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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

(Sesmenko Polhukam) Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat  Kemenko PolhukamTahun 

2016 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. 

LAKIP mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja 

secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

unit organisasi menuju terwujudnya good governance, dan wujud transparansi 

serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu LAKIP merupakan 

alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak 

terkecuali di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator. 

Kinerja Sesmenko Polhukam diukur atas dasar penilaian capaian terhadap 

target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam 

kontrak kinerja Sesmenko dengan Menteri Koordinator pada Tahun 2016.  

Jakarta,    Maret 2016 

Sekretaris Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum , dan Keamanan 

 

Yayat Sudrajat 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Tahun 2016 

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sesmenko Polhukam Polhukam ini 

mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan 

Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja selaras dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap III Tahun 2015-

2019. 

Untuk menciptakan capaian hasil akhir yang didukung oleh program dan 

kegiatan dengan target Keluaran yang terukur. Pengukuran capaian hasil 

koordinasi perencanaan dan organisasi di lingkungan Sesmenko Polhukam 

tahun 2016, diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2016 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi 

anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) sebesar Rp 174.773.528.000,- terdiri dari: 

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

sebesar Rp 154.276.924.000,-    

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam 

sebesar Rp 20.496.604.000,-   

 

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat 

ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter 

keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 



SEKRETARIAT 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 4  Laporan Akuntabilitas Kinerja – 2016 

 

Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2016. 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Meningkatnya manajemen kinerja 

dan keuangan di lingkungan 
Kemenko Polhukam 

1. % pelaksanaan kegiatan yang 

sesuai dengan perencanaan 
 

80% 

2. Nilai kinerja dari Kemen PAN & RB B 

3. Opini BPK WTP 

Meningkatnya kualitas tindak 

lanjut rekomendasi kebijakan 

1. Persentase Rekomendasi yang 

telah ditindaklanjuti oleh K/L 

80% 

2. Persentase Rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti oleh Pemda 

80% 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi 
di lingkungan Kemenko Polhukam 

1. Persentase Pelaksanaan Aksi RB di 
lingkungan Kemenko Polhukam 

yang terlaksana 

85% 

2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Baik 

 

Hasil yang dicapai secara makro dalam pelaksanaan koordinasi 

perencanaan dan organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dalam 

mendukung terwujudnya visi dan misi Kemenko Polhukam secara efektif dan 

efisien adalah: 

a) Terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, melalui 

penyediaan: 

1. Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran; 

2. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; 

3. Dokumen Organisasi dan Tata Laksana; 

4. Bulan Layanan Data. 
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b) Terpenuhinya operasional perkantoran, dengan kegiatan: 

1. Pengelolaan Administrasi Umum;  

2. Kepegawaian; 

3. Perlengkapan dan Rumah Tangga; 

4. Keuangan; serta  

5. Protokol dan Keamanan. 

c) Persentase fasilitasi pelaksanaan persidangan dan hubungan 

kelembagaan yang akuntabel, memadai dan tepat waktu, melalui 

kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan 

Kelembagaan 

d) Terlaksananya dukungan operasional Komisi Kepolisian Nasional, 

melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional. 

e) Terlaksananya dukungan operasional Komisi Kejaksaan RI, dengan 

kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Komisi Kejaksaan RI. 

 

Sekretariat Kemenko Polhukam akan senantiasa berupaya dan bekerja 

lebih keras, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih 

mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa 

yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui 

LAKIP Sesmenko Polhukam Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan 

perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan 

sasaran strategis Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2015-2019. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
 
A. LATAR BELAKANG 

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik ( good governance ) 

merupakan harapan semua pihak, langkah untuk  mewujudkan hal tersebut 

telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

diantaranya adalah Inpres  Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan pemberantasan korupsi dan Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI  Nomor 04 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Korrdinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap 

Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan 

mengimplementasikan  Sistem AKIP tersebut  adalah untuk mendorong 

terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu 

prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem  AKIP  pada 

dasarnya merupakan sitem manajamen berorentasi pada hasil yang 

merupakan salah satu  intrumen untuk mewujudkan instasi pemerintah 

yang akuntabel sehingga dapat  beroperasi secara epesien, efektif, 

transparan  dan responsif  terhadap aspirasi  masyarakat dan lingkungan. 

Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah 

diharuskan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja 

(Perfomance Plan), Penetapan Kinerja (Perfomance Agreement) serta laporan 

pertanggungjawaban  Kinerja (Perfomance Accountabilities Report ).  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Sekretariat Kementerian Koordinator tahun 2016 dimaksudkan sebagai 

perwujudan kewajiban Sekretariat Kementerian Koordinator untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan  dalam rencana 

kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan sebagai umpan 

balik  untuk memicu perbaikan  kinerja tahun mendatang.     

 

B. KEDUDUKAN  
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana 
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sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.  

 

C. TUGAS DAN FUNGSI 

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan.  

