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Kata Pengantar 
	

Puji	 syukur	 berkat	 rahmat	 Tuhan	 Yang	Maha	 Esa,	
Laporan	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	 (LAPKIN)	 Badan	
Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Tahun	 2015	 sebagai	 wujud	
pertanggungjawaban	 dalam	 melaksanakan	 program	 dan	
kegiatan	tahun	2015	dapat	diselesaikan	tepat	waktu.		

Berdasarkan	 Peraturan	Presiden	Nomor	 29	Tahun	
2010	 tentang	 Sistem	 Akuntabilitas	 Kinerja	 Instansi	
Pemerintah	 (SAKIP),	 serta	 Peraturan	 Menteri	 PAN	 dan	
Reformasi	Birokrasi	Nomor	53	Tahun	2014	tentang	Petunjuk	
Teknis	 Perjanjian	 Kinerja,	 Pelaporan	 Kinerja	 dan	 Tata	 Cara	
Reviu	 atas	 Laporan	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah,	
Kementerian	 Dalam	 Negeri	 sebagai	 salah	 satu	
organisasi/instansi	berkewajiban	menyusun	laporan	kinerja	

instansi	 pemerintah	 sebagai	 wujud	 pertanggungjawaban	 instansi	 pemerintah	 dalam	
mencapai	 visi	 dan	misi	 organisasi.	 Oleh	 karena	 itu	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
sebagai	salah	satu	komponen	di	lingkungan	Kementerian	Dalam	Negeri,	berkewajiban	pula	
menyusun	 laporan	 kinerja	 dalam	 lingkup	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 untuk	
mendukung	 akuntabilitas	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 di	 bidang	 Penelitian	 dan	
Pengembangan.	

LAPKIN	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	tahun	2015	memuat	program	dan	
kegiatan	yang	dilaksanakan	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	selama	tahun	2015	yang	
merupakan	 implementasi	 dari	 Rencana	 Srategis	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
tahun	 2015‐2019.	 Pengukuran	 pencapaian	 	 sasaran	 dilakukan	 dengan	 membandingkan	
antara	 target	 yang	 telah	 ditetapkan	 pada	 penetapan	 indikator	 kinerja	 dengan	 hasil	 yang	
dicapai	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 selama	 kurun	 waktu	 tahun	 2015.	 Dengan	
demikian	melalui	LAPKIN	ini	diharapkan	akan	dapat	menyajikan	data/informasi	seberapa	
jauh	tingkat	pencapaian	target	kinerja	berdasarkan	Indikator	Kinerja	Utama	(IKU)	Badan	
Penelitian	 dan	 Pengembangan	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 pokok	 dan	 fungsi	 serta	
efektifitas	 dan	 efisiensi	 pengelolaan/pemanfaatan	 sumber	 daya	 yang	 dimiliki	 	 Badan	
Penelitian	dan	Pengembangan	selama	tahun	2015,	selain	itu	LAPKIN	Badan	Penelitian	dan	
Pengembangan	 tahun	 2015	 juga	 memuat	 capaian	 kinerja	 dan	 realisasi	 penyerapan	
anggaran	 dan	 uraian	 atas	 pihak	 terkait	 dalam	 capaian	 kinerja	 organisasi	 yang	 dapat	
dilakukan	untuk	meningkatkan	kinerja.	

Semoga	LAPKIN	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	tahun	2015	dapat	menjadi	
instrumen	penting	bagi	penetapan	kebijakan	dan	peningkatan	manajemen	kinerja	Badan	
Penelitian	dan	Pengembangan	di	masa	akan	datang.		

	

Jakarta,						Januari	2016	
Plt.	KEPALA	BADAN	

PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	
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BAB	I	
PENDAHULUAN	

1. LATAR	BELAKANG	

Salah	 satu	 prinsip	 tata	 pemerintahan	 yang	 baik	 (Good	 Governance)	 adalah	
akuntabilitas,	 dimana	 merupakan	 salah	 satu	 wujud	 komitmen	 organisasi	
penyelenggara	 negara	 dalam	 mempertanggungjawabkan	 pengelolaan	 dan	
pengendalian	sumberdaya	dalam	pelaksanaan	kebijakan	pada	akhir	 tahun.	Kebijakan	
sesuai	 dengan	 tugas	 dan	 kewenangannya	 dipertanggungjawabkan	 kepada	 publik	
sebagai	 pemegang	 kedaulatan	 negara	 sebagaimana	 diamanatkan	 Undang	 –	 undang	
Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945.	Selanjutnya	ditegaskan	dalam	Instruksi	
Presiden	 Nomor	 7	 Tahun	 1999	 tentang	 Akuntabilitas	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	
(AKIP)	 bahwa	 Laporan	Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	 (LAPKIN)	merupakan	 salah	 satu	
bentuk	 pertanggungjawaban	 dalam	 mewujudkan	 Good	 Governance	 di	 lingkungan	
Badan	Litbang.	

	Badan	 Litbang	 pada	 tahun	 2015	 melaksanakan	 program	 kerja	 dan	 anggaran	
Berbasis	 Kinerja	 sebagai	 pelaksanaan	 Sistem	 Akuntansi	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	
(SAKIP)	 Kementerian	 Dalam	 Negeri.	 Proses	 penyusunan	 dokumen	 perencanaan	 dan	
anggaran	tahunan	dilakukan	secara	terpadu	dengan	berdasarkan	program	–	program	
jangka	 panjang	 Kementerian	 Dalam	 Negeri,	 khususnya	 Bidang	 Penelitian	 dan	
Pengembangan,	 serta	 mengacu	 kepada	 visi	 dan	 misi	 Badan	 Litbang	 sebagaimana	
tertuang	 dalam	 Renstra	 Badan	 Litbang	 2015	 ‐	 2019,	 sehingga	merupakan	 dokumen	
perencanaan	 yang	 saling	 sinergi	 dalam	mewujudkan	 pencapaian	 tujuan	 dan	 sasaran	
organisasi	Badan	Litbang.	

Laporan	 Kinerja	 Badan	 Litbang	 Tahun	 2015	 pada	 dasarnya	 adalah	 bentuk	
pertanggungjawaban	 atas	 kewenangan	 Badan	 Litbang	 yang	 disertai	 dengan	
pemberdayaan	sumberdaya	dalam	pencapaian	visi	organisasi.	Sehubungan	dengan	hal	
tersebut	 lingkup	penyusunan	LAPKIN	adalah	memberikan	gambaran	kondisi	obyektif	
atau	 profil	 Badan	 Litbang	 Tahun	 2015.	 Perencanaan	 strategis,	 target	 dan	 capaian	
kinerja,	 dan	 evaluasi	 pencapaian	 kinerja	 berdasarkan	 Penetapan	 Indikator	 Kinerja	
Utama	(IKU)	dan/atau	Penetapan	Kinerja	 (PK)	Badan	Litbang	Tahun	2015.	 Indikator	
Kinerja	Utama	(IKU)	merupakan	target	capaian	capaian	kinerja	utama	Badan	Litbang	
bersama	 sama	 dengan	 IKU	 Komponen	 lainnya	 lingkup	 Kementerian	 Dalam	 Negeri,	
sedangkan	 Penetapan	 Kinerja	 (PK)	 Badan	 Litbang	 merupakan	 kesepakatan	 target	
capaian	kinerja	antara	Badan	Litbang	sebagai	penerima	mandat	dengan	Menteri	Dalam	
Negeri	sebagai	pemberi	mandat.	

