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KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

  

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  

tahun 2016 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah tersusun. Laporan ini 

merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) tahun 2016 sebagai lembaga sektor publik dalam meningkatkan 

kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemdikbud.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016 disusun 

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas 

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan ini, 

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemdikbud memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, 

merupakan media informasi bagi Pusdiklat Pegawai untuk menyampaikan bahan 

pertanggungjawaban pencapaian kinerja kepada seluruh stakeholder yang 

berkepentingan, (Setjen, Itjen, serta instansi pemerintah lainnya yang terkait). 

Kedua, merupakan sumber informasi dalam upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja di masa mendatang agar berkelanjutan.  

 

LAKIP tahun 2016 Pusdiklat Pegawai merupakan laporan pertanggungjawaban 

kinerja awal dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Pegawai. 
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Materi laporan ini merupakan ketercapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat 

Pegawai yang disajikan dalam kontrak kinerja berupa peningkatan kompetensi bagi 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Laporan ini dilengkapi dengan informasi tentang hasil penilaian atas capaian 

kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud  selama satu tahun, serta analisis terhadap 

berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga akan dapat diidentifikasi berbagai 

peluang dan masukan guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. 

 

Akhirnya, semoga laporan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada 

peningkatan kinerja Pusdiklat Pegawai yang lebih baik di masa yang akan datang, 

untuk mewujudkan Pusdiklat Pegawai lebih berkualitas dengan daya tarik dan 

memiliki daya saing yang kompetitif.  

 

Depok,          Januari  2017  

Kepala,  

 

 

Dr. Bambang Winarji, M.Pd  
NIP.196101261988031002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Penyusunan LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016 merupakan salah satu 

wujud pertanggungjawaban Pusdiklat Pegawai kepada seluruh stakeholder atas 

kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2016, selain itu LAKIP ini 

juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Pusdiklat Pegawai 

untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah untuk melaksanakan AKIP, Permenpan dan 

Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

serta Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2016 perubahan atas Permendikbud 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Dalam melaksanakan mandatnya Pusdiklat Pegawai Kemdikbud telah menetapkan 

visi yaitu “Terbentuknya Insan dan Ekosistem  Pendidikan dan Kebudayaan yang 

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”, sebagai lembaga diklat, 

Pusdiklat Pegawai sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menjabarkan berbagai kegiatan pada tahun 2016, sesuai dengan tugas dan fungsi 

yang meliputi kegiatan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi 

pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusdiklat Pegawai, menyampaikan 

laporan capaian kinerja keluaran (output) program yang berada di lingkungan 

Pusdiklat Pegawai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada 

program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran Pusdiklat Pegawai. Laporan ini menyatakan capaian kinerja Pusdiklat 
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Pegawai sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana 

strategis Pusdiklat Pegawai. 

 

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud disusun sebagai media pertanggungjawaban 

yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusdiklat 

Pegawai dan kebermanfaatannya, antara lain: 

a. Mendorong   instansi   pemerintah/unit kerja   untuk   menyelenggarakan  tugas  

umum Pemerintah  (good governance) yang didasarkan atas perundang-

undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah 

yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif 

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 

b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 

d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemendikbud dalam 

menentukan kebijakan lebih lanjut. 

Mengacu pada Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2015—

2019 merupakan kesinambungan dari Renstra sebelumnya yaitu Renstra 

Pusbangtendik BPSDMPK-PMP Kemendikbud Tahun 2011-2014, yang digunakan 

sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan pelatihan pegawai yang 

hendak dicapai pada periode 2015—2019. Indikator Kinerja Program (IKP) yang 

berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dan/atau kegagalan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama, dan dapat 

digunakan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam perbaikan kinerja, dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja di masa depan. 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 11 Tahun 2015, maka disusunlah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusdiklat Pegawai tahun 2016. 

LAKIP tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau 
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ketidakberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, misi, dan pencapaian visi organisasi. 

LAKIP tahun 2016 ini disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja 

Pusdiklat Pegawai yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tahapan dan 

langkah-langkah penyusunan LAKIP ini, antara lain melalui: Penetapan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian/Penetapan Kinerja (Kontrak Kinerja) dan 

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis. Berdasarkan Renstra Pusdiklat Pegawai 

Kemdikbud Tahun 2015-2019 dan untuk mendukung Renstra Sekreatriat Jenderal 

Kemdikbud Tahun 2015-2019, Pusdiklat Pegawai Kemdikbud menetapan 1 (satu) 

Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja, sasaran program dan indikator 

kinerja program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, dan untuk 

tahun 2016, sebagai berikut:  

No. Sasaran Program Indikator Kinerja 
Program (IKP) 

Satuan Target  

Tahun 2016 

 Terselenggaranya 

pendidikan dan 

pelatihan pegawai  

Meningkatnya kualitas 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kemendikbud 

yang mengikuti Diklat 

Aparatur (Diklat 

Kepemimpinan, Diklat 

Prajabatan, serta 

Diklat Teknis dan 

Fungsional) 

Indeks 78 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan 

pegawai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis maka hasil capaian kinerja sampai 

dengan akhir tahun 2016, sebagai berikut:  

1. Indeks nilai meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud 

yang mengikuti Diklat Aparatur (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, serta 