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator 

menyelenggarakan fungsi: 

1. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan;  

2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan; 

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;  

4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, 

kerja sama, dan hubungan masyarakat;  

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan 

dan bantuan hukum;  

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 

dan; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

 

D. STRUKTUR  ORGANISASI  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sesmenko 

Polhukam dibantu oleh: 

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, yang mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, 

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan 

anggaran, penataan organisasi dan tata  laksana, pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data, serta pengelolaan perpustakaan.; 

Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program dan anggaran;  

b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
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program, kegiatan, dan anggaran;  

c.    penataan organisasi dan tata laksana;  

d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan  

e.   pengelolaan perpustakaan.. 

2. Biro Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan  

administrasi umum dan tata usaha pimpinan, kepegawaian, 

perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan, keuangan, protokol dan 

pengamanan; 

Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan administrasi umum dan penatausahaan pimpinan;  

b. pengelolaan kepegawaian; 

c.    pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan 

kerumahtanggaan; 

d. pengelolaan administrasi keuangan; dan  

e.   pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan. 

3. Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, yang mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan persidangan, penyiapan 

materi persidangan, penyusunan risalah dan publikasi persidangan, 

penyiapan bahan penyusunan dan pendokumentasian peraturan 

perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum serta hubungan 

kelembagaan. 

Biro Persidangan dan Hubngan Kelembagaan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perencanaan dan pelaksanaan persidangan;  

b. penyiapan materi persidangan;  

c.    penyusunan risalah dan publikasi persidangan;  

d. penyiapan bahan penyusunan dan pendokumentasian peraturan 

perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum; dan  

e.  pelaksanaan hubungan kelembagaan.. 

4. Sekretariat Komisi Kejaksaan mempunyai tugas memberikan dukungan 

teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan, secara fungsional 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan dan 

secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

5. Sekretariat Kompolnas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis 

dan administratif kepada Kompolnas. Sekretariat Kompolnas secara 

fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kompolnas 

dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melalui Sekretaris 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. 
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.  

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) ini adalah merepresentasikan pencapaian kinerja Sekretariat 

Kementerian Koordinator selama tahun 2016. Capaian kinerja (Performance 

Result) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 

(Performance Plan) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan 

organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan 

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance 

Gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistimatika penyajian 

LAKIP Sekretariat Kementerian Koordinator adalah sebagai berikut:  

Bab I:  Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek  

strategis dan struktur organisasi  

Bab II:  Rencana strategis, menjelaskan muatan rencana strategis  

Sekretariat Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 dan Penetapan  

Kinerja Tahun 2016.  

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja  

(mikro) Sesmenko Polhukam dikaitkan dengan pertangung jawaban  

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.  

Bab IV: Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan  

Akuntabilitas Kinerja Setmenko Polhukam tahun 2016 ini dan  

menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan  

kinerja di masa yang akan datang.  
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BAB II 

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

 

  

Sekretariat Kementerian Koordinator pada tahun 2016, sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang 

mungkin timbul, telah mengikuti Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang 

mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.  

 

A. RENCANA STRATEGIS  

 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang 

diselaraskan dengan arah kebijakan, program pembangunan politik, hukum 

dan keamanan. Setmenko Polhukam mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 

2015-2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, progam dan kegiatan, 

serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan Setmenko Polhukam dalam pencapaian visi, misi 

serta tujuan yang ingin dicapai.  

 

1. Visi 

Rumusan visi dan misi Sesmenko Polhukam mengacu pada visi dan misi 

Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, 

yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan  

administrasi kepada seluruh unit organisasi, maka visi Setmenko 

Polhukam ditetapkan sebagai berikut:  
 

 

TERWUJUDNYA TATA KELOLA YANG BAIK DAN PELAYANAN PRIMA 

DAN DUKUNGAN YANG TINGGI SERTA BERINTEGRASI. 

 

Perumusan misi Sekretaris Kemenko Bidang Polhukam dilakukan dengan 

memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan 

tuntutan perkembangan lingkungan strategis 

Pernyataan misi Kemenko Polhukam  yang dikaitkan dengan visi 

Kemenko Polhukam  djabarkan sebagai berikut:  

a. Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik 

di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, 

BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi 

Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro AKtif 

dan Berkesinambungan; 

b. Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam 

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kemenko 
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Bidang Polhukam; 

c. Memberikan Konsultasi Dalam Perencanaan Strategik, 

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang 

Hukum di Lingkungan Kemenko Polhukam. 

 

 

2. Tujuan strategis  

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka 

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang politik, hukum, dan 

keamanan. 

 

3. Sasaran Strategis 

Untuk mewujudkan tujuan Strategis, maka sasaran yang ingin dicapai 

adalah:  

a. Sasaran Program 

1) Semakin mantapnya Reformasi birokrasi dan tata kelola; 

2) Terwujudnya penegakan hukum; 

3) Meningkatnya kualitas demkrasi dan diplomasi 

4) Terciptanya stabilitas keamanan dan; 

5) Terlaksananya Koordinasi/Konsolidasi Pengarusutamaan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. 

 

b. Sasaran Kegiatan 

1) Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Polhukam yang 

terpadu,berbasis kinerja dan dalam kerangka pembangunan 

jangka menengah; 

2) Pengembangan organisasi yang sesuai dengan beban kerja (right 

sizing), dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, serta 

sumberdaya manusia aparatur pertanian yang berbasis 

kompetensi; 

3) Penerbitan perangkat peraturan perundang-undangan dan 

pelayanan bantuan hukum bidang koordinasi Polhukam, serta 

pengelolaan informasi publik yang mendorong berkembangnya 

efektifitas koordinasi. 

4) Penataan dan pengelolaan administrasi keuangan dan 

perlengkapan Kemenko Bidang Polhukam guna mencapai 

penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 

5) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pimpinan dan 

kementerian, kerumahtanggaan, hubungan antar lembaga dan 

protokoler serta pengembangan pelayanan hubungan masyarakat 

yang dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja 

organisasi; 

6) Pengembangan, penataan dan pengelolaan data dan sistem 

informasi koordinasi bidang polhukam yang akurat, konsisten, 
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relevan, dan tepat waktu, serta menerapkan teknologi dan sistem 

informasi modern; 

 

4. Kebijakan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh 

adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi 

dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas “clean government and 

good governance”. 
   

5. Program 

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Setmenko Polhukam, 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 diletakkan dalam Program 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sesuai 

dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam 

mendukung terwujudnya Performance Based Budgeting. 

 

B.  Penetapan Kinerja tahun tahun 2016 

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang 

percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkanya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang 

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus 

penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.  

Sekretariat Kementerian Koordinator telah membuat Penetapan 

Kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,  

dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan Kinerja 

Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana 

Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial 

Penetapan Kinerja tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana 

Kinerja Tahun 2016. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan 

maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran 

strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 yang telah mengacu pada 

Rencana Strategis Setmenko Polhukam tahun 2015-2019. Ringkasan 
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Penetapan Kinerja Tahun 2016 selengkapnya sebagai berikut: 

 

 

   

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Meningkatnya manajemen kinerja 
dan keuangan di lingkungan 
Kemenko Polhukam 

1. % pelaksanaan kegiatan yang 
sesuai dengan perencanaan 
 

80% 

2. Nilai kinerja dari Kemen PAN & RB B 

3. Opini BPK WTP 

Meningkatnya kualitas tindak 
lanjut rekomendasi kebijakan 

1. Persentase Rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti oleh K/L 

80% 

2. Persentase Rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti oleh Pemda 

80% 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi 

di lingkungan Kemenko Polhukam 

1. Persentase Pelaksanaan Aksi RB di 

lingkungan Kemenko Polhukam 
yang terlaksana 

85% 

2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Baik 
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C. BAGAN ORGANISASI SETMENKO POLHUKAM 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

  

  

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Reali 
sasi 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya manajemen kinerja 
dan keuangan di lingkungan 
Kemenko Polhukam 

1. % pelaksanaan kegiatan yang 
sesuai dengan perencanaan 
 

80% 80% 

2. Nilai kinerja dari Kemen PAN & 
RB 

B B 

3. Opini BPK WTP WTP 

Meningkatnya kualitas tindak 

lanjut rekomendasi kebijakan 

1. Persentase Rekomendasi yang 

telah ditindaklanjuti oleh K/L 

80% 80% 

2. Persentase Rekomendasi yang 

telah ditindaklanjuti oleh Pemda 

80% 80% 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi 

di lingkungan Kemenko Polhukam 

1. Persentase Pelaksanaan Aksi RB 

di lingkungan Kemenko 
Polhukam yang terlaksana 

85% 85% 

2. Nilai Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Baik Baik 

 

 

B. EVALUASI  KINERJA  

 

 Sasaran Strategis I: Meningkatnya manajemen kinerja dan 

keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam 

 

1. Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan perencanaan 

 

 Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan 

penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten 

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian 

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan 

Menteri PAN dan RB  Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 
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atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun unsur-unsur penilaian 

SAKIP ialah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Unsur manajemen instansi 

pemerintahan telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga 

evaluasi kegiatan. Adapun dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan 

kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Fungsi Perencanaan di Kemenko 

Polhukam melekat pada Biro Perencanaan Organisasi. Managemen 

perencanaan di kemenko Polhukam meliputi operasional, SDM, 

pembangunan dan  anggaran yang penyelenggaraannya sudah secara 

terpadu dan terintegrasi.  

 Perencanaan dapat dilihat dari rencana strategis dan rencana 

operasional di Kemenko Polhukam. Rencana strategis adalah rencana umum 

yang berlaku di seluruh lapisan organisasi, sedangkan rencana operasional 

adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi. 

Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 telah rampung 

terselesaikan. Rencana Operasional yang telah dihasilkan dalam bentuk 

dokumen ialah Dokumen RKT, Penetapan Kinerja, Renja Kemenko 

Polhukam, RKA-KL, DIPA dan POK yang mana realisasi dari rencana 

operasional dapat di lihat di akhir tahun anggaran. Adapun Tujuh langkah 

dalam menyusun Perencanaan di Kemenko Polhukam yaitu fokus pada 

target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan 

strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target 

yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, 

target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil 

pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan 

target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan 

evaluasi secara berkala. 

