7 IV DJA Efisiensi anggaran Tahap II dan penambahan target PNBP

8 V DJA Revisi penambahan nominal belanja pegawai, ..

9 VI Kanwil DJPB Revisi pada Layanan Perkantoran (penambahan belanja
perjalanan dinas koordinasi)

10 VII DJA Revisi penambahan target PNBP Sarana dan Prasarana

11 VIIa KPA Revisi pada kegiatan Bidang Diklat Aparatur

Tabel III.14 Tahapan Revisi Anggaran PKP2A IV LAN Tahun 2016

3. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Setelah dilakukannya beberapa kali revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam 1

(satu) Sub output, antar Sub output dan Output Kegiatan, efisiensi anggaran, penambahan

nominal belanja pegawai dan target PNBP, total anggaran PKP2A IV LAN sebesar

Rp.13.061.619.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.12.720.668,103,- atau 97.39%.
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No Program Pagu Anggaran
(Rp)

Realisasi Anggaran
(Rp)

Sisa Anggaran
(Rp)

%
Realisasi

1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya LAN

6.009.725.000,- 5.950.695.775,- 59.029.225,- 99.02%

2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur LAN

935.457.000,- 934.048.600,- 1.408.400,- 99.85%

3 Program Pengkajian
Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara

6.116.437.000,- 5.835.923.728,- 280.513.272,- 95.41%

Total 13.061.619.000,- 12.720.668,103,- 340.950.897,- 97.39%

Tabel III.15 Realisasi Anggaran PKP2A IV LAN Tahun 2016 (per Program)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan rendahnya persentase penyerapan anggaran

pada Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara (95.41%) disebabkan

diantaranya tidak tercapainya target jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XLII Kelas

E dan Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan II Kelas B disamping tidak optimalnya pemanfaatan

anggaran pada beberapa kegiatan baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun secara keseluruhan persentase realisasi

anggaran tahun 2016 meningkat sebesar 4.53% dibandingkan dengan tahun 2015 sebagaimana

pada tabel berikut :

No Program
% Realisasi
Anggaran

Tahun 2016

% Realisasi
Anggaran

Tahun 2015

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya LAN

99.02% 95.91%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur LAN

99.85% 99.90%

3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat
Aparatur Negara

95.41% 86.36%

Total 97.39% 92.86%

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Anggaran PKP2A IV LAN
Tahun 2015-2016 per Program
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan

Laporan Kinerja berpedoman pada pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga

Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian

strategis pada tahun 2016, yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran

strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2016. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah dipenuhi pencapaiannya dan

hal ini terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diperjanjikan, 7 (tujuh) indikator kinerja telah

mencapai target sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya belum dapat diukur tingkat

keberhasilannya karena pengukurannya terpusat pada induk organisasi (LAN).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari adanya komitmen dan

dukungan penuh dari pimpinan beserta jajarannya dan pegawai PKP2A IV LAN yang secara

bersama-sama telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik, terarah

dan terukur.

B. Rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya perbaikan secara berkesinambungan, dapat diusulkan beberapa

rekomendasi sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya review bersama terhadap pencapaian kinerja di tahun 2016 sebagai langkah

lebih lanjut peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya;

2. Merasionalisasi alokasi anggaran dengan target pencapaian kinerja untuk menghindari

perbaikan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk meningkatkan

komitmen dan integritas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun

anggaran;
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3. Meningkatkan pengawasan secara intern terhadap efektifitas penggunaan anggaran dan

pengelolaan kegiatan;

4. Melakukan review terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan

untuk lebih mengoptimalkan pendistribusian pengelola kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsinya masing-masing;

5. Adanya penambahan alokasi anggaran khususnya untuk peningkatan kompetensi pegawai,

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan inovasi administrasi

negara berbasis IT.
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Lampiran I

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.Si
Jabatan : Kepala PKP2A IV LAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Adi Suryanto, M.Si
Jabatan : Kepala LAN RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2016

Pihak Kedua

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Pihak Pertama

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kualitas rekomendasi

kebijakan
Jumlah rekomendasi kebijakan
administrasi negara yang menjadi
wacana publik

1

2 Terwujudnya pengembangan Ilmu
administrasi Negara

Jumlah edisi jurnal/majalah di
bidang administrasi negara

2

Jumlah laporan penyelenggaraan
Rakor/Raker kajian

1

3 Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme ASN

Persentase alumni Diklat
Kepemimpinan yang menerapkan
inovasi Proyek Perubahan

85%

Jumlah Tenaga Kediklatan yang
meningkat kompetensinya

114

Jumlah lembaga diklat yang dibina 4
Indeks kepuasan penyelenggaraan
pelatihan

Baik

4 Terwujudnya peningkatan
kelembagaan, tata laksana, sarana
dan prasarana, SDM Aparatur
PKP2A IV LAN yang professional
serta akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP 74

No Kegiatan Anggaran

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya LAN

Rp. 6.009.725.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Rp. 935.457.000,-
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Rp. 6.116.437.000,-

Jakarta, 2016

Pihak Kedua

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Pihak Pertama

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si



Lampiran II

MATRIKS RPJMN PKP2A IV LAN

(BERDASARKAN BUKU AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019)

KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2016
KL PROG KEG
086 06 Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi

Negara, Pembinaan dan Penyelenggaraan
Diklat Aparatur PKP2A IV LAN

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui
penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi
negara dan pembinaan analis kebijakan

Jumlah Rekomendasi kebijakan administrasi
negara yang di diseminasikan

2 policy
paper/policy brief

Meningkatnya pengembangan dan praktek
inovasi di bidang administrasi negara

Jumlah Laporan Advokasi di Bidang
Administrasi Negara

1 Laporan

Jumlah Jurnal/ Majalah di Bidang Kajian
Administrasi Negara

2 Edisi

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rakor/Raker Kajian

1 Penyelenggaraan

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
ASN melalui diklat

Jumlah Laporan Pembinaan Diklat 4 Laporan

Jumlah Peserta Bimtek Kediklan dan
sejenisnya
Jumlah Alumni diklat kepemimpinan dengan
predikat memuaskan

Peserta

Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional
yang meningkat pengetahuannya

Peserta

Jumlah Peserta Penyelenggaraan Penilaian
Kompetensi

300 Peserta

086 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur LAN

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan
Prasarana

1 Paket



086 01 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata
laksana, dan SDM aparatur LAN yang
profesional, serta akuntabilitas lembaga

Jumlah Laporan di Bidang akuntansi/laporan
keuangan

1 Laporan

Jumlah Laporan di Bidang Perencanaan,
pembinaan dan manajemen kepegawaian

2 Laporan

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di
Bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan

1 Laporan

Jumlah Dokumen/ Pedoman/Laporan di
Bidang Kearsipan/ Perpustakaan

1 Laporan

Jumlah Laporan di Bidang
Perencanaan/program, penganggaran
dan pengendalian

6 Laporan

Jumlah Laporan di Bidang Kehumasan,
Hubungan Kelembagaan

1 Laporan

Jumlah Bulan Terlaksananya pelayanan
umum kerumahtanggaan dan
perlengkapan

12 Bulan Layanan
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