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DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Puslatbang KHAN Gelar Raker Kepegawaian dan Umum, rapat kerja ini ber-

tujuan untuk melakukan overview progres kinerja Tahun 2021 dan pembahasan isu-isu aktual 

dan strategis di bidang Kepegawaian dan Umum guna merumuskan rekomendasi dan strategi 

peningkatan kinerja organisasi Tahun 2022. Dalam Sambutannya Kepala Puslatbang KHAN, Ir. 

Faizal Adriansyah, M. Si mengingatkan akan pentingnya penguatan kompetensi PNS melalui 

learning organization, peningkatan tata kelola organisasi, penguatan mutu pelatihan, serta Pen-

ingkatan kualitas pro aktif pelayanan publik. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 59 pegawai, akan 

berlangsung selama 2 (dua) Hari, yaitu 16 s.d 17 Desember 2021 di Mini Teater Iskandar Muda 

Puslatbang KHAN. Pada hari pertama kegiatan diisi oleh Narasumber dari BKN Kantor Regional 

XIII, Analis Kinerja, Jarjis Fadri, S.E, yg memberikan materi mengenai “Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan 

Permenpan RB Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai”. Rapat Kerja 

dilanjutkan dengan melakukan diskusi kelompok yang membahas isu pada masing- masing area 

yaitu : area penguatan mutu pelatihan, area manajemen SDM, area tata laksana, area monitor-

ing dan evaluasi serta area pelayanan publik. 



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Menerapkan budaya hidup sehat pada lingkungan kerja memiliki manfaat bagi 

pegawai untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selain mengontrol berat ba-

dan, dengan berolahraga juga dapat memperbaiki mood sehingga dapat mengelola stress pada 

pekerjaan. Puslatbang KHAN berkomitmen untuk terus membudidayakan kegiatan olahraga 

bersama bagi pegawai. Lingkungan kerja yang positif memberikan dampak pada kinerja dan 

produktivitas pegawai kearah yang lebih baik. Jumat, 17Desember 2021.  



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Koordinator Keamanan Puslatbang KHAN, Syahrul, SE., MM dan Riza Afrandy, 

SE memberikan beberapa arahan terkait pemetaan dan pembagian tugas bagi masing-masing 

anggota pada pelaksanaan apel tim keamanan. selain itu anggota juga melaporkan kegiatan har-

ian atau hal penting lainnya yang terjadi dilingkungan Puslatbang KHAN. Jumat, 17Desember 

2021.  



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Seluruh Pegawai dan PPNPN di lingkungan Puslatbang KHAN mengikuti 

kegiatan Apel Kebangsaan pada Jum’at 17 Desember 2021.  



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Di hari ke dua pelaksanaan Rapat Kerja Kepegawaian dan Umum yang dil-

aksanakan di Ruang Mini Teater Iskandar Muda, Puslatbang KHAN mengadakan Bimtek Pen-

gisian Toolkit Penilaian Kinerja yang dipaparkan oleh Analis Kepegawaian Ahli Muda Direktorat 

Kinerja ASN BKN RI, Ibu R.Y. Arie Widyawati yang terhubung secara daring melalui zoom meet-

ing, Jumat 17 Desember 2021. Dalam paparannya Arie Widyawati mengatakan bahwa data 

dukung yang digunakan untuk pengisian toolkit berupa perjanjian kinerja, indikator kinerja ser-

ta sasaran kerja jabatan pimpinan tinggi yang baik adalah berbasis anggaran ataupun berbasis 

outcome. “Pengisian Toolkit harus dilakukan secara bersama baik dari level pimpinan tinggi, 

jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional tertentu sampai dengan jabatan 

pelaksana untuk dapat mengetahui keterkaitan dalam penyusunan matriks peran hasil antara 

satu jabatan dengan jabatan yang lainnya pada unit kerja yang sama” tambahnya. Setelah 

bimtek, acara dilanjutkan dengan pleno hasil diskusi lima isu terpilih yaitu penguatan mana-

jemen SDM, penguatan mutu pelatihan, penguatan tata kelola organisasi, penguatan mana-

jemen monev, dan penguatan manajemen pelayanan publik. Diakhir acara Kepala Puslatbang 

KHAN, Ir. Faizal Adrianysah, M.Si memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar dapat 

mengawal hasil rekomendasi yang telah dihasilkan pada Rapat Kerja Kepegawaian dan Umum, 

sehingga menjadi referensi bersama untuk penyelenggaraan kegiatan tahun 2022.  