 Perencanaan pada tahun 2016  telah disusun secara komprehensif 

dengan memilah skala prioritasnya dengan preferensi waktu dibutuhkan 

pada implementasinya sehingga realisasi yang dihasilkan dapat sesuai 

dengan rencana. Salah satu instrumen pengukur realisasi perencanaan 

adalah implementasi perencanaan kinerja yang direncanakan pada awal 

tahun. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator kinerja berdarkan program, kebijakan, sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana 

Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator 

Kinerja Utama(IKU). 

 Perencanaan Kinerja terdiri dari beberapa IKU yang merupakan  

jabaran dari sasaran strategis RPJMN 2015-2019 dan RKT 2016. Di tahun 

2016, kemenko Polhukam menetapkan 4 sasaran strategis. Adapun sasaran 

strategis tersebut adalah meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi, 
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meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM, terwujudnya 

stabilitas keamanan, meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola 

pemerintahan.  Dari keempat sasaran tersebut diturunkan menjadi 11 IKU 

yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Persentase peningkatan daya tangkal 

Masyarakat dari pengaruh teroris, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, 

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Persepsi Korupsi, Indeks 

Pembangunan Hukum, Skala Minimum Essential Forces (MEF), Potensi 

Kontribusi Industri Pertahanan Nasional, Jumlah Kejadian Terorisme, 

Indeks Reformasi Birokrasi K/L dan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi, 

Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan public K/L dan Tingkat 

Kepuasan masyarakat terhadap layanan public provinsi. Dari ke 11 IKU 

tersebut terdapat 4 IKU yang tidak sesuai dari target tahun 2016 yaitu 

Indeks Demokrasi Indonesia dimana target tahun 2016 sebesar 73,6 dengan 

realisasi 72,82; Indeks Persepsi Korupsi dimana target tahun 2016 sebesar 40 

dengan reaisasi 37; dan terakhir Skala Minimum Essential Forces dimana 

target tahun 2016 sebesar 51,20 % dengan realisasi 50,45%. Pencapian 

kinerja tersebut juga sejalan dengan penyerapan anggaran Kemenko 

Polhukam pada tahun 2016 

 Pada tingkat rencana operasional di Kemenko Polhukam telah 

teralisasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari teralisasinya kegiatan 

yang ada di POK Kemenko Polhukam yang diikuti dengan penyerapan 

anggaran yang baik. Nilai realisasi penyerapan anggaran di kemenko 

Polhukam ialah 86,91%. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan yang 

dilakukan telah teralisasi dengan baik walaupun terdapat beberapa target 

yang belum tercapai. Namun hal tersebut akan menjadi bahan feed back 

kedepannya dalam rangka memajukan kinerja di lingkungan Kemenko 

Polhukam 

 

2. Nilai kinerja dari Kemen PAN & RB 

 

 Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-

masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri 

merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta 

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen 

yang  bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan 

RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja 

yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.Pemantauan kinerja serta penyajiannya 

ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh bagian Biro 

Perencanaan Organisasi Kemenko Polhukam. Penyusunan LAKIP 

dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana 
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organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target 

peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB. Pada 

Permenpan & RB No 53 Tahun 2014 telah dirangkum sistematika laporan 

Akuntabilitas yang baik dari mulai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat 

sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan 

pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan 

kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik. 

Bobot maksimal pada laporan kinerja ialah 15 dimana nilai yang diperoleh 

Kemenko Polhukam pada Pelaporan Kinerja 2016 ialah sebesar 10,65. Angka 

tersebut mengalami peningkatan  0,28 dari nilai Pelaporan kinerja tahun 

2015  yaitu sebesar 10,37. 

 Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang 

tidak lepas dari Perencanaan. Implementasi AKIP di seluruh lini organisasi 

menjadi kunci penting peningkatan nilai akhir evaluasi atas hasil Evaluasi 

AKIP tahun 2016. Hasil evaluasi AKIP akan membawa kepada sebuah 

kesimpulan dimana “Semakin rendah nilai auntabilitas kinerja, potensi 

inefisiensi penggunaan anggaran semakin tinggi”. Adapun tujuan dari 

evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB adalah untuk menilai tingkat 

akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan 

yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment).  Nilai evaluasi 

atas implementasi AKIP yang dilakukan oleh KemenPan dan RB untuk 

Kemenko Polhukam adalah B (68.11), dimana terjadi peningkatan skor 

sebesar 1,09 dari skor tahun 2015 yaitu sebesar 67,02.  Adapun Kemenko 

Polhukam  berada pada peringkat ke 35 dari 77 instansi pemerintah yang 

dievaluasi Kemenpan RB. Peringkat ini meningkat dibanding periode 

sebelumnya yaitu pada peringkat ke 38. Dari hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya 

kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada 

hasil di Kemenko Polhukam sudah menunjukkan hasil yang baik, namun 

masih memerlukan perbaikan minor. Dari skor AKIP maupun nilai dari 

Pelaporan Kinerja yang meningkat dari tahun sebelumnya,  menunjukkan 

peningkatan kinerja secara berkala di Kemenko Polhukam . Kedepannya 

Kemenko Polhukam akan terus meningkatkan Kinerja yang berujung pada 

rendahnya potensi inefisiensi penggunaan anggaranPemerintah. 