Diklat Teknis dan Fungsional), dengan target kinerja sebesar 78 indeks telah 

tercapai sebesar 78, dengan rincian: pada diklat prajabatan dari peserta 520 

dan 190 diklat struktural rerata nilai yang diperoleh sebesar 79,35, dari 1.781 

peserta diklat teknis dan fungsional rerata nilai yang diperoleh sebesar 76,47, 

jadi target rerata nilai total tahun 2016 pada Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 

sebesar 78 (77,91 dibulatkan dua desimal keatas). Dengan demikian target nilai 
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indeks 78 pada tahun 2016 telah terealisasi dengan capaian dengan presentase 

capaian 100%, indeks nilai ini berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta 

diklat baik diklat prajabatan, diklat pim maupun diklat teknis dan fungsional 

dengan menggunakan skala likert 0–100 yang dilaksanakan, diperoleh 77,91 

(memuaskan) dari target skala 78 (skala likert 0-100). Dimensi pengukuran 

meliputi: kedisiplinan, kerja sama, komitmen dan sikap, keaktifan dalam 

pembelajaran, penilaian pre dan post test, serta penguasaan materi. Indeks 

tersebut menunjukkan bahwa ASN Kemendikbud setelah mengikuti Diklat 

Aparatur (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, serta Diklat Teknis dan 

Fungsional), kinerjanya dan kompetensinya meningkat. Faktor-faktor 

pendukung tercapainya target indeks tersebut adalah kesiapan layanan, 

kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM yang 

selalu meningkatkan kompetensi baik pribadi maupun untuk orang lain 

(narasumber, widyaiswara, fasilitator) dan SDM pelaksana.  

2. Terselenggaranya dukungan manajemen pendidikan dan pelatihan telah 

terealisasi dengan presentase capaian sebesar 100%. 

Untuk realisasi daya serap anggaran Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, alokasi pagu 

awal sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kemdikbud dengan 

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Tahun 2016 sebesar Rp. 92.276.702.000,- (sembilan 

puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah), 

namun sampai dengan akhir tahun 2016 total pagu yang dikelola oleh Pusdiklat 

Pegawai Kemdikbud sebesar Rp. 67.109.503.000,- (enam puluh tujuh milyar 

seratus sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah), berkurangnya pagu yang 

dikelola Pusdiklat Pegawai Kemdikbud dari pagu awal hal ini disebabkan karena 

mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran dengan adanya efesiensi, pengalihan 

alokasi anggaran, mutasi belanja, dan penambahan komponen input maupun 

output.  

Hasil capaian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016 pada program kerja 

ada yang melebihi target, ada yang telah mencapai target, dan ada yang belum 

mencapai target. Dikategorikan belum sesuai dengan target yang ditetapkan atau 

capaian Indikator kinerja sasaran strategis kegiatan Pusdiklat Pegawai 

Kemendikbud, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kinerja Pusdiklat 
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Pegawai Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan Pusdiklat Pegawai Tahun 2016, 

hal ini disebabkan oleh permasalahan atau kendala: 1). Reorganisasi atau 

perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemdikbud; 2). Regulasi tentang 

kediklatan di lingkungan Kemdikbud; 3). Jaringan komunikasi yang kurang 

maksimal. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2016 seluruh komponen 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah bekerja secara maksimal guna mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan didalam kontrak kinerja 2016 maupun Rencana 

Kinerja tahunan 2016. Hal ini sesuai dengan fungsi Pusdiklat Pegawai 

Kemendikbud, yang salah satu diantaranya melakukan pengembangan dengan 

memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada di Pusdiklat 

Kemendikbud dan menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder. Harapan 

terjadinya korelasi positif antara hasil diklat dengan kinerja organisasi, dan 

semakin meningkatnya kinerja Pusdiklat Pegawai, akan berdampak positif terhadap 

peningkatan kinerja organisasi dan pegawai. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Gambaran Umum  
 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 

ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 
Untuk mewujudkan tujuan nasional, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan 

Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit. Aparatur sipil negara 

sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya 

dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit 

dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. 

 
Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengembangan karier PNS 

dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan 

kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis yang 

diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, 

dan pengalaman bekerja secara teknis, sedangkan kompetensi manajerial 

diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan 

pengalaman kepemimpinan. 

 
Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan 

pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus 

dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu 

dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam 

mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana 
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kerja anggaran tahunan.  

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk 

mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan 

pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan antara lain 

menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 

di Kemendikbud, melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja 

pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya adalah penerapan 

manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan 

berbasis merit.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud merupakan unsur pembantu pimpinan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Unit 

Pelaksana Teknis Eselon II Kemendikbud ini dipimpin oleh Kepala Pusat, dengan 

peran dan fungsi pusdiklat pegawai adalah melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan. 

Peran dan fungsi tersebut, seiring dengan cepatnya perkembangan ilmu dan 

teknologi, yang mengakibatkan pengelolaan pekerjaan menuntut kemampuan 

yang profesional, tangguh, dan cekatan. Dalam kerangka penguatan tata kelola 

perlu disiapkan kompetensi aparatur yang dapat mengikuti cepatnya 

perkembangan teknologi. Pusdiklat harus mampu memainkan peran strategisnya 

dengan baik agar upaya untuk mewujudkan aparatur negara yang kompeten dan 

profesional dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Pusdiklat perlu 

mengembangkan berbagai program yang inovatif dan relevan, kualitas 

ketenagaan, kualitas fasilitas kediklatan, serta kualitas pengelolaan dalam 

proses peningkatan dan perbaikan mutu berkelanjutan. 

Untuk memberikan arah pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang 

diamanahkan, Pusdiklat Pegawai Kemdibud telah menetapkan visi, misi, 

rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur 
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dan selaras dengan Kemdikbud serta dilaksanakan setiap tahun, selanjutnya 

Pusdiklat Pegawai Kemdikbud menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas 

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah 

dialokasikan.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Kemdikbud tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permendikbud Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas di lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi 

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan atau perubahan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. 

 

B. Visi dan Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

1. Visi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Agenda Prioritas 

Pembangunan 2 (Nawacita 2), serta arah kebijakan dan strategi yang 

dilakukan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal 

Kemendikbud meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja 

pembangunan nasional di berbagai bidang, Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 

telah menetapkan Visi “Terbentuknya Insan dan Ekosistem  Pendidikan 

dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. 

Untuk mencapai terwujudnya agenda prioritas pembangunan tersebut, maka 

Pusdiklat diharapkan dapat menjadi tempat pertukaran gagasan kreatif 

dalam proses pembelajaran yang dinamis. Pusdiklat juga diharapkan akan 

menjadi tempat dimana komitmen peningkatan mutu tampak jelas dalam 

kegiatan diseminasi dan pengembangan gagasan dan praktik mutakhir 
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manajemen kinerja organisasi publik dengan inovasi sebagai norma yang 

menjiwai setiap kegiatan. Dengan demikian, Pusdiklat akan memiliki 

identitas yang menonjol yang membedakannya dari lembaga serupa dengan 

sejumlah fasilitator diklat yang berkualitas tinggi; program diklat yang 

atraktif; manajemen program diklat yang efektif dan efisien, publikasi 

bermutu; perpustakaan dengan koleksi lebih dari cukup dan dikelola dengan 

teknologi mutakhir; serta pelayanan penunjang yang prima. 

Terwujudnya Penguatan Sistem dan Kualitas Penyelenggaran Diklat yang 

merupakan visi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh 

segenap anggota Pusdiklat sebagai bagian dari organisasi publik yang 

memberikan pelayanan peningkatan kompetensi SDM aparatur negara 

dibidang pendidikan dan kebudayaan.  

Sehubungan dengan visi utama tersebut, untuk semangat, motivasi dan 

tujuan Pusdiklat Pegawai Kemdikbud maka ditetapkan Moto ”Memberikan 

Yang Terbaik”. Ini berarti setiap anggota Pusdiklat akan dan harus 

berusaha keras dan cerdas memberikan pelayanan prima dalam semua aspek 

manajemen peningkatan kompetensi SDM aparatur pendidikan.  

 

2. Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Misi yang merupakan hal utama agar terlaksana dalam mencapai visi 

organisasi, berbagai hal yang masih bersifat abstrak dalam visi akan terlihat 

lebih nyata pada uraian misi.  

Rincian misi Pusdiklat disusun setelah mempertimbangkan kekuatan, 

kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi Pusdiklat dalam 

berkiprah meningkatkan mutu manajemen peningkatan kompetensi SDM 

aparatur pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan aktual dalam 

mewujudkan visi, adapun rincian misi Pusdiklat sebagai berikut. 

a. Mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai jenis diklat yang 

berorientasi pada kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya 
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manusia aparatur pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan 

berbasis kinerja. 

b. Mewujudkan penatakelolaan layanan diklat sumber daya aparatur 

pendidikan dan kebudayaan yang profesional dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan stakeholder dan 

organisasi di dalam dan luar negeri. 

d. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan ABRI (Aman, 

Bersih, Rapih, dan Indah). 

 

C.  Landasan Hukum  

Penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Pegawai Kemdikbud Tahun 2016 ini 

merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan, 

landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan landasan hukum 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 
 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan 
dan Tangungjawab Keuangan Negara; 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS; 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS; 
 

10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 
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11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

 
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016, 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan;  

 
14. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
 

15. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 
16. Peraturan MenPAN RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Widyaiswara dan Angka Kreditnya; 
 

17. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV; 

 
18. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 10, 15 dan 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS K1/K2, CPNS Golongan III, dan 
CPNS Golongan I dan II;  

 
19. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 13, 14 dan 15 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. 

 

D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 

1. Tugas Fungsi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas 

melaksanakan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut Pusdiklat Pegawai menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut:  

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan pegawai; 
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b. Penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan 

pegawai; 

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; 

d. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan; 

e. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

f. Pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan; 

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikanndan 

pelatihan; 

h. Penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan; dan  

i. Pelaksanaan administrasi Pusat. 

Dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural; 

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional  

 

a.  Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha  mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan dan kearsipan, 

kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan pusat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata 

Usaha menyelenggarakan fungsi:  

1) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang 

pendidikan dan pelatihan pegawai; 

2) pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan; 

3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; 

4) pengelolaan kepegawaian dan keuangan; 

5) pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat; 
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6) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan 

7) pelaksanaan penyusunan laporan Pusat. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas:  

a) Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan Kepegawaian 

b) Subbagian Keuangan; dan  

c) Subbagian Rumah Tangga.  

 

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural  

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pada pendidikan 

dan pelatihan prajabatan dan struktural. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural 

menyelenggarakan fungsi:  

1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan 

prajabatan dan struktural; 

2) penyusunan dan pengembangan program  pendidikan dan pelatihan 

prajabatan dan struktural; 

3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural; 

4) fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural; 

5) penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan  

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan 

pelatihan prajabatan dan struktural; dan 

7) penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan 

prajabatan dan struktural. 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural terdiri atas:  

a) Subbidang Program dan Evaluasi; dan  

b) Subbidang Pelaksanaan.  
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c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pada pendidikan dan 

pelatihan teknis dan fungsional. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 829 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan 

fungsi:  

1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan 

teknis dan fungsional; 

2) penyusunan dan pengembangan program  pendidikan dan pelatihan teknis 

dan fungsional; 

3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; 

4) fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; 

5) penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan 

pelatihan teknis dan fungsional; 

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan 

pelatihan prajabatan dan struktural; dan 

7) penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis 

dan fungsional. 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri atas:                         

a) Subbidang Program dan Evaluasi; dan  

b) Subbidang Pelaksanaan.  

Berdasarkan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

sebagai lembaga yang secara teknis fungsional bertugas melaksanakan dan 

mengoordinasikan peningatan dan pengembangan kompetensi Pegawai di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil yang ingin 

dicapai dari semua kegiatan tersebut adalah, meningkatnya mutu dan 

kinerja Pegawai Kemendikbud serta meningkatnya kontribusi lulusan diklat 
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atas kinerja organisasi dalam berbagai segmen jabatan: struktural, teknis, 

dan fungsional. Sehubungan dengan itu, semua program dan kegiatan telah 

disusun berdasarkan: hasil analisis kebutuhan, rancang bangun program yang 

mengacu pada standar kompetensi, penyelenggaraan, dan ketersediaan 

sarana dan teknologi proses pembinaan yang representatif dan mutakhir. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, jenis diklat terdiri dari Diklat 

Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan terdiri dari 

golongan I, II, dan III, sedangkan diklat dalam jabatan terdiri dari Diklat 

Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan lV, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.                                                                                     

Sasaran dari Diklat Jabatan PNS/ASN tersebut adalah: 

1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; 

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan; 

3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang 

dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai 

dengan lingkungan kerja dan organisasi.    

 

2. Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud secara administratif berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dipimpin 

oleh Kepala Pusat (Dr. Drs. Bambang Winarji, M.Pd.) berdasarkan SK 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

71269/MPK/RHS/KP/2015 tanggal 27 Agustus 2015, tentang Pengangkatan 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud. Pusdiklat 

Pegawai Kemdikbud memiliki struktur organisasi pada diagram berikut. 
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Pusdiklat Pegawai Kemdikbud didukung dengan tenaga SDM yang andal, jumlah 

pegawai per Desember 2016 berjumlah 123 orang, dengan rincian seperti tabel 

berikut. 

Tabel 1.1.  Matrik Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pusdiklat Pegawai 

Bidang/Bagian 

PENDIDIKAN 

 

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH 

Bagian Tata Usaha 0 1 16 1 31 7 1 57 

Bidang Diklat Prajabatan 
dan Struktural 

0 0 6 0 12 4 0 22 

Bidang Diklat Teknis dan 
Fungsional 

1 1 4 0 10 7 1 24 

Widyaiswara 0 0 0 0 1 15 4 20 

Jumlah Seluruhnya 1 2 26 1 54 33 6 123 

 

Tabel 1. 2. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural Pusdiklat Pegawai 

Bidang/Bagian 

Jabatan Struktural 

Widyaiswara Jumlah 

ES. II ES.III ES. IV 
Fungsional 

Umum 

Bagian Tata Usaha 1 1 3 52 0 57 

Bidang Diklat Prajabatan 
dan Struktural 

0 1 2 19 0 22 

Bidang Diklat Teknis dan 
Fungsional 

0 1 2 21 0 24 

Widyaiswara 0 0 0 0 20 20 

Jumlah Seluruhnya 1 3 7 92 20 123 

 

E. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud  

Dalam menjalankan tugas fungsi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tidak terlepas 
dari permasalahan-permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi: 
 
1. Rata-rata tingkat kompetensi atau kemampuan SDM yang memadai 

pada tataran konseptual belum tersebar secara merata; 
 

2. Program diklat perlu ditunjang atau didukung oleh materi/bahan 
diklat yang lebih memadai; 
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3. Kompetensi substansi dan metodologi pembelajaran di kalangan 
fasilitator relatif masih beragam belum seluruhnya memadai; 
 

4. Belum optimalnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan 
perkembangan ilmu dan teknologi dalam menopang tingkat kualitas 
pembelajaran yang diharapkan; 

 
5. Belum memiliki program diklat unggulan yang benar-benar terfokus; 

 
6. Belum semua pegawai bersemangat untuk meningkatkan 

kompetensinya melalui pembelajaran mandiri; 
 

7. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang 
terkait dengan sistem dan mutu pembelajaran yang diharapkan; 

 
8. Belum optimalnya komitmen pegawai Pusdiklat dalam menyikapi 

visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai yang telah dicanangkan; 
 

9. Dengan keluarnya Ditjen Dikti dari Kemendikbud, maka jumlah dan 
sasaran peserta Diklat menjadi berkurang;  

 
10. Persaingan antarlembaga sejenis makin intens; 
11. Tuntutan penatakelolaan yang baik dari pihak-pihak berkepentingan 

makin meningkat; 
 

12. Kredibilitas birokrasi pemerintahan yang masih dipandang kurang 
baik; 

 
13. Tuntutan profesionalitas pelaksanaan tugas semakin cepat 

meningkat, sehingga menuntut kecepatan lembaga diklat untuk 
dapat mengikutinya. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Perencanaan Strategis 

Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengembangan karier PNS 

dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan 

kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis yang 

diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan 

pengalaman bekerja secara teknis, sedangkan kompetensi manajerial diukur 

dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman 

kepemimpinan. 

 
Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan 

pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus 

dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu 

dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam 

mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 

rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana 

kerja anggaran tahunan.  

Dengan merujuk pada isi dan ketentuan dari Undang-Undang ASN tersebut, 

maka disusun Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Renstra Pusdiklat 

Pegawai 2015-2019 merupakan bagian dari Renstra Kemendikbud 2015-2019. 

Dalam rangka pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2), yaitu  

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan 

Terpercaya.  

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk 

mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan 

pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan antara lain 
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menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional 

(RBN) di Kemendikbud, melalui peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja 

pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya adalah penerapan 

manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan 

berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi seperti berikut: 

1. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif 

sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;  

2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, 

kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);  

3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat;  

4. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis 

kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN);  

5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan  

6. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. 

Dengan mempertimbangkan secara seksama hal-hal tersebut di atas, Pusdiklat 

Pegawai telah menjabarkan tugas dan fungsi Pusdiklat ke dalam Renstra, agar 

dapat dilaksanakan secara lebih sistemik dan terkendali dengan baik, dan harus 

dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam suatu organisasi yang 

bersifat lintas fungsi, juga merupakan upaya memadukan prinsip-prinsip 

berikut: perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran 

dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensi 

komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang 

bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. 

Cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi mengakibatkan pengelolaan 

pekerjaan menuntut kemampuan yang profesional, tangguh, dan cekatan. 

Dalam kerangka penguatan tata kelola perlu disiapkan kompetensi aparatur 

yang dapat mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Pusdiklat harus 

mampu memainkan peran strategisnya dengan baik agar upaya untuk 
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mewujudkan aparatur negara yang kompeten dan profesional dapat terlaksana 

dengan baik. Oleh karena itu, Pusdiklat perlu mengembangkan berbagai 

program yang inovatif dan relevan, kualitas ketenagaan, kualitas fasilitas 

kediklatan, serta kualitas pengelolaan dalam proses peningkatan dan perbaikan 

mutu berkelanjutan.  

1. Tujuan Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  

Untuk dapat melaksanakan misi Pusdiklat seperti yang dikemukakan 

sebelumnya, maka misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih 

spesifik-operasional berupa tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis 

organisasi adalah hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu lima tahun ke depan.  

Rumusan tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat Pegawai tahun 2015—2019 

diambil dari salah satu tujuan strategis Sekretariat Jenderal, seperti yang 

tercantum sebagai berikut. 

KODE TUJUAN STRATEGIS 

T7 Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

 

Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri mencakup 

beberapa kegiatan yaitu; pengembangan dan pendayagunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, penguatan 

pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan 

kebudayaan, pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan perfilman, 

serta tersedianya analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud. 

Dari tujuan strategis Sekretariat Jenderal, maka dijabarkan tujuan strategis 

Pusdiklat sebagai berikut. 

a. Meningkatnya kompetensi lulusan melalui pelaksanaan program diklat 

yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna (stakeholder). 

b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan diklat. 

c. Terwujudnya jaringan kerja sama dalam dan luar negeri. 

d. Terwujudnya lingkungan kerja dan pembelajaran yang kondusif. 
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2. Sasaran Strategis Pusdiklat Pegawai 

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam penguatan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Menteri, dapat dicirikan dengan tercapainya salah satu 

indikator kinerja sasaran strategis seperti berikut. 

KODE SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SASARAN 

STRATEGIS 

S.S.12 Terselenggaranya pendidikan 
dan pelatihan pegawai 

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang 
kompeten 

 

 

B. Perjanjian Kinerja 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada 

Renstra Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun 2015-2019 dan disahkan atau 

tandatangani oleh Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal Kemdikbud) dan oleh 

Pejabat Eselon II (Kepala Pusdiklat Pegawai Kemdikbud). Perjanjian Kinerja 

tersebut berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta target yang akan 

dicapai dalam kurun waktu satu tahun, berikut disajikan perjanjian kinerja 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud secara lengkap (lampiran 1). 

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja 

SASARAN 
SRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

FISIK ANGGARAN 
(Rp) 

Terselenggaranya 
pendidikan dan 
pelatihan 
pegawai 

1. 

Jumlah aparatur 
Kemendikbud yang 
mengikuti diklat jabatan, 
teknis dan fungsional 

 

4,113 org 92.276.702.000 

2. 

Dukungan manajemen dan 
pelaksanaan 
pengembangan tenaga 
kependidikan untuk 
seluruh jenjang 
pendidikan 

100 %  
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Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud di atas dan 

untuk menunjang Renstra Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun 2015-2019, 

sasaran program dan indikator kinerja dimaksud adalah terselenggaranya 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dengan satu indikator kinerja yaitu: 

meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti 

Diklat Aparatur (Diklat Kepeminpinan, Diklat Prajabatan, serta Diklat Teknis dan 

Fungsional), dengan target kinerja indeks nilai pada tahun 2016 adalah sebesar 78 

dan target anggaran awal perjanjian kinerja sebesar Rp. 92.276.702.000,- namun 

dengan berjalannya waktu dan kegiatan terjadi perubahan atau mengalami 

revisis/efesiensi dengan target anggaran berubah menjadi Rp. 67.109.503.000,- dan 

capaian fisik 3.663 orang, dan dengan indeks nilai 78. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud merupakan analisis dari 

proses pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Akuntabilitas ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 

(terwujudnya kinerja) tahunan pada tahun 2016 sesuai dengan perjanjian 

kinerja, dan bentuk evaluasi kinerja. Uraian analisis capaian kinerja yaitu 

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2016, 

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun sebelumnya, menganalisis ketercapaian target atau ketidaktercapaian 

target, dan menganalisis alternative solusi yang dilakukan untuk realisasi target 

kinerja yang belum terealisasi serta menganalisis efesiensi penggunaan sumber 

daya. 

 

A.  Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
 

Pengukuran capaian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016 

merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas tahunan, pengukuran 

dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program 

(outcome) dan capaian kinerja kegiatan (output) dibandingkan dengan target 

dalam rencana strategis dan target dalam dokumen perjanjian kinerja 2016.  

Sasaran Strategis tahun 2016 Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang telah 

dirumuskan akan dicapai sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan 

keberhasilan kinerja diukur berdasarkan indeks atau capaian outcome program 

yang diselenggarakan, sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur 

berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), dan sasaran kegiatan dengan 

keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan 

(IKK). Capaian sasaran strategis diindikasi dengan capaian indikator kinerja 
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outcome. Capaian sasaran program diindikasi dengan capaian indikator kinerja 

utama, yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran 

program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program mencakup identifikasi 

atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam 

dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efesiensi penggunaan 

sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran 

kegiatan mencakup identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan 

targetnya. Hasil  pengukuran capaian kinerja sasaran strategis, outcome dan 

output tahun 2016 (Januari-Desember 2016) dapat dilihat dari hasil pengukuran 

kinerja.  

Rincian tingkat capaian kinerja (performance results) selama satu tahun, 

sasaran strategis Pegawai Kemendikbud yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, disajikan dalam tabel berikut.  

 
Tabel 3.1.  Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome) Pusdiklat 

Pegawai Tahun 2016 
 

Kode Sasaran Program 
Indikator Kinerja 
Program/Utama 

Tahun 2016 

Satuan Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

SP.1.13 Terselenggaranya 
pendidikan dan pelatihan 
pegawai 

Meningkatnya Kualitas 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Kemendikbud 
yang mengikuti Diklat 
Aparatur (Diklat 
Kepemimpinan, Diklat 
Prajabatan, serta Diklat 
Teknis dan Fungsional) 

Indeks 78 78 100 
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Tabel 3.2.  Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Pusdiklat 
Pegawai Tahun 2016 

Kode 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Realisasi 

Fisik 
Anggaran 

Rp 
Fisik 

Anggaran 

Rp 

SK.1. 
5624.1 

Pegawai 
Kemendikbud 
yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

 

IKK. 
1. 

5624.
1.1 

Jumlah aparatur 
Kemendikbud yang 
mengikuti Diklat 
Jabatan teknis dan 
fungsional 

3.663 org 36.737.556.000 3.091 org 35.952.521.577 

IKK.1. 

5624.
1.2 

Dukungan manajemen 
dan pelaksanaan 
pengembangan tenaga 
kependidikan untuk 
seluruh jenjang 
pendidikan 

100% 30.371.947.000 93,90% 28.520.536.270 

KETERANGAN:  

Dalam proses berjalan terjadi penyesuaian realisasi sasaran dan keuangan  

 

B.  Analisis Capaian Indikator Kinerja Pusdiklat Pegawai Tahun 2016  

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis, sasaran 

program, dan sasaran kegiatan dalam menyimpulkan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan, pencapaian sasaran strategis dengan mengukur dan 

menganalisa capaian indikator outcome, yaitu “Indeks  Kualitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kemendikbud yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan”. 

Pengertian satuan indeks pada indikator kinerja program adalah nilai rerata 

yang diperoleh dari total peserta diklat (diklat prajabatan, diklat 

kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional). Indeks tersebut 

mencerminkan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan, untuk 

menunjang program Kemendikbud, pada matrik lampiran Renstra Pusdiklat 

Pegawai, base line target indeks pada tahun 2014 adalah 70, dan pada tahun 

2015 target indeks menjadi 75 atau naik 5 point dibandingkan satu tahun 

sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2016 target nilai indeks naik menjadi 78 

atau naik 3 point dibandingkan tahun 2015. 
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, capaian kinerja Pusdiklat 

Pegawai Kemendikbud tahun 2016 yang secara umum dapat digambarkan, 

bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari semua sasaran dari 

Indikator mencapai 100%. Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut adalah: 

jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti diklat prajabatan, diklat 

kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional lainnya, diklat-diklat tersebut 

diantaranya meliputi pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, CPNS 

yang mengikuti diklat prajabatan golongan II dan III, dan tenaga administrasi 

yang mengikuti diklat teknis dan fungsional.  

Sasaran Program terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai, 

ditetapkan untuk mendukung tujuan strategis ketujuh (T7) yaitu pengutan 

fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Berikut perbandingan tabel 

perbandingan target dan sasaran pegawai Kemendikbud yang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan tahun 2015 dan 2016. 

 

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Sasaran Pegawai Kemendikbud yang 
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara Tahun 2015 

dengan Tahun 2016 

SASARAN 
SRATEGIS TAHUN 

2015 
INDIKATOR KINERJA  

TARGET TAHUN 2015 REALISASI TAHUN 2015 

TARGET 

 

ANGGARAN 

Rp 

TARGET 

 

ANGGARAN 

Rp 

Terselenggaranya 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 

Meningkatnya kualitas Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kemendikbud 
yang mengikuti Diklat Aparatur 
(Diklat Kepemimpinan, Diklat 
Prajabatan, serta Diklat Teknis 
dan Fungsional) 

75 Indeks*) 

(2.665 org) 

24.671.656.00
0 

75 Indeks 

(2.782 org) 

22.855.985.000 
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SASARAN 
SRATEGIS TAHUN 

2016 

INDIKATOR KINERJA TAHUN 
2016 

 

TARGET TAHUN 2016 

 

REALISASI TAHUN 2016 

TARGET 

 

ANGGARAN 

Rp 

TARGET 

ANGGARAN 

Rp 

Pegawai 
Kemendikbud 
yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Jumlah Aparatur Pendidikan 
dan Kebudayaan yang 
mengikuti diklatpim, 
prajabatan, teknis dan 
fungsional 

78 Indeks*) 

(3.663 org) 
36.737.556.000 

78 Indeks 

(3.091 org) 
35.952.521.577 

*) Pengertian Satuan Indeks pada indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan adalah nilai rerata yang 
diperoleh dari total peserta diklat (diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat teknis dan diklat fungsional). 
Indeks tersebut mencerminkan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam hal ini nilai peserta diklat,  
base line pada tahun 2014 adalah 70, untuk tahun 2015 target naik 5 poin, jadi indeks  menjadi 75 sedangkan 
untuk tahun 2016 target nilai indeks 78, indeks kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah 3 poin (78-75=3). 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk terselenggaranya pendidikan dan 

pelatihan pegawai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis maka hasil capaian 

kinerja sampai dengan akhir tahun 2016, sebagai berikut: 

Indeks nilai meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud 

yang mengikuti Diklat Aparatur (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, 

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional), dengan target kinerja sebesar 78 indeks 

telah tercapai sebesar 78 indeks, dengan rincian: 

a. Diklat prajabatan dari 520 orang peserta dan diklat struktural 190 orang 

peserta, rerata nilai yang diperoleh sebesar 79,35. 

b. Diklat teknis dan fungsional dengan jumlah peserta 1781 orang peserta, 

rerata nilai yang diperoleh 76, 47. 