	

2. MAKSUD	DAN	TUJUAN	

Maksud	penyusunan	LAPKIN	Unit	Esselon	 I	Badan	Litbang	Kemendagri	Tahun	
2015	adalah	:	

a. Sebagai	 bentuk	 pertangggungjawaban	 tertulis	 Unit	 Esselon	 I	 Badan	 Litbang	
Kemendagri	Tahun	2015	kepada	Menteri	Dalam	Negeri	Tahun	2015	selaku	Pemberi	
Mandat,	atas	pencapaian	kinerja	Badan	Litbang	Tahun	2015	sebagaimana	yang	telah	
ditetapkan.	
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b. Memberikan	 gambaran	 tingkat	 capaian	 pelaksanaan	 kegiatan	 dan	 program	 kerja	
dalam	rangka	mewujudkan	visi,	misi,	tujuan	dan	sasaran	Badan	Litbang	khususnya	
dan	Kementerian	Dalam	Negeri	umumnya.		

Tujuan	 penyusunan	 LAPKIN	Unit	 Esselon	 I	 Badan	 Litbang	Kemendagri	 Tahun	
2015	adalah:	

a. Memberikan	 informasi	 kinerja	 yang	 terukur	 kepada	Menteri	 Dalam	Negeri	 selaku	
pemberi	mandat	atas	kinerja	yang	telah	dan	seharusnya	dicapai	oleh	Badan	Litbang	
Kemendagri.	

b. Sebagai	 langkah	 upaya	 perbaikan	 berkesinambungan	 bagi	 peningkatan	 kinerja	
Badan	Litbang	Kemendagri.	

	

3. GAMBARAN	ORGANISASI	

a. 	Tugas	Pokok		

Berdasarkan	 Peraturan	 Menteri	 Dalam	 Negeri	 Nomor	 43	 Tahun	 2015	 tentang	
Organisasi	 dan	 Tatakerja	 Kementerian	 Dalam	 Negeri,	 Badan	 Litbang	mempunyai	
tugas	melaksanakan	penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	
negeri	sesuai	dengan	peraturan	perundang‐undangan.	

b. 	Fungsi	

Badan	 Litbang	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 sebagaimana	 tersebut	 diatas,	
menyelenggarakan	fungsi	:	
1) Penyiapan	penyusunan	kebijakan	teknis,	program,	dan	anggaran	penelitian	dan	

pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
2) Pelaksanaan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	 pemerintahan	 dalam	

negeri;	
3) Pelaksanaan	pengkajian	kebijakan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
4) Pemantauan,	 evaluasi	 dan	 pelaporan	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	

pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
5) Pelaksanaan	fasilitasi	Inovasi	Daerah;	
6) Koordinasi	 dan	 sinkronisasi	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	 pengembangan	

pemerintah	daerah;	
7) Pelaksanaan	administrasi	Badan	Litbang;	dan	
8) Pelaksanaan	fungsi	lain	yang	diberikan	oleh	Menteri.	

c. Susunan	Organisasi	

Struktur	 organisasi	 Badan	 Litbang	 sebagaimana	 Permendagri	 Nomor	 43	 Tahun	
2015	terdiri	dari	:	

1) Sekretariat	 Badan,	 mempunyai	 tugas	 memberikan	 pelayanan	 administratif	
dan	 teknis	 kepada	 semua	 unsur	 di	 lingkungan	 Badan	 Litbang	 serta	 fasilitasi	
lembaga	penelitian	dan	pengembangan	daerah,	 Sekretariat	Badan	 terdiri	 atas:	
Bagian	Perencanaan;	Bagian	Umum;	Bagian	Keuangan;	dan	Bagian	Pembinaan	
Jabatan	 Fungsional,	 Kepegawaian	 dan	 Sistem	 dan	 Prosedur	 serta	 Evaluasi	
Kinerja	 Aparatur	 Sipil	 Negara.	 Sekretariat	 Badan	 dalam	 melaksanakan	 tugas	
dimaksud	menyelenggarakan	 fungsi:	 a)	perumusan	perencanaan	program	dan	
anggaran,	menyiapkan	data	dan	evaluasi	kinerja	serta	pelaksanaan	kerja	sama	
kelitbangan,	penyiapan	rancangan	hukum	dan	peraturan	perundang‐undangan;	
b)	 pengelolaan	 ketatausahaan	 pimpinan,	 pelaksanaan	 kerumahtanggaan,	
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keamanan	 dalam,	 perlengkapan	 dan	 pengelolaan	 aset	 serta	 urusan	
perpustakaan	 dan	 dokumentasi;	 c)	 pengelolaan	 verifikasi	 keuangan,	
pelaksanaan	 perbendaharaan	 dan	 urusan	 akuntansi	 dan	 pelaporan	 keuangan;	
dan	 d)	 pengelolaan	 pembinaan	 jabatan	 fungsional,	 administrasi	 kepegawaian	
dan	 penyusunan	 sistem	 dan	 prosedur	 serta	 evaluasi	 Kinerja	 Aparatur	 Sipil	
Negara.	

2) Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Otonomi	 Daerah,	 Politik	 dan	
Pemerintahan	 Umum,	 terdiri	 dari:	 Bidang	 Otonomi	 Daerah;	 Bidang	 Politik;	
dan	Bidang	Pemerintahan	Umum.	Ketiga	bidang	dalam	Puslitbang	ini	didukung	
oleh	 satu	 unit	 Eselon	 IV	 yaitu	 Sub	 Bagian	 Tata	 Usaha	 Puslitbang	 Otonomi	
Daerah,	 Politik	 dan	 Pemerintahan	Umum.	 Pusat	 Litbang	 ini	mempunyai	 tugas	
melaksanakan	penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	otonomi	daerah,	politik	
dan	 pemerintahan	 umum.	 Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Otonomi	
Daerah,	 Politik	 dan	 Pemerintahan	 Umum	 dalam	 melaksanakan	 tugas	
sebagaimana	 dimaksud,	 menyelenggarakan	 fungsi:	 a)	 penyiapan	 penyusunan	
kebijakan	 teknis,	 program,	 dan	 anggaran	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	
bidang	 otonomi	 daerah,	 politik	 dan	 pemerintahan	 umum;	 b)	 penyiapan	
pelaksanaan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	 otonomi	 daerah,	 politik	
dan	 pemerintahan	 umum;	 c)	 penyiapan	 pelaksanaan	 pengkajian	 kebijakan	 di	
bidang	 otonomi	 daerah,	 politik	 dan	 pemerintahan	 umum;	 d)	 penyiapan	
pemantauan,	 evaluasi	 dan	 pelaporan	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	
pengembangan	di	bidang	otonomi	daerah,	politik	dan	pemerintahan	umum;	e)	
penyiapan	 koordinasi	 dan	 sinkronisasi	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	
pengembangan	 pemerintah	 daerah	 di	 bidang	 otonomi	 daerah,	 politik	 dan	
pemerintahan	umum;	dan	f)	pelaksanaan	administrasi	dan	tata	usaha.	

3) Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Administrasi	 Kewilayahan,	
Pemerintahan	 Desa,	 dan	 Kependudukan,	 yang	 terdiri	 dari:	 Bidang	
Administrasi	 Kewilayahan;	 Bidang	 Pemerintahan	 Desa;	 dan	 Bidang	
Kependudukan	 dan	 Pencatatan	 Sipil.	 Ketiga	 bidang	 dalam	 Puslitbang	 ini	
didukung	 oleh	 satu	 unit	 Eselon	 IV	 yaitu	 Sub	 Bagian	 Tata	 Usaha	 Puslitbang	
Administrasi	 Kewilayahan,	 Pemerintahan	Desa,	Kependudukan	 danPencatatan	
Sipil.	 Pusat	 Litbang	 ini	 mempunyai	 tugas	 melaksanakan	 penelitian	 dan	
pengembangan	 di	 bidang	 administrasi	 kewilayahan,	 pemerintahan	 desa,	
kependudukan	 dan	 pencatatan	 sipil.	 Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
Administrasi	 Kewilayahan,	 Pemerintahan	 Desa,	 dan	 Kependudukan	 dalam	
melaksanakan	 tugas	 sebagaimana	 dimaksud,	 menyelenggarakan	 fungsi:	 a)	
penyiapan	penyusunan	kebijakan	teknis,	program,	dan	anggaran	penelitian	dan	
pengembangan	 di	 bidang	 administrasi	 kewilayahan,	 pemerintahan	 desa,	
kependudukan	dan	pencatatan	 sipil;	 b)	penyiapan	pelaksanaan	penelitian	dan	
pengembangan	 di	 bidang	 administrasi	 kewilayahan,	 pemerintahan	 desa,	
kependudukan	 dan	 pencatatan	 sipil;	 c)	 penyiapan	 pelaksanaan	 pengkajian	
kebijakan	 di	 bidang	 administrasi	 kewilayahan,	 pemerintahan	 desa,	
kependudukan	 dan	 pencatatan	 sipil;	 d)	 penyiapan	 pemantauan,	 evaluasi	 dan	
pelaporan	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	 administrasi	
kewilayahan,	 pemerintahan	 desa,	 kependudukan	 dan	 pencatatan	 sipil;	 e)	
penyiapan	 koordinasi	 dan	 sinkronisasi	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	
pengembangan	 pemerintah	 daerah	 di	 bidang	 administrasi	 kewilayahan,	
pemerintahan	 desa,	 kependudukan	 dan	 pencatatan	 sipil;	 dan	 f)	 pelaksanaan	
administrasi	dan	tata	usaha.	
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4) Pusat	Penelitian	dan	Pengembangan	Pembangunan	dan	Keuangan	Daerah,	
terdiri	 dari:	 Bidang	 Urusan	 Pemerintahan	 dan	 Pembangunan	 Daerah;	 Bidang	
Keuangan	Daerah;	dan	Bidang	Ekonomi	Daerah.	Ketiga	bidang	dalam	Puslitbang	
ini	didukung	oleh	 satu	unit	Eselon	 IV	yaitu	 Sub	Bagian	Tata	Usaha	Puslitbang	
Pembangunan	 dan	 Keuangan	 Daerah.	 Pusat	 Litbang	 ini.	 Pusat	 Litbang	 ini	
mempunyai	 tugas	 melaksanakan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	
pembangunan	 dan	 keuangan	 daerah.	 Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
Pembangunan	dan	Keuangan	Daerah	dalam	melaksanakan	 tugas	 sebagaimana	
dimaksud,	 menyelenggarakan	 fungsi:	 a)	 penyiapan	 penyusunan	 kebijakan	
teknis,	 program,	 dan	 anggaran	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	
pembangunan	dan	keuangan	daerah;	b)	penyiapan	pelaksanaan	penelitian	dan	
pengembangan	 di	 bidang	 pembangunan	 dan	 keuangan	 daerah;	 c)	 penyiapan	
pelaksanaan	 pengkajian	 kebijakan	 di	 bidang	 pembangunan	 dan	 keuangan	
daerah;	 d)	 penyiapan	 pemantauan,	 evaluasi	 dan	 pelaporan	 pelaksanaan	
penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	pembangunan	dan	keuangan	daerah;	e)	
penyiapan	 koordinasi	 dan	 sinkronisasi	 pelaksanaan	 penelitian	 dan	
pengembangan	 pemerintah	 daerah	 di	 bidang	 pembangunan	 dan	 keuangan	
daerah;	dan	f)	pelaksanaan	administrasi	dan	tata	usaha.	

5) Pusat	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Inovasi	Daerah,	 terdiri	 dari:	 Bidang	
Pengembangan	 Inovasi	 Daerah;	 Bidang	 Sumber	 Daya	 Manusia;	 dan	 Bidang	
Kelembagaan	dan	Ketatalaksanaan.	Ketiga	bidang	dalam	Puslitbang	ini	didukung	
oleh	satu	unit	Eselon	IV	yaitu	Sub	Bagian	Tata	Usaha	Puslitbang	Inovasi	Daerah.	
Pusat	 Litbang	 ini	 mempunyai	 tugas	 melaksanakan	 penelitian	 dan	
pengembangan	di	 bidang	 inovasi	 daerah.	Pusat	Penelitian	dan	Pengembangan	
Inovasi	 Daerah	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 sebagaimana	 dimaksud,	
menyelenggarakan	fungsi:	a)	penyiapan	penyusunan	kebijakan	teknis,	program,	
dan	anggaran	penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	 inovasi	daerah,	sumber	
daya	 manusia,	 kelembagaan	 dan	 ketatalaksanaan;	 b)	 penyiapan	 pelaksanaan	
penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	inovasi	daerah,	sumber	daya	manusia,	
kelembagaan	 dan	 ketatalaksanaan;	 c)	 penyiapan	 pelaksanaan	 pengkajian	
kebijakan	 di	 bidang	 inovasi	 daerah,	 sumber	 daya	 manusia,	 kelembagaan	 dan	
ketatalaksanaan;	 d)	 penyiapan	 pemantauan,	 evaluasi	 dan	 pelaporan	
pelaksanaan	 penelitian	 dan	 pengembangan	 di	 bidang	 inovasi	 daerah,	 sumber	
daya	 manusia,	 kelembagaan	 dan	 ketatalaksanaan;	 e)	 penyiapan	 pelaksanaan	
fasilitasi	di	bidang	inovasi	daerah;	f)	penyiapan	pelaksanaan	penilaian	terhadap	
inovasi	 daerah;	 g)	 penyiapan	 koordinasi	 dan	 sinkronisasi	 pelaksanaan	
penelitian	 dan	 pengembangan	 pemerintah	 daerah	 di	 bidang	 inovasi	 daerah,	
sumber	daya	manusia,	 kelembagaan	dan	ketatalaksanaan;	dan	h)	pelaksanaan	
administrasi	dan	tata	usaha.	

Dalam	 rangka	 mendukung	 tugas	 dan	 fungsi	 sebagaimana	 tersebut	 pada	
Peraturan	 Menteri	 Dalam	 Negeri	 Nomor	 43	 Tahun	 2015	 dan	 optimalisasi	 peran	
penelitian	 dan	 pengembangan	 guna	 mendukung	 peningkatan	 kualitas	 kebijakan	
pemerintahan	 dalam	 negeri	 dan	 pemerintahan	 daerah,	 telah	 diterbitkan	 Peraturan	
Menteri	 Dalam	 Negeri	 Nomor	 20	 Tahun	 2011	 tentang	 Pedoman	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	 di	 lingkungan	 Kementerian	Dalam	Negeri	 dan	 Pemerintahan	Daerah.	
Berdasarkan	Permendagri	Nomor	20	Tahun	2011,	Badan	Litbang	Kementerian	Dalam	
Negeri	mempunyai	tugas	sebagai	berikut	:	

a) 	Menyusun	 kebijakan	 teknis,	 rencana,	 dan	 program,	 kelitbangan	 di	 lingkungan	
Kemendagri	dan	Pemerintahan	Daerah;	
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b) 	Melaksanakan	kelitbangan	di	lingkungan	Kemendagri;	

c) 	Mengkoordinasikan	kelitbangan	di	lingkungan	Kemendagri,	pemerintahan	provinsi,	
dan	pemerintahan	kabupaten/kota;	

d) 	Membina	 Badan	 Litbang	 Provinsi	 atau	 sebutan	 lainnya	 atau	 lembaga	 yang	
menyelenggarakan	 fungsi	 kelitbangan	 dan	 Badan	 Litbang	 Kabupaten/Kota	 atau	
sebutan	lainnya	atau	lembaga	yang	menyelenggarakan	fungsi	kelitbangan;	

e) 		Memberikan	 fasilitasi	Badan	Litbang	Provinsi	 atau	 sebutan	 lainnya	 atau	 lembaga	
yang	menyelenggarakan	fungsi	kelitbangan	dan	BPP	Kabupaten/kota	atau	sebutan	
lainnya	atau	lembaga	yang	menyelenggarakan	fungsi	kelitbangan;	dan		

f) 		Memberikan	 rekomendasi	 regulasi	 dan	 kebijakan	 kepada	 Menteri	 Dalam	 Negeri	
dan	Unit	Eselon	I	di	lingkungan	Kemendagri.	