   Realisasi tersebut sesuai dengan target IKU di awal tahun 2016. 

Pencapaian ini didukung oleh capaian kegiatan seperti terlaksananya 

penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2016, terlaksananya 



SEKRETARIAT 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 19  Laporan Akuntabilitas Kinerja – 2016 

 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2016, 

terlaksananya penyusunan sistem monitoring dan evaluas, serta  tersedianya 

dokumen standar pelayanan monev Kemenko Polhukam. LAKIP yang telah 

disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-

masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif 

berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang 

diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya 

serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di 

instansi tersebut. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi 

ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil agar 

seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja yang baik.  

  

 

3. Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 

 

 Laporan keuangan merupakan bentuk pengawasan pada anggaran dan 

juga   pertanggungjawaban aparat negara dalam penggunaan anggaran 

pemerintah. Pada PP No 6 Tahun 2008 mengatur  tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut 

memuat penjelasan tentang bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran dari APBN/APBD dengan menyajikan laporan keuangan dan 

laporan kinerja. Hal tersebut akan memberikan kejelasan hirarki 

penyususnan laporan keuangan pemerinah dan keberadaan pihak-pihak 

yang bertanggung jawab didalamnya yang didukung dari data laporan 

kinerja sebagai bentuk efektivitas penggunaan anggaran. Bentuk 

pengawasan pada anggaran yang digunakan oleh pemerintah dilakukan oleh 

BPK untuk mencegah praktik korupsi.  Laporan keuangan yang disusun oleh 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disajikan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah disusun dalam PP No 24 Tahun 

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 Dalam rangka melaksanakan audit/ pemeriksaan auditor BPK harus 

berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 

Tahun 2007. Auditor akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan suati 

entitas, yang merupakan hasil dari system akuntansi dan diputuskan atau 

dibuat oleh pihak pengelola. Opini BPK merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

dan efektivitas sistem pengendalian intern. 
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 Laporan keuangan juga tidak secara khusus mengungkapkan 

ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan. Namun demikian, BPK 

harus mengungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan apabila menemukan ketidakpatuhan, kecurangan dan 

ketidakpatutan baik yang berpengaruh atas opini laporan keuangan maupun 

yang tidak berpengaruh. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan 

oleh pemeriksa yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan 

pengecualian, tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Opini WTP 

merupakan opini yang terbaik dari keempat opini tersebut. Adapun 

pemberian opini WTP dilakukan apabila laporan keuangan menyajikan 

kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internWTP. 

Adapun pemberian Opini tersebu merupakan  simpulan secara garis besar 

pemeriksa tentang kecukupan pengungkapan dan kewajaran penyajian 

bukan kebenaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan 

 Pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan 

kehematan penggunaan sumber daya dan juga tidak ditujukan untuk menilai 

pencapaian target/program entitas. Untuk itu, kinerja dan anggaran yang 

telah digunakan harus berkesinambungan. Kemenko Polhukam berhasil 

mendapatkan opini WTP. Hal tersebut dikarenakan adanya pengintegrasian 

dan koordinasi unit yang baik sehingga kinerja dan anggaran dapat 

dilaporkan secara baik. Hal tersebut juga tidak lepas dari hasil evaluasi yang 

dilakukan setiap tahunnya untuk memperbaiki kinerja unit-unit yang ada di 

Kemenko Polhukam. Selain itu, adanya pengawasan intern yang efektif yaitu 

inspektorat melatarbelakangi ASN Kemenko Polhukam tertib dalam tata 

cara penggunaan anggaran sesuai undang-undang yang berlaku. 

 

Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas tindak lanjut 

rekomendasi kebijakan 

 

1. Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh K/L 

dan Pemda 

 

Kebijakan muncul karena adanya dua faktor, yaitu karena adanya 

masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan 

kebijakan berubah-ubah. Ketika suatu masalah muncul di masyarakat, tugas 

pemerintah adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi 

keresahan sosial, Untuk itu, Pemerintah membuat kebijakan agar masalah 

yang sebelumnya telah terjadi, tidak terulang kembali. Kebijakan publik juga 

dapat dilihat sebagai respon sistem politik terhadap tuntutan yang timbul 
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dari lingkungannya. Lingkungan terdiri dari semua sistem fenomena-sosial, 

sistem ekonomi, biologi pengaturan yang luar batas-batas dari sistem politik. 

Peran Kemenko Polhukam dalam lingkungan bersifat kompleks dan 

multidimensi yang mencakup isu-isu strategis, potensi, permasalahan dan 

tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi terkait politik, hukum 

dan keamanan. Adapun output yang dihasilkan berupa kebijakan dan atau 

rekomendasi ke K/L teknis yang ada di bawah koordinasi Kemenko 

Polhukam. Rekomendasi ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

Kemenko Polhukam telah menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 

yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Kebijakan yang 

dihasilkan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan 

Fokus dari pada Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan 

Keamanan ialah terhadap masalah yang berkaitan dengan Politik, Hukum 

dan keamanan. Adapun beberapa capaian yang telah berhasil dicapai baik 

dengan cara koordinasi dengan K/L maupun pemerintah Provinsi terkait 

bidang tersebut diantaranya ialah Di bidang  politik beberapa capaian 

selama dua tahun terakhir ini: pertama, konsolidasi politik yang 

menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen, sehingga program-

program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh 

DPR. Pemerintah telah mampu untuk melakukan suatu komunikasi politik 

yang cukup sehat, komunikasi politik yang cukup kondusif, komunikasi 

politik yang bersifat soft approach, sehingga berhasil untuk melakukan 

konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di 

parlemen; kedua, Terobosan politik berupa Pilkada Serentak di tahun 2015 

berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 

persen; ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 ialah 72,82 jika 

diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan Tahun 2014 yang 

saat itu mencapai angka 73,04; 

Di bidang hukum, capaian selama kurun waktu 2 tahun 

adalah, pertama, Deregulasi Peraturan Daerah dengan mencabut 3.143 

Perda-Perda bermasalah; kedua, Kinerja Kepolisian semakin membaik 

dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 

menjadi 165.147 pada 2016 (per Juni) dan angka kecelakaan lalu lintas 

menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban, pada 

2016 turun menjadi 1.947 kasus dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 

2.228 kasus; ketiga, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan 

negara sebesar Rp. 14,2 triliun selama Januari-September 2016; keempat, 

Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga 

bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp 97,15 triliun 

atau sebesar 60% dari target Rp165 triliun; kelima, Penangkapan buronan 

koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 

2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 

September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura 

pada 22 April 2016. Keenam, Meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi 

Hukum Tahap I yaitu a. Pemberantasan pungutan liar; b. Pemberantasan 

penyelundupan; c. Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; d. Relokasi 
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lapas yang telah over-capacity; e. Perbaikan layanan hak paten merk dan 

desain; ketujuh, Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 

(SATGAS SABER PUNGLI) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai 

bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama. 

Di bidang keamanan yang dicapai dalam 2 tahun ini antara 

lain: Pertama, Pembangunan di wilayah perbatasan dengan mendirikan 7 

(tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana penunjangnya; kedua, 

Pencegahan radikalisme dan terorisme dengan melumpuhkan teroris Poso 

dan berhasil menewaskan pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 

Santoso, serta menangkap tersangka teroris sebanyak 170 orang; ketiga, 

Pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf melalui jalur 

diplomatis. Dinamika permasalahan nasional meliputi penegakan HAM, 

penataan hukum, pembentukan Badan Siber dan Crisis Center serta 

pemberantasan terorisme dan narkoba. dalam mengatasi permasalahan di 

bidang politik, hukum dan keamanan diperlukan upaya koordinasi dan 

sinkronisasi serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga di bawah 

koordinasi Kemenko Polhukam 

Salah satu focus perhatian pemerintah pada tahun 2016 ialah 

pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak yang diikuti 101 daerah dari 

tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Persiapan dari pada Pilkada tersebut 

telah dilakukan pada jauh hari agar penyelenggaraan pemilu dapat berhasil 

dari segala aspek baik dari tingkat partisipasi masyarakat, kesiapan 

pemerintah dan lain sebagainya.  Salah satu IKU yg menjadi perhatian 

Kemenko Polhukam ialah IDI yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) 

variabel, dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Adapun ketiga aspek dari IDI 

adalah “aspek Kebebasan Sipil (civil liberties), aspek Hak-Hak Politik 

(political rights)  dan aspek Lembaga Demokrasi (institutions of democracy).  

Penyelenggaran Pilkada yang baik akan mempengaruhi skor IDI Indonesia, 

untuk itu dibutuhkan perhatian dan koordinasi yang baik antara sesama 

Lembaga maupun Pemerintah Daerah. 

Rekomendasi yang diberikan kemenko polhukam berjalan dengan baik 

yang dapat dilihat dari nilai pencapaian sasaran stratsegis nasional pada 

kemenko polhukam. Setiap peraturan belum tentu akan berdampak positif, 

dampak negatif pun juga dapat dirasakan jika peraturan yang dibuat 

tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Setiap masalah yang 

muncul dari peraturan yang dibuat, akan menjadi bahan evaluasi untuk 

membuat peraturan yang lebih baik lagi dan lebih mensinergikan koordiasi 

yang efektif agar menghasilkan kebijakan yang efektif dan meminimalisir 

adanya dualisme kegiatan. 