Rerata nilai indeks total pada tahun 2016 sebesar 78 (77,91) dengan 

presentase capaian sebesar 100%, penilaian indeks kualitas ASN dengan 

menggunakan skala likert 0-100, diperoleh nilai indeks 77, 91 (memuaskan). 

Dimensi pengkururan meliputi: disiplin, kerja sama, komitmen dan sikap, 

keaktifan dalam pembelajaran, penilaian pre dan post test, serta penguasaan 

materi. Faktor-faktor pendukung tercapainya target indeks tersebut adalah 

kesiapan layanan, ksiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, 
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kesiapan SDM yang selalu meningkatkan kompetensi baik pribadi maupun 

orang lain (narasumber, widyaiswara, fasilitator) dan SDM pelaksana. 

Walaupun target telah terealisasi 100% dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut: 

a. Peserta diklat yang hadir tidak seluruhnya sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi; 

b. Belum memadainya jumlah widyaiswara yang menguasai bidang diklat 

tertentu. 

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas langkah 

antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan koordinasi dan konfirmasi secara intens dengan unit kerja calon 

peserta diklat; 

b. Bekerja sama dengan instansi terkait yang menguasai bidang diklat teknis 

tertentu untuk menyediakan widyaiswara/fasilitator dan meningkatkan 

kompetensi widyaiswara di lingkungan Pusdiklat sesuai dengan 

bidangnnya. 

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dengan capaian 

kinerja tahun 2016, capaiannya masing-masing sebesar 100% 
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C. Analisis Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Pelaksanaan Diklat 

Pada tahun 2016 pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Diklat Pusdiklat 

Pegawai Kemendikbud, sebagai unsur penunjang kegiatan diklat meliputi 7 output 

kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini pada 

tahun 2016 meliputi tujuh output kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan 

yang telah dilakukan dan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Kinerja Kegiatan Manajemen dan Pelaksanaan 
Pengembangan Diklat Aparatur Kemendikbud Tahun 2016 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

 

Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pelaporan 

Dok 6 6 100 

Dokumen Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Dok 3 3 100 

Layanan Perkantoran Layanan 12 12 100 

Kendaraan Bermotor 
Unit 2 2 100 

Perangkat pengolah data dan komunikasi  Unit 113 113 100 

Peralatan dan fasilitas perkantoran Unit 240 240 100 

Gedung bangunan M2 715 215 100 

 

Dengan memperhatikan capaian sasaran kinerja kegiatan penyelenggaraan 

operasional kantor dapat dilihat bahwa untuk output peralatan dan fasilitas 

perkantoran targetnya telah mencapai 100% artinya dalam pelaksanaannya 

output ini berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sedangkan 

untuk output gedung bangunan target awal sebesar 2.925 M2 dengan 

berlakunya selfblocking anggaran pada belanja modal, maka pada gedung 

bangunan mengalami perubahan target menjadi 715 M2 dan dari target 
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tersebut berubah kembali menjadi 215 M2 dan terealisasi sebesar 100%, hal ini 

disebabkan oleh pemotongan untuk anggaran tersebut. Dampak dari 

terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana diklat ini adalah, semakin 

efektifnya pencapaian sasaran diklat dan semakin meningkatnya kepuasan 

peserta dalam mengikuti diklat di Pusdiklat Pegawai.  

Berdasarkan perbandingan target dan sasaran kinerja yang telah dilaksanakan 

oleh pusdiklat pegawai pada tahun 2015 dan tahun 2016, dan hasil analisis 

capaian indikator kinerja pusdiklat pegawai tahun anggaran 2016, serta 

dengan mempertimbangkan faktor efesiensi dan memaksimalkan sumber daya 

yang dimiliki. Pusdiklat pegawai memanfaatkan  potensi sumber daya yang 

ada, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana penunjang lainnya. Sumber daya keuangan, memaksimalkan 

anggaran yang telah ada dan disesuaikan dengan target yang direncanakan 

meskipun dalam pelaksanaan tahun berjalan ada revisi dan efesiansi 

keuangan terkait penghematan belanja negara. Untuk potensi sumberdaya 

manusia yang ada di pusdiklat pegawai (narasumber diklat selalu 

menggunakan widyaiswara pusdiklat, namun juga tetap mendatangkan 

narasumber/fasilitator dari luar pusdiklat untuk narasumber bidang atau 

kompetensi tertentu yang memang belum dimiliki atau belum tersedia di 

pusdiklat), hal ini agar kualitas dan mutu diklat sesuai dengan tujuan dan 

harapan. Untuk sumber daya sarana dan prasarana, pusdiklat pegawai 

memaksimalkan fasilitas yang telah ada di pusdiklat di lingkungan pusdiklat. 