Bila	 melihat	 Struktur	 Organisasi	 ini	 dan	 fungsi	 yang	 diemban	 oleh	 Badan	
Litbang	 Kemendagri	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 Keputusan	 Menteri	 Dalam	 Negeri	
tersebut	 diatas,	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	 mempunyai	 peran	 strategis	 dalam	
mendukung	 tugas‐tugas	 Kementerian	Dalam	Negeri	 secara	 keseluruhan.	 Keberadaan	
Badan	 Litbang	 Kemendagri	 diharapkan	 selain	 dapat	 memberikan	 rekomendasi	
kebijakan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Menteri	 Dalam	 Negeri	 (komponen	 di	 lingkungan	
Kementerian	 Dalam	 Negeri)	 juga	 mempunyai	 peran	 besar	 dalam	 melaksanakan	
pembinaan	terhadap	unit	kerja	Badan	Litbang	di	daerah	dalam	menjalankan	peran	dan	
fungsinya.	 Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 apa	 yang	 diamanatkan	 oleh	 Peraturan	 Pemerintah	
Nomor	 79	 Tahun	 2005	 tentang	 Pedoman	 Pembinaan	 dan	 Pengawasan	
Penyelenggaraan	Pemerintahan	Daerah.	

Dalam	 rangka	 mengemban	 tugas	 pokok	 dan	 fungsi	 dimaksud,	 dan	
mengantisipasi	 perubahan	 lingkungan	 strategis	 ke	 depan,	 maka	 Badan	 Litbang	
Kemendagri	 menyusun	 Renstra	 Badan	 Litbang	 sebagai	 acuan	 bagi	 pelaksanaan	
kegiatan	 kelitbangan,	 khususnya	 yang	 akan	 dilaksanakan	 dalam	 kurun	 waktu	 lima	
tahun,	yakni	tahun	2015	‐	2019.	

Berdasarkan	 pasal	 39	 Permendagri	 Nomor	 20	 tahun	 2011	 tentang	 Pedoman	
Penelitian	 dan	 Pengembangan	 di	 Lingkungan	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 dan	
Pemerintahan	Daerah,	sumber	daya	manusia	kelitbangan	terdiri	dari	:	
a) 	Peneliti,	terdiri	dari:	
1) Pejabat	Fungsional	Peneliti;	
2) PNS	 yang	 memiliki	 kompetensi,	 diberi	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 untuk	

melakukan	kelitbangan	yang	ditunjuk	oleh	Badan	Litbang	Kemendagri.	
b) 	Perekayasa.		
c) 	Tenaga	lainnya,	yaitu	:	

1) PNS	yang	diangkat	dalam	jabatan	struktural.	
2) PNS	yang	diangkat	dalam	jabatan	fungsional	khusus	lainnya	selain	peneliti	dan	

perekayasa;	
3) PNS	yang	diangkat	dalam	jabatan	fungsional	umum;	dan		
4) Pegawai	Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kinerja.	

Secara	keseluruhan	pegawai	Badan	Litbang	Kemendagri	 sampai	dengan	 tahun	
2015	berjumlah	230	orang,	dengan	rincian	sebagai	berikut	:	

a) 45	orang	pejabat	fungsional	peneliti	(11	orang	peneliti	rangkap	Jabatan);	

b) 0	orang	pejabat	fungsional	perekayasa;	
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c) 62	 orang	 pejabat	 struktural	 yang	 terdiri	 dari	 pejabat	 Eselon	 I	 (1	 orang),	 pejabat	
eselon	II	(5	orang),	pejabat	Eselon	III	(16	orang)	dan	pejabat	Eselon	IV	(40	orang);	

d) 79	orang	jabatan	fungsional	umum,	dan	66	orang	pegawai	tidak	tetap.	

	

4. ASPEK	STRATEGIS	ORGANISASI	

		Sesuai	 tugas	 dan	 fungsinya,	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 memiliki	 peran	
strategis	 untuk	 mendukung	 pencapaian	 9	 (sembilan)	 Nawa	 Cita,	 baik	 sebagai	
penanggung	 jawab	maupun	 sebagai	 instansi	 pendukung	 beberapa	 Fokus	 Prioritas	 di	
setiap	 Nawa	 Cita	 dalam	 menjaga	 konsistensi	 arah	 pembangunan	 nasional.	 Hal	 ini	
dengan	 memperhatikan	 Sasaran,	 serta	 Arah	 Kebijakan	 dan	 Strategi	 sebagaimana	
ditetapkan	 dalam	 RPJMN	 2015‐2019	 yang	 menjadi	 penugasan	 kepada	 Kementerian	
Dalam	Negeri.	Dalam	rangka	pencapaian	berbagai	sasaran	strategis	Nawa	Cita	di	atas,	
salah	 satu	 prasyarat	 yang	 menjadi	 komponen	 utama	 keberhasilan	 yaitu	 perlunya	
melakukan	reformasi	birokrasi	secara	menyeluruh,	terutama	di	 internal	Kementerian	
Dalam	 Negeri	 mulai	 dari	 penguatan	 kompetensi	 aparatur,	 sinergitas	 pelaksanaan	
tugas,	fungsi	dan	program	prioritas	antar	unit	utama,	peningkatan	kualitas	pembinaan	
dan	pelayanan	publik,	 hingga	pada	peningkatan	kualitas	program	dan	penganggaran	
berbasis	kinerja.		

Sebagai	salah	satu	unit	utama	di	dalam	struktur	organisasi	Kementerian	Dalam	
Negeri,	 Badan	Litbang	Kementerian	Dalam	Negeri	menduduki	 tempat	 yang	 strategis,	
karena	 berfungsi	 sebagai	 satu‐satunya	 unit	 kerja	 yang	 bertanggungjawab	 dalam	
melaksanakan	 dan	 mengkoordinasikan	 seluruh	 kegiatan	 penelitian	 dan	 kajian	 atas	
seluruh	 aspek	 dan	 isu	 strategis	 dibidang	 otonomi	 daerah,	 politik,	 dan	 pemerintahan	
umum,	 administrasi	 kewilayahan,	 pemerintahan	 desa	 dan	 kependudukan,	
pembangunan	 dan	 keuangan	 daerah,	 serta	 inovasi	 daerah.	 Dengan	 demikian	
kemampuan	dan	pemahaman	yang	komprehensif	dalam	menyikapi	kondisi	lingkungan	
strategis	Kementerian	Dalam	Negeri	menjadi	tuntutan	yang	tidak	dapat	dihindari	bagi	
Badan	Litbang	dalam	meningkatkan	eksistensinya.		

Menyimak	perkembangan	dinamika	pemerintahan	daerah	dan	otonomi	daerah	
selama	 diberlakukannya	 UU	 No.	 32	 Tahun	 2004	 tentang	 Pemerintahan	 Daerah	 dan	
telah	 diubah	 dengan	 UU	 nomor	 23	 tahun	 2014,	 memberi	 tantangan	 pelajaran	 bagi	
Badan	Litbang	Kementerian	Dalam	Negeri	untuk	lebih	berperan	mengingat	banyaknya	
permasalahan‐permasalahan	 yang	 timbul	 di	 daerah.	 Menyadari	 kondisi	 tersebut,	
Badan	Litbang	Kementerian	Dalam	Negeri	sudah	sepatutnya	memposisikan	perannya	
dengan	upaya‐upaya	penelitian/kajian	yang	strategik	yang	memiliki	pemicu	tinggi	bagi	
perbaikan	 manajemen,	 melalui	 identifikasi	 isu‐isu	 strategis/pilihan‐pilihan	 strategis	
yang	 akan	 dihadapi	 dalam	 jangka	 waktu	 pelaksanaan	 kewenangan	 institusi	
Kementerian	 Dalam	Negeri	 yang	 cukup	 sentral	 dan	 stratejik	 untuk	 penciptaan	 iklim	
berpemerintahan	daerah	yang	baik.	