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Pelaksanaan Apel Kebangsaan Secara Blended di Puslatbang KHAN. Senin, 20 

Desember 2021. 



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wila-

yah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo 

tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, ter-

percaya dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu 

zona integritas merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka mening-

katkan percepatan reformasi birokrasi. Ditahun 2021 ini terdapat 259 instansi pemerintah yang 

terdiri dari 72 Kementerian/Lembaga, 20 Pemerintah Provinsi, dan 167 pemerintah kabupaten/

kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilaian Nasional 

atau TPN. Tahun 2021 terdapat 4.402-unit kerja yang mengusulkan untuk menjadi zona integri-

tas dan hanya 486 Unit kerja yang berhasil meraih WBK dan 72 Unit kerja yang meraih WBBM. 

Lembaga Administrasi Negara melalui Unit Kerja Puslatbang KHAN berhasil meraih penghar-

gaan “WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)” yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Senin, 20 

Desember 2021. 



DESEMBER 2021 

Aceh Besar — Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional di Lingkungan Lembaga 

Administrasi Negara berlangsung secara luring di LAN jakarta dan secara daring bagi satker di 

daerah. Terdapat 4 Pegawai Puslatbang KHAN yang dilantik pada Senin, 20 Desember 2021. 



DESEMBER 2021 

Takengon – Puslatbang KHAN mendorong dan mengadvokasi Pemerintah Kabupaten Aceh Ten-

gah untuk melahirkan beragam inovasi sebagai bentuk pelayanan publik yang prima, sehingga 

masyarakat Aceh Tengah mendapatkan manfaat pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Kepala 

Bagian Umum, Edy Saputra, SH, MM yang hadir pada acara “Penghargaan Pemenang Lomba Ino-

vasi Daerah Kab. Aceh Tengah Tahun 2021”, sangat mengapresiasi pemerintah setempat dalam 

mengembangkan inovasi di daerahnya. Bupati Aceh Tengah Drs. Sabela Abubakar, dalam sambu-

tannya mengatakan "Penghargaan Inovasi daerah ini bukanlah langkah awal, tetapi ini adalah 

langkah selanjutnya untuk inovasi yang berkelanjutan, dan untuk tahun 2022 program ini harus 

lebih berkembang selain ke dinas, juga ke sektor swasta". Dalam kesempatan ini, Bupati mem-

berikan isentif penambahan pagu anggaran Tahun 2022 kepada dua dinas yang berhasil meraih 

juara inovasi yaitu, Dinas Pertanian, dan Disdukcapil. Dalam kesempatan ini juga ditandai 

dengan penanda tanganan fakta komitmen inovasi antara Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk tahun program 2022. Senin, 27 Desember 2021. 



DESEMBER 2021 

Banda Aceh – Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara pada 

tahun 2021 telah menyelenggarakan kajian "Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Sektor Perizinan". Rekomendasi hasil kajian yang disampaikan kepada stake-

holder sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan sehingga hasil kajian pada 

akhirnya dapat mendorong perbaikan pelayanan publik. Hal ini diungkapkan Widyaiswara Ahli 

Madya selaku Koordinator Pelatihan dan Pengembangan Puslatbang KHAN, Said Fadhil, S.IP, 

MM dalam Audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Aceh. Tim Kajian yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang 

KHAN, Desy Maritha, S.E., M.A., M.SE, Ak turut juga menyampaikan hasil kajian ke DPMPTSP 

Kota Banda Aceh. Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh, Muchlish, SH dalam sambutannya 

menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas penyampaian hasil kajian yang telah diselenggara-

kan oleh Puslatbang KHAN. Jumat, 31 Desember 2021. 



DESEMBER 2021 

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 

99.22%  