 

D. Akuntabilitas Keuangan 

Sesuai dengan DIPA Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2016, terdapat 3 

(tiga) jenis mata anggaran belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang 

dan belanja modal dengan rincian daya serap anggaran per jenis mata 

anggaran belanja sampai Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.6. Realisasi Perjenis Belanja Pusdiklat Pegawai Tahun 2016 

No. Jenis belanja 
Alokasi 

Rp 
Realisasi 

Rp 

Daya Serap 
% 
 

1 Belanja Pegawai  9.641.272.000 8.838.743.038 91,68 

2 Belanja Barang 52.749.555.000 51.258.349.809 97,17 

3 Belanja Modal 7.285.875.000 4.875.965.000 66,92 

Jumlah    69.676.702.000 64.473.057.847 93,25 

 

Pada tabel di atas atau berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan 

program/kegiatan (format B.19) tahun anggaran 2016, presentase daya serap 

anggaran tahun 2016 mencapai 93,25%, untuk mata anggaran belanja pegawai 

realisasi anggarannya mencapai 91,68%, untuk belanja barang realisasi 

anggarannya mencapai 97,17% sedangkan untuk belanja modal realisasi 

anggarannya mencapai 66,92%. Tidak tercapainya realisasi 100%, hal ini terjadi 

karena adanya beberapa output belanja barang yang anggarannya belum dapat 

terserap secara optimal, diantaranya Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 

Tingkat II, dikarenakan dalam pelaksanaan bukan PPusdiklat Pegawai Kemdikbud 

yang menyelenggarakan. Demikian juga untuk diklat teknis dan fungsional (Tingkat 

Dasar, Menengah, dan Lanjut), selain adanya efesiensi dan pemotongan anggaran 

juga mutasi antar output maupun sub output dan juga adanya saveblock anggaran. 

Sejatinya anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Kemendikbud tahun 2016 setelah adanya revisi, mutasi dan selfblocking 

anggaran, maka laporan keuangan yang dilaporkan melalui aplikasi anggaran(e-

monev Bappenas) sampai dengan revisi yang terakhir sebesar Rp.67.109.503.000, 

daya serapnya pada LAKIP tahun 2016 mencapai Rp.64.473.057.847 (96,82%), 

sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.2.636.445.153 (3,18%). Secara umum 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdiklat Pegawai tahun 2016 sudah berjalan 

secara optimal. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis Kegiatan Pusdiklat Pegawai 

Kemendikbud pada tahun 2016, telah berjalan secara dengan baik dan optimal. 

Indikasi tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja jumlah aparatur 

Kemendikbud yang mengikuti diklat teknis dan fungsional (tingkat dasar, 

menengah, dan lanjut) diklat jabatan, teknis dan fungsional yang capaian 

kinerjanya mencapai target yaitu dengan indeks nilai sebesar 78. Untuk capaian 

realisasi anggaran telah berjalan secara optimal, dengan realisasi anggaran dana 

yang telah terserap sebesar Rp.64.473.057.847 atau 96,82% dari dana Dipa 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.67.109.503.000.  

Hasil yang dicapai pada tahun anggaran 2016 merupakan landasan bagi Pusdiklat 

Pegawai Kemendikbud untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang 

telah dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar 

program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Hal penting lainnya, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud perlu menetapkan 

langkah strategis, dalam hal: kesinambungan program di satuan kerja, perubahan 

dan penyesuaian sejalan dengan kebijakan pimpinan dan pembaharuan dalam 

reformasi tatakelola manajemen, pengelolaan sumberdaya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. Dengan demikian, 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud untuk kedepannya harus bekerja lebih keras untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran strategis. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 merupakan laporan 

akuntabilitas  kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada bulan Januari 

s.d. Desember 2016 yang meliputi pelaksanaan kegiatan baik fisik dan anggaran, 

laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan balikan, dan mendorong Pusdiklat 

Pegawai Kemendikbud menjadi lembaga yang dikenal berkualitas dan kompeten, 

dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pendidikan yang 
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menyangkut aparatur pemerintah Kemendikbud. Disamping  itu Pusdiklat Pegawai 

Kemendikbud diharapkan memiliki kepeloporan, daya saing, dan daya tarik dalam 

pengembangan, pembinaan dan diklat. Kondisi ini menyiratkan pesan bahwa 

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud mampu berinteraksi dan bersinergi secara 

produktif dengan lingkungan, dalam mengembangkan program dan kegiatan yang 

berkelanjutan serta pengelolaan program diklat yang profesional. 
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 Lampiran  

Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Program 
(Outcome)/Sasaran 

Kegiatan 
(Output)/Indikator 

(IKSS,IKP,IKK) 

Level Acuan RPJMN Satuan 
Base 
Line 
2014 

Target  Alokasi (Rp Miliar)  

 Total 
Alokasi 

2015-2019 
(Rp Miliar)  

2015 2016 2017 2018 2019  2015   2016   2017   2018   2019  
 

SS.5 
Terselenggaranya 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai 

                                

IKSS.5.1 
Persentase Aparatur Sipil 
Negara yang Kompeten 

% 30.00 47.00 % 30,00 47,00 60,00 75,00 90,00 100,00             

SP.1.13 
Terselenggaranya 
pendidikan dan pelatihan 
pegawai 

SP                               

IKP.1.13.1 

Meningkatnya Kualitas 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Kemendikbud yang 
mengikuti Diklat Aparatur 
(Diklat Kepemimpinan, 
Diklat Prajabatan, serta 
Diklat Teknis dan 
Fungsional) 

IKP     Indeks 70 75 78 81 84 87             

5624 
Peningkatan layanan 
pendidikan dan pelatihan 
pegawai 

K                   66.072  69.277  76.204  83.825  92.207  387.585  

SK.1.5624 
Terselenggaranya 
pendidikan dan pelatihan 
pegawai 

SK                   
       

66.072  
       

69.277  
       

76.204  
       

83.825  
       

92.207  
       

387.585  

IKK.1.5624.1.1 

Meningkatnya Kualitas 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Kemendikbud yang 
mengikuti Diklat Aparatur 
(Diklat Kepemimpinan, 
Diklat Prajabatan, serta 
Diklat Teknis dan 
Fungsional) 

IKK     Indeks 70 75 78 81 84 87 
       

66.072  
       

69.277  
       

76.204  
       

83.825  
       

92.207  
       

387.585  