Badan	 Litbang	 merupakan	 unsur	 pendukung	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 di	
bidang	Penelitian	dan	Pengembangan	dan	mempunyai	tugas	melaksanakan	penelitian	
dan	pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri	yang	terdiri	atas:	

a. 4	Pusat	Litbang	terdiri	dari	4	Subbag.	TU,	12	bidang,	dan	24	Subbidang.	

b. 1	Sekretariat	terdiri	dari	4	Bagian	dan	12	Subbagian.	

	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) 
Lingkup BPP Kemendagri Tahun 2015 

 

7 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Secara	 prinsip,	 tugas	 pokok	 dan	 fungsi	 utama	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	
berdasarkan	Permendagri	No.	43	Tahun	2015	dilaksanakan	oleh	7	(tujuh)	komponen	
pelaksana	utama,	yakni:	

 Direktorat	Jenderal	Politik	dan	Pemerintahan	Umum;	

 Direktorat	Jenderal	Bina	Administrasi	Kewilayahan;	
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 Direktorat	Jenderal	Otonomi	Daerah;	

 Direktorat	Jenderal	Bina	Pembangunan	Daerah;	

 Direktorat	Jenderal	Bina	Pemerintahan	Desa;	

 Direktorat	Jenderal	Bina	Keuangan	Daerah;	

 Direktorat	Jenderal	Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil.	

Bila	melihat	struktur	organisasi	 ini,	dapat	dikatakan	bahwa	keberadaan	Badan	
Litbang	diharapkan	dapat	mendukung	pelaksanaan	peran	dan	fungsi	setiap	komponen,	
sehingga	peran	dan	fungsi	Badan	Litbang	saat	ini	dan	di	masa	mendatang	akan	sangat	
strategis	 dalam	 mendukung	 tugas‐tugas	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 secara	
keseluruhan.	Hal	 ini	dikaitkan	dengan	keberadaan	struktur	organisasi	masing‐masing	
pusat	 litbang	di	 lingkungan	Badan	Litbang	yang	menjadi	mitra	 kerja	dari	Komponen	
lainnya	di	lingkungan	Kementerian	Dalam	Negeri.	
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BAB	II	

PERENCANAAN	KINERJA	

1.		 RENCANA	STRATEGIS	BPP	2015	‐	2019.	

Rencana	Strategis	Badan	Litbang	Kementerian	Dalam	Negeri	Tahun	2015	‐	2019	
merupakan	dokumen	perencanaan	 jangka	menengah	Badan	Litbang	untuk	periode	5	
(lima)	 tahun,	 terhitung	 sejak	 tahun	 2015	 sampai	 dengan	 tahun	 2019,	 yang	 disusun	
sesuai	 dengan	 arah	 kebijakan	 pembangunan	 dalam	 Rencana	 Pembangunan	 Jangka	
Menengah	Nasional	Tahun	2015	‐	2019	(RPJM	Nasional	2015	‐	2019),	sebagai	bagian	
dari	 agenda	 Rencana	 Pembangunan	 Jangka	 Panjang	 Nasional	 (RPJPN)	 tahun	 2005‐
2025	 Tahap	 Ketiga	 Tahun	 2015	 ‐	 2019	 dan	 Rencana	 Strategis	 Kementerian	 Dalam	
Negeri	Tahun	2015	‐	2019.	

Rencana	Strategis	Badan	Litbang	Tahun	2015	‐	2019	disusun	sebagai	komitmen	
perencanaan	 jangka	menengah	 dalam	menjalankan	 kebijakan	 Strategis	 Kementerian	
Dalam	Negeri,	 serta	menjadi	 landasan	 dan	 acuan	 pelaksanaan	 kegiatan	 seluruh	 unit	
kerja	 di	 lingkungan	 Badan	 Litbang	 selama	 kurun	 waktu	 2015	 ‐	 2019.	 Hal	 tersebut	
diperlukan	 untuk	 memberikan	 penguatan	 sekaligus	 menjamin	 sinkronisasi	 dan	
koordinasi	 kebijakan	 pemerintah	 dan	 pemerintahan	 daerah,	 memberikan	 arah	
kebijakan	dan	kepastian	waktu	dalam	 rangka	mewujudkan	pemerintahan	 yang	 lebih	
baik	 (good	 governance),	 serta	 memastikan	 tersusunnya	 kebijakan	 pemerintah	 yang	
memenuhi	 kebutuhan	 masyarakat	 sesuai	 strategi	 pembangunan	 nasional	 yang	 pro‐
poor,	pro‐job,	pro‐growth,	dan	pro‐environment.	

Isi	 dalam	 Dokumen	 Rencana	 Strategis	 Badan	 Litbang	 menjabarkan	 secara	
komprehensif	 visi,	 misi,	 tujuan,	 sasaran	 strategis	 yang	 ingin	 dicapai	 selama	 periode	
lima	 tahun	 kedepan,	 yang	 disesuaikan	 dengan	 dinamika	 tuntutan	 perubahan	 dalam	
masyarakat,	 serta	 sinkronisasi	 perencanaan	 pembangunan	 secara	 menyeluruh	 dan	
terintegrasi	 dalam	mendukung	 kebijakan	Kementerian	Dalam	Negeri	 khususnya	 dan	
kebijakan	pembangunan	nasional	pada	umumnya	selama	periode	lima	tahun	kedepan.		

V	I	S	I		

Visi	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	 ditetapkan	 dengan	memperhatikan	 visi,	 misi,	
dan	 arah	 kebijakan	 Kementerian	 Dalam	 Negeri	 untuk	 lima	 tahun	 ke	 depan,	 kondisi	
objektif,	dinamika	 lingkungan	strategis	dan	tuntutan	perubahan	terkait	 lingkup	tugas	
Badan	Litbang	Kemendagri.	Atas	pertimbangan	 tersebut,	 telah	ditetapkan	Visi	Badan	
Litbang	yaitu	“Poros	Penghasil	Rumusan	Kebijakan	Pemerintahan	Dalam	Negeri	
yang	Inovatif	dan	Visioner”.	

M	I	S	I		

Sebagai	 penjabaran	 lebih	 lanjut	 dari	 visi,	 maka	 misi	 Badan	 Litbang	 adalah	
sebagai	berikut:		
a. Memantapkan	 proses	 awal	 dalam	 perumusan	 kebijakan	 Pemerintahan	 Dalam	
Negeri	berbasis	kelitbangan;		

b. Mendorong	 inovasi	 daerah	 dalam	 peningkatan	 kualitas	 penyelenggaraan	
pemerintahan	dan	daya	saing	daerah;	

c. Memantapkan	jejaring	penelitian	antar	institusi	penelitian	dan	pengembangan;	
d. Memantapkan	kelembagaan	dan	reformasi	birokrasi	Badan	Litbang	Kemendagri	dan	
Pemerintahan	Daerah.	
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TUJUAN	STRATEGIS	
Sehubungan	 dengan	 ditetapkannya	misi	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	

Kemendagri	di	atas,	maka	tujuan	strategis	sebagai	penjabaran	dari	misi	adalah	sebagai	
berikut:	
1. Peningkatan	kualitas	hasil	kelitbangan	dalam	perumusan	kebijakan	pemerintahan	

dalam	negeri;	
2. Optimalisasi	pendayagunaan	 rekomendasi	hasil	 kelitbangan	oleh	para	pemangku	

kepentingan;	
3. Pembinaan	pelaksanaan	dan	pengembangan	inovasi	daerah;	
4. Penguatan	kebijakan	penyelenggaraan	inovasi	daerah;	
5. Peningkatan	 dan	 perwujudan	 kerjasama	 penelitian	 dan	 pengembangan	 dengan	

institusi/lembaga	penelitian	dalam	dan	luar	negeri	
6. Penguatan	tata	kelola	penyelenggaraan	kelitbangan	
7. Peningkatan	kapasitas	dan	profesionalitas	SDM	Kelitbangan;	
8. Fasilitasi	pembentukan	dan	penguatan	kelembagaan	Litbang	daerah.	