.  

 

Sasaran Strategis III: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Kemenko Polhukam 

 

1. Persentase Pelaksanaan Aksi RB di lingkungan Kemenko 

Polhukam yang terlaksana 
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Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan 

sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang 

lebih baik. Komitmen nasional ditunjukkan dengan adanya, Peraturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 yang menegaskan 

reformasi birokrasi sebagai prioritas utama, dan Keputusan Presiden Nomor 

14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Reformasi birokrasi yang 

dilakukan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi secara nasional 

dengan acuan GDRB 2010-2025 dan RMRB 2015-2019  yang diselaraskan 

dengan RPJPN 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007. GDRB sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi 

K/L/Pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan serta untuk memberikan arah 

kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 

2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara 

efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan 

berkelanjutan.  

Reformasi birokrasi (RB) telah memasuki gelombang ketiga yang 

merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari gelombang sebelumnya.  

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas K/L 

dan Pemda berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi 

masyarakat. Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi pemerintah, 

program 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi 

birokrasi tahapan sebelumnya. 8 area perubahan yang menjadi fokus 

Kemenko Polhukam yaitu  organisasi, tata laksana, peraturan perundang-

undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, 

pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur. Sebagai respon 

terimplementasinya 8 area perubahan tersebut, kemenko polhukam 

mempunyai 8 strategi diantaranya melakukan  manajemen perubahan, 

penataan Perundaang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, 

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim  penguatan 

akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan 

evaluasi pada masing- masing unit yang terkait.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan demi kemaujuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan keamanan selama tahun 2016, terlihat dari adanya dukungan 

pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan 

serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada, seperti (1) Pelaksanaan 

manajemen reformasi birokrasi telah didukung dengan perencanaan, 

dilaksanakan oleh seluruh tim reformasi birokrasi, dan dibantu oleh para 

agen perubahan; (2) Telah dilakukan upaya harmonisasi peraturan 

perundang-undangan melalui identifikasi, pemetaan dan analisis; (3) 

Peningkatan manajemen SDM melalui assessment dan identifikasi 

kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian pegawai.  Segala upaya 

dalam peningkatan kinerja telah diimplementasikan dalam  rangka 

penataan dan penguatan organisasi pemerintah yang telah membuahkan 
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hasil. Hal tersbeut terlihat bahwa kemenko Polhukam telah mampu 

meningkatkan nilai Refromasi Birokrasi secara konsisten yang semula 41,3 

% menjadi 61,28 % persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 naik lagi 

menjadi 67,77%. Peningkatan kinerja organisasi melalui tahapan 

pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian 

Koordinator Bidang Polhukam dilakukan secara berkelanjutan yang setiap 

tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan dari kondisi birokrasi 

yang dipandang kurang baik ke kondisi birokrasi yang lebih baik. Kemenko 

Polhukam akan terus memonitor, menjaga, dan mendorong agar pelaksanaan 

RB sesuai sasaran reformasi birokrasi nasional. 

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan juga 

akan terus berupaya meningkatkan perannya sebagai institusi koordinator 

pengambilan keputusan/kebijakan didalam mengharmonisasikan dan 

mensinergikan kebijakan K/L di bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

dengan visi dan misi pemerintahan yang berbeda. Adapun hal tersebut dapat 

terwujud apabila didorong dari pencapaian RB Kemenko Polhukam yaitu 

terimplementasinya 8 Area perubahan. 

.Dalam rangka memenuhi harapan stakeholders, Kementerian 

Koordinator Bidang Polhukam dituntut pula dapat memerankan peran 

strategis dalam mengelola isu  atas tantangan ke depan menghadapi 

persaingan kawasan yang semakin berat dan menciptakan perdamaian baik 

di dalam maupun di luar. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kementerian 

Koordinator Bidang Polhukam berkomitmen untuk terus melakukan upaya-

upaya perubahan dan perbaikan untuk membentuk birokrasi yang bersih, 

efisien, efektif dan produktif, transparan, melayani, dan birokrasi yang 

akuntabel. 

 

2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

  

 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan 

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PMPRB sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi. Adapun 

PMPRB di nilai oleh  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Penilaian 

Mandiri Kemenko Polhukam. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup 

penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers dan Hasil 

(Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja 

yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara 

Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses 

perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses 

perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara 

berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan 

tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan 
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para pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari penilaian mandiri ini 

untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam 

rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan 

akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu 

memberikan pelayanan public yang semakin membaik. Selain itu evaluasi ini 

juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan kedepannya dalam 

rangka meningkatkna kualitas reformasi birokrasi. 

Dalam rangka memperkuat pondasi implementasi RB, Kemenko 

Polhukam memperkuat 8 area perubahan yang menjadi motor penggerak 

dari keberhasilan tujuan kemenko polhukam. Oleh karena itu penilaian 

reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam mengalami 

peningkatan dengan memasuki kategori baik. Reformasi birokrasi gelombang 

ketiga ini telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN. Reformasi 

birokrasi dikoordinasikan secara nasional oleh Komite Pengarah Reformasi 

Birokrasi Nasional, pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi Nasional, dan implementasi program-program 

dilaksanakan oleh K/L dan Pemda, serta dimonitor dan dievaluasi secara 

periodik, berkelanjutan, dan melembaga. Adapun penilaian mandiri 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam ialah 77,94. Skor 

tersebut tidak jauh berbeda dari penilaian evaluasi yang diberikan oleh 

Kemenpan RB. Dari hasil evaluasi akan membantu dalam perkembangan RB 

kedepannya di lingkungan Kemenko Polhukam. 

Dari hasil evaluasi Penilaian mandiri yang telah dilakukan terdapat 

beberapa usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai RB baik 

pada penilaian eksternal maupun internal, yaitu: 

- Mendorong perubahan budaya kinerja melalui evaluasi dampak agen 

perubahan 

- Menindaklanjuti hasil identifikasi harmonisasi perauran perundang-

undangan melalui revisi/perubahan/pencabutan 

- Melakukan evaluasi kelembagaan dengan fokus pada kesesuaian 

struktur dengan kinerja yang akan dihasilkan 

- Menetapkan peta proses bisnis yang menguraikan alur kerja dalam 

upaya pencapaian kinerja. Kemudian berdasarkan peta proses bisnis 

tersebut dapat disusun prosedur operasional tetap (SOP) yang akan 

menjadi acuan bagi setiap unit kerja; 

- Melakukan assessment terhadap seluruh pegawai, dan 

menjadikannya dasar dalam pengembangan kompetensi 

- Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih 

menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik 

- Melakukan monitoring, eveluasi dan pengukuran secara berkala 

terhadap pegawa yang telah menetakan target kinerja individu dan 

mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan kompetensi serta 

remunerasi yang diterima 

- Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi, agar benar-besar menajdi budaya yang 

melekat dalam setiap individu pegawai 

- Memperkuat penerapan sistem integeritas, anatar lain dengan 
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melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, 

whistle blowing system, penanganan pengadua masyarakat dan 

benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan 

sesuai hasil evaluasi tersebut 

- Meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) 

- Mendorong penerapan zona integritas di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang melakukan 

pelayanan langsung kepada masyarakat 

- Mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal serta 

meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara  

 

Pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi tidak hanya didukung oleh 

tersedianya dokumen perencanaan yang responsif terhadap tuntutan 

peningkatan kinerja, namun juga didukung oleh kelembagaan dan 

ketatalaksanaan yang optimal dan berkualitas melalui penncapaian kegiatan 

berikut. Tersedianya Laporan Penyempurnaan Analisis Jabatan, Tersedianya 

Laporan Penyempurnaan Analisis Beban Kerja, Tersedianya Laporan 

Monitoring, Evaluasi SOP, Tersedianya laporan Evaluasi Uraian Jabatan, 

Terlaksananya Penyusunan Analisis Pengembangan Kinerja Organisasi, 

Tersedianya Buku Pedoman Keprotokoleran. 

Data dan informasi mengambil peran penting dalam perumusan telaah 

dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam, oleh karenanya peningkatan 

pelayanan data dan pustaka perlu menjadi perhatian dalam mendukung 

pelakasnaan kinerja organisasi. Biro Perencaan dan organisasi merespon 

kebutuhan tersebut melalui pencapaian kinerja berikut. Terlaksananya 

penyusunan Analisis Pengembangan Filling Data di Kemenko Polhukam. 

Terlaksananya Pelayanan dan Pemeliharaan Perpustakaan 

 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 
 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu Realisasi  

(1) (2) (3) (4) 

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

Kemenko Polhuka  

Peningkatan sarana 

dan prasarana dalam 

mendukung kinerja 

kemenko Polhukam 

20.496.604.000 19.415.752.138  

Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis lainnya  

Penyusunan dan 

Pengembangan 

Rencana kerja, 

Evaluasi, Organisasi 

dan Tata Laksana, 

Perpustakaan dan 

3.961.330.000 3.684.123.633  
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Data 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Persidangan dan 

Hubungan Antar 

Lembaga 

 670.000.000 625.164.123 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Administrasi Umum, 

Kepegawaian, 

Perlengkapan dan 

Rumah Tangga, 

Keuangan, Protokol 

dan Keamanan 

 115.700.373.000  106.198.094.198 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2016 diharapkan dapat 

memberikan gambaran Capaian Kinerja secara makro maupun mikro dalam 

pengelolaan politik, hukum dan keamanan. LAKIP merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan 

kegiatan Sesmenko Polhukam Kemenko Polhukam  kepada masyarakat  dan 

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam  pelaksanaan pembangunan bidang 

politik, hukum dan keamanan. 

  Sesmenko Polhukam Tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program 

dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran 

Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana 

dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar 

program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif 

dan efisien.  

LAKIP Tahun 2016 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan 

kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam 

mendukung Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2015-2019.  

 