	

2.		 RENCANA	KINERJA	BPP	TAHUN	2015	

	Dalam	 rangka	 mengukur	 kinerja	 Badan	 Litbang,	 pengukuran	 dilakukan	
berdasarkan	 Indikator	 Kinerja	 Utama	 Badan	 Litbang	 yang	 kemudian	 disesuaikan	
dengan	 target	 capaiannya	 dengan	 dokumen	 perencanaan	 yang	 kemudian	 target	
tersebut	ditetapkan	melalui	Perjanjian	Kinerja	Tahun	2015	yang	ditandatangani	oleh	
Kepala	 Badan	 Litbang	 dihadapan	Menteri	 Dalam	 Negeri.	 Adapun	 Indikator	 Kinerja	
Utama	Badan	Litbang	beserta	target	capaian	kinerja	pada	tahun	2015	adalah	sebagai	
berikut:	

Perjanjian	Kinerja	Badan	Litbang	Kemendagri	Tahun	2015	
	

SASARAN	PROGRAM	 INDIKATOR	KINERJA	 TARGET	

i	 ii	 iii	
Meningkatnya	kualitas	hasil	
kelitbangan	Kemendagri	
sebagai	bahan	rekomendasi	
perumusan	kebijakan,	
terfasilitasinya	pelaksanaan	
inovasi	daerah	dan	
tersusunnya	kebijakan	
fasilitasi	inovasi	daerah	

Persentase	hasil	
kelitbangan	yang	
direkomendasikan	sebagai	
bahan	masukan	kebijakan	
Kemendagri	

65%	

Jumlah	Pemerintah	Daerah	
yang	difasilitasi	dalam	
melaksanakan	inovasi	
daerah	

4	Provinsi	
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Program/Kegiatan	 	 Anggaran	(Rp)	

Program	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
Kementerian	Dalam	Negeri	

:	 64.870.740.000,‐

1. Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Pembangunan	 dan	
Keuangan	Daerah	

:	 4.249.898.000,‐

2. Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Otonomi	 Daerah,	
Politik	dan	Pemerintahan	Umum	

:	 4.249.898.000,‐

3. Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Administrasi	
Kewilayahan,	 Pemerintahan	 Desa,	 Kependudukan	
dan	Pencatatan	Sipil	

:	 4.266.399.000,‐

5. Penelitian	dan	Pengembangan	Invasi	Daerah	 :	 4.669.698.000,‐

6. Dukungan	 Manajemen	 dan	 Dukungan	 Teknis	
Lainnya	 Badan	 Penelitian	 dan	 Pengembangan	
Kementerian	Dalama	Negeri	

:	 47.434.847.000,‐

	

Indikator	 Kinerja	 Utama	 (IKU)	 Badan	 Litbang	 Tahun	 2015	 dituangkan	 dalam	
Penetapan	Kinerja	(PK)	Tahun	2015.	PK	ini	sebagai	Kontrak	Kinerja	antara	Kepala	Badan	
Litbang	dengan	Menteri	Dalam	Negeri.	

Penetapan	 kinerja	 Badan	 Litbang	 tersebut	 merupakan	 ikhtisar	 rencana	 kinerja	
yang	akan	dicapai	pada	Tahun	2015	sekaligus	sebagai	 tolok	ukur	keberhasilan	organisasi	
dan	 sebagai	dasar	penilaian	dalam	evaluasi	 akuntabilitas	kinerja	pada	akhir	Tahun	2015.	
Jumlah	 target	 kinerja	 yang	 ditandatangani	 oleh	 Kepala	 Badan	 Litbang	 pada	 tahun	 2015	
sebagaimana	 yang	 tertuang	 dalam	 Penetapan	 Kinerja	 BPP	 tahun	 2015	 65%	 hasil	
kelitbangan	dan	4	provinsi.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) 
Lingkup BPP Kemendagri Tahun 2015 

 

12 
 

BAB	III	

AKUNTABILITAS	KINERJA	

1. CAPAIAN	KINERJA	TAHUN	2015	

 CAPAIAN	 KINERJA	 BADAN	 LITBANG	 TERHADAP	 INDIKATOR	 KINERJA	
KEMENDAGRI	TA	2015	

	

SASARAN	PROGRAM	 INDIKATOR	KINERJA	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN

i	 ii	 iii	 iv	 v	

Meningkatnya	 kualitas
pelayanan	 publik	 dalam
penyelenggaraan	
pembangunan	daerah	

Persentase	 pemerintah	
daerah	 yang	 menerapkan	
inovasi	 dalam	
penyelenggaraan	
pemerintahan,	
pemberdayaan	
masyarakat	 dan	
pelayanan	publik	

100%	

Provinsi	

5%	

Kab/kota	

47,6%	

Provinsi	

5%	

Kab/kota	

47,6%	

Provinsi	

100%	

Kab/kota	

	

	

	

	

Pencapaian	 target	 sebagaimana	 tertuang	 dalam	 Indikator	 Kinerja	 Menteri	
dilakukan	 terintegrasi	dengan	 tusi	yang	diemban	Badan	Litbang	yang	dalam	hal	 ini	Pusat	
Inovasi	 Daerah,	 yaitu	 kegiatan	 kelitbangan,	 diantaranya	 melaksanakan	 kajian	 (strategis	
maupun	 aktual),	 identifikasi,	 maupun	 rapat	 koordinasi.	 Kegiatan‐kegiatan	 tersebut	
dijadikan	 media	 untuk	 melakukan	 pembinaan	 terkait	 penerapan	 inovasi	 kepada	
pemerintah	 daerah.	 Langkah	 ini	 dilakukan	 sebagai	 salah	 satu	 upaya	 mensiasati	
keterbatasan	 anggaran	 yang	 tersedia	 untuk	 melakukan	 pembinaan	 yang	 lebih	 intens	
(kepada	inisiator	inovasi).	Adapun	kegiatan	kelitbangan	yang	dilakukan	dalam	mendukung		
capaian	target	tahun	2015,	yaitu:	

1. Kajian	(strategis	dan	aktual)	

Dalam	 tahun	 2015	 terdapat	 7	 (tujuh)	 kajian	 yang	 dilakukan	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	 cq.	 Pusat	 Litbang	 Inovasi.	 Dalam	 pelaksanaannya	mengambil	 sample	
kajian	sebanyak	7	(tujuh)	Provinsi	serta	1	(	satu)	kota,	yaitu:	Provinsi	Maluku,	Provinsi	
NTB,	Provinsi	Kalsel,	Provinsi	Banten,	Provinsi	Sumatera	Barat,	dan	Kota	Balikpapan.	
Pemda	 yang	 menjadi	 sample	 kegiatan	 kajian	 startegis	 ini	 sudah	 telah	 menerapkan	
inovasi	 dalam	 penyelenggaraan	 pemerintahan.	 Pembinaan	 dilakukan	 dengan	 cara	
melakukan	rapat/pertemuan	dengan	seluruh	SKPD	dimana	dalam	pertemuan	tersebut	
substansi	yang	dibahas	 terkait	dengan	kebijakan/regulasi	yang	menjadi	acuan	dalam	
melaksanakan	 inovasi	 (UU.	 No.	 23/2014),	 penyusunan	 RPP	 tentang	 Inovasi,	 fungsi	
kementerian	 dalam	 negeri	 dalam	mengawal	 pelaksanaan	 inovasi,	 serta	 peran	 Badan	
Litbang	di	daerah	atau	unit	kerja	yang	melaksanakan	tusi	sebagai	 institusi	yang	akan	
berperan	dalam	mengawal	pelaksanaan	inovasi.			

Indikator    :  Persentase	pemerintah	daerah	yang	menerapkan	inovasi	dalam		
penyelenggaraan	pemerintahan,	pemberdayaan	masyarakat	dan	
pelayanan	publik	
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2. Identifikasi	daerah	yang	telah	menerapkan	inovasi	

Kegiatan	 ini	 dilaksanakan	 untuk	 mengetahui	 keberlanjutan	 inovasi	 yang	 telah	
dilakukan	oleh	pemerintah	daerah,	 terutama	pada	kabupaten/kota	yang	menerapkan	
inovasi	dalam	penyelenggaraan	pemerintahan	daerahnya.	Identifikasi	dilakukan	di	26	
Kab/kota	yang	telah	melakukan	inovasi.	Dari	26	Kab/Kota	ini	diambil	sample	7	daerah	
(4	 Kabupaten	 dan	 3	 Kota)	 yaitu	 Kab.	 Kukar,	 Kab.	 Lamongan,	 Kab.	 Badung,	 dan	 Kab.	
Purwakarta,	serta	Kota	Makasar,	Kota	Cimahi	dan	Kota	Pekalongan.	Untuk	mengetahui	
keberlangsungan	 dari	 inovasi	 yang	 telah	 dilakukan,	 juga	 untuk	mengetahui	 inisiator	
inovasi,	 disamping	dilakukan	 rapat/pertemuan	dengan	SKPD	dengan	 substansi	 rapat	
terkait	 dengan	 pelaksanaan	 inovasi	 sebagaimana	 diatur	 dalam	 UU.	 Nomor	 23	 tahun	
2014.	

3. Rapat	Koordinasi	Nasional	Inovasi		

Dilaksanakan	 dengan	mengundang	 12	 provinsi	 baik	 yang	 telah	menerapkan	 inovasi,	
yaitu	Provinsi	 Sumbar,	Bengkulu,	Kaltim,	Kalbar,	 Sulbar,	 Lampung,	DKI	 Jakarta,	 Jawa	
Barat,	 Jateng,	 Sulsel,	 Sumsel	 dan	 Sulteng.	 Adapun	 unit	 kerja	 yang	 hadir	 berasal	 dari	
Bapeda	 dan	 Badan	 Litbang	 Daerah.	 Rakornas	 tersebut	 dijadikan	 medium	
mensosialisasikan	 UU	 Nomor	 23	 Tahun	 2014	 yang	 mengatur	 tentang	 Inovasi,	 dan	
sekaligus	mencari	masukan	terkait	penyusunan	Peraturan	Pemerintah	tentang	Inovasi.	

Melalui	 langkah‐langkah	 tersebut,	 diharapkan	 dapat	mendorong	 terciptanya	 bentuk‐
bentuk	 inovasi	 terutama	bagi	pemerintah	daerah	yang	belum	memiliki	 inovasi	dalam	
penyelenggaraan	 pemerintahan	 daerahnya.	 Sementara	 itu	 bagi	 daerah	 yang	 sudah	
menerapkan	 inovasi	 diharapkan	 dapat	 memperkuat	 inovasi	 yang	 sudah	 ada,	 serta	
mengembangkan	 bentuk‐bentuk	 inovasi	 baru	 dalam	 meningkatkan	 kualitas	
penyelenggaraan	pemerintahan	daerahnya,	dengan	memperhatikan	regulasi	yang	ada.	

Berdasarkan	penetapan	target	kinerja	tahun	2015,	diharapkan	100%	provinsi	(34	
provinsi)	dan	5%	kabupaten/kota	(26	kabupaten/kota)	telah	melaksanakan	inovasi		dalam	
penyelenggaraan	pemerintahan,	pemberdayaan	masyarakat	dan	pelayanan	publik.	Melalui	
3	 (tiga)	 kegiatan	 sebagaimana	 tersebut	 di	 atas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 terdapat	 16	
Provinsi,	 dan	 26	 Kabupaten/Kota	 sudah	 mendapatkan	 pembinaan	 terkait	 pelaksanaan	
inovasi.		

Melalui	upaya	yang	dilakukan	pada	tahun	2015,	maka:		

 Pencapaian	target	untuk	Provinsi:		

	 Jumlah	 provinsi	 yang	 menerapkan	 inovasi	 dalam	 penyelenggaraan	 pemerintah,	
pemberdayaan	 masyarakat	 dan	 pelayanan	 publik	 	 sebanyak	 16	 provinsi	 (47,6%).	
Dengan	demikian,	maka	target	100%	provinsi	tidak	tercapai	dikarenakan	keterbatasan	
waktu	pelaksanaan.	

 Pencapaian	target	untuk	Kabupaten/Kota:	

Jumlah	kabupaten/kota	yang	menerapkan	inovasi	dalam	penyelenggaraan	pemerintah,	
pemberdayaan	masyarakat	dan	pelayanan	publik	sebanyak	26	kabupaten/kota,	dengan	
demikian,	maka	target	5%	kabupaten/kota	terealisasi	5%	atau	tercapai	100%.	
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 CAPAIAN	TARGET	KINERJA	INDIKATOR	UTAMA	BADAN	LITBANG	2015	

	

	

	
	

Capaian	Kinerja	Sasaran	

Tabel	Pengukuran	Kinerja	Sasaran	1	

SASARAN	
STRATEGIS	

INDIKATOR	
KINERJA	 TARGET	 REALISASI	

CAPAIAN	
(%)	

i	 ii	 iii	 iv	 v	
Meningkatnya	
kualitas	hasil	
kelitbangan	
Kemendagri	
sebagai	bahan	
rekomendasi	
perumusan	
kebijakan	

Persentase	hasil	
kelitbangan	yang	
direkomendasikan	
sebagai	bahan	
masukan	
kebijakan	
Kemendagri	

	
	65%	

	
	
	

46,15%*	
	

	
	

	
71%	

	 Rata‐rata	 	 	 	

*realisasi	12	rekomendasi	hasil	kegiatan	Kelitbangan	terhadap	target		26	rekomendasi		hasil	kelitbangan	
(kajian	strategis	dan	kajian	aktual)	
	
	

	

	

	

Berdasarkan	Peraturan	Presiden	Nomor	11	Tahun	2015	tentang	Kementerian	
Dalam	Negeri,	 tugas	 Kementerian	Dalam	Negeri	 adalah	menyelenggarakan	 urusan	 di	
bidang	 pemerintahan	 dalam	 negeri	 untuk	 membantu	 Presiden	 dalam	
menyelenggarakan	 pemerintahan	 negara,	 dimana	 salah	 satu	 fungsinya	 adalah	
melaksanakan	penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri.	

Selanjutnya,	 sesuai	dengan	Peraturan	Menteri	Dalam	Negeri	Nomor	43	 tahun	
2015	tentang	Organisasi	dan	Tata	Kerja	Kementerian	Dalam	Negeri,	Badan	Penelitian	
dan	Pengembangan	mempunyai	tugas	melaksanakan	penelitian	dan	pengembangan	di	
bidang	 pemerintahan	 dalam	 negeri	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang‐
undangan	dengan	menyelenggarakan	fungsi:	
1. Penyiapan	penyusunan	kebijakan	teknis,	program,	dan	anggaran	penelitian	dan		
	 pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
2. Pelaksanaan	penelitian	dan	pengembangan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
3. Pelaksanaan	pengkajian	kebijakan	di	bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
4. Pemantauan,	evaluasi	dan	pelaporan	pelaksanaan	penelitian	dan	pengembangan	di		
	 bidang	pemerintahan	dalam	negeri;	
5. Pelaksanaan	fasilitasi	inovasi	daerah;	
6. Koordinasi	dan	sinkronisasi	pelaksanaan	penelitian	dan	pengembangan	pemerintah		
	 daerah;	

Sasaran 1 :  Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan Kemendagri sebagai 
bahan rekomendasi perumusan kebijakan 

Indikator    : Persentase	hasil	kelitbangan	yang	direkomendasikan	sebagai	
bahan	masukan	kebijakan	Kemendagri	
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7. Pelaksanaan	administrasi	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan;	dan	
8. Pelaksanaan	fungsi	lain	yang	diberikan	oleh	Menteri.	

Berdasarkan	Rencana	Kerja	Badan	Litbang	Kemendagri	Tahun	Anggaran	2015,	
jumlah	rekomendasi	kelitbangan	ditargetkan	sebanyak	62	rekomendasi,	yang	meliputi	
26	 rekomendasi	 hasil	 kegiatan	 kelitbangan	 (penelitian,	 pengkajian,	 pengembangan,	
perekayasaan,	penerapan	dan	pengoperasian)	dan	36	rekomendasi	hasil	kegiatan	FDA	
(Forum	Diskusi	Aktual).		

Realisasi	persentase	hasil	 kelitbangan	yang	direkomendasikan	 sebagai	 bahan	
masukan	 kebijakan	 Kemendagri	 selama	 Tahun	 Anggaran	 2015	 sejumlah	 12	
rekomendasi	 hasil	 kelitbangan	 (hasil	 kajian)	 yang	 telah	 disampaikan	 kepada	Menteri	
Dalam	Negeri	 dan	 Unit	 Esselon	 I	 di	 lingkup	Kementerian	Dalam	Negeri	 atau	 sebesar	
46,15%.	 Adapun	hal	 tersebut	 relatif	 jauh	dari	 target	 yang	diharapkan	 tercapai,	 yaitu	
sebesar	65%	dari	total		26	rekomendasi	kelitbangan.		

Target	 65%	 rekomendasi	 yang	 tidak	 tercapai	 hingga	 berakhirnya	 Tahun	
Anggaran	 2015	 secara	 umum	 disebabkan	 oleh	 beberapa	 faktor,	 antara	 lain	 faktor	
terbatasnya	waktu	 dan	 SDM	 peneliti/pelaksana	 kegiatan.	 Pada	 bulan	April	 Peraturan	
Menteri	 Dalam	 Negeri	 Nomor	 43	 tahun	 2015	 tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	
Kementerian	Dalam	Negeri	terbit,	dilanjutkan	penyesuaian	SOTK	baru	hingga	bulan	Juli	
dan	diikuti	dengan	adanya	proses	penyesuaian	pagu	anggaran	Kemendagri	sebagaimana	
ditetapkan	 APBN‐P	 TA.2015,	 sehingga	 perlunya	 melakukan	 penyesuaian	 kembali	 atas	
struktur	kegiatan	dan	penganggaran	Badan	Litbang	yang	tentunya	berpengaruh	pula	pada	
proses	pelaksanaan	kegiatan.	Dengan	adanya	perubahan	SOTK	berdampak	kepada	adanya	
proses	mutasi	 pejabat	 struktural	 di	 lingkungan	 Kementerian	 Dalam	Negeri,	 baik	 secara	
internal	 maupun	 lintas	 unit	 eselon	 I	 Kemendagri	 termasuk	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	 sehingga	 perlu	 dilakukan	 pergantian	 KPA,	 PPK	 dan	 PPTK,	 yang	
menyebabkan	 mundurnya	 proses	 pertanggungjawaban	 kegiatan	 dan	 anggaran,	 serta	
terdapat	 beberapa	 kegiatan	 yang	 tidak	 dapat	 direalisasikan/diselesaikan	 sehubungan	
dengan	terbatasnya	waktu.	

	

	

	

Capaian	Kinerja	Sasaran	

Tabel	Pengukuran	Kinerja	Sasaran	1	

SASARAN	
STRATEGIS	

INDIKATOR	
KINERJA	 TARGET	 REALISASI	

CAPAIAN	
(%)	

i	 ii	 iii	 iv	 v	

Terfasilitasinya 
pelaksanaan 
inovasi daerah 

	

	Jumlah	
Pemerintah	
Daerah	yang	
difasilitasi	dalam	
melaksanakan	
inovasi	daerah	

	
4	propinsi	

	
	

12	provinsi	

	
	

300	%	

	 Rata‐rata	 	 	 	

	

Sasaran 2 :  Terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah 
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Dalam	 rangka	mencapai	 target	 yang	 telah	ditetapkan,	 sesuai	 dengan	Petunjuk	
Operasional	 Kegiatan	 Revisi	 Ketiga	 yang	 ditetapkan	 pada	 tanggal	 12	 Oktober	 2015,	
Badan	 Litbang	 melaksanakan	 berbagai	 kegiatan	 antara	 lain:	 kelitbangan	 serta	
pembinaan	kepada	daerah	terkait	pelaksanaan	inovasi	daerah.	

Khusus	 dalam	 rangka	pencapaian	 target	 tahun	2015	 yaitu	 jumlah	pemerintah	
daerah	yang	difasilitasi	dalam	melaksanakan	inovasi	daerah	sebesar	4	provinsi,	Badan	
Litbang	 Kemendagri	 melaksanakan	 kegiatan	 Rapat	 Koordinasi	 Nasional	 Inovasi	
Daerah.	

Rakornas	 yang	 telah	 dilakukan	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	 kegiatan	
pembinaan	 kepada	 daerah	 khususnya	 terkait	 pelaksanaan	 inovasi	 daerah.	 Rakornas	
tersebut	bertujuan	antara	lain	memberikan	fasilitasi	untuk	meningkatkan	pemahaman	
tentang	inovasi	daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	UU	No.	23	Tahun	2014	tentang	
Pemerintahan	 Daerah,	 serta	 memberikan	 masukan	 dalam	 penyusunan	 RPP	 Inovasi	
Daerah	sebagaimana	diamanatkan	dalam	Pasal	390	UU	No.	23	Tahun	2014.	Disamping	
itu,	 melalui	 kegiatan	 Rakornas	 juga	 diketahui	 berbagai	 permasalahan	 yang	 dihadapi	
daerah	dalam	melaksanakan	inovasi,	sehingga	akhirnya	dapat	dirumuskan	solusinya.	

Rakornas	 Inovasi	 Daerah	mengundang	 antara	 lain	 12	 (dua	 belas)	 Pemerintah	
Provinsi,	yaitu:	
1. Sumatera	Barat;	
2. Bengkulu;	
3. Kalimantan	Timur;	
4. Kalimantan	Barat;	
5. Sulawesi	Barat;	
6. Lampung;	
7. DKI;	
8. Jawa	Barat;	
9. Jawa	Tengah;	
10. Sulawesi	Selatan;	
11. Sumatera	Selatan;	
12. Sulawesi	Tengah.	

Melalui	 kegiatan	 Rakornas	 Inovasi	 Daerah,	 jumlah	 pemerintah	 daerah	 yang	
difasilitasi	 dalam	 melaksanakan	 inovasi	 daerah	 oleh	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	
sebanyak	 12	 (dua	 belas)	 provinsi,	 dengan	 demikian	 mengacu	 pada	 target	 jumlah	
pemerintah	 daerah	 yang	 difasilitasi	 dalam	melaksanakan	 inovasi	 daerah	 sebanyak	 4	
provinsi,	maka	pada	tahun	2015	capaian	Badan	Litbang	sudah	melampaui	target	yang	
ditetapkan.	

Indikator    : Jumlah	Pemerintah	Daerah	yang	difasilitasi	dalam	melaksanakan	
inovasi	daerah	
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Target	Program	Penelitian	dan	Pengembangan	Kementerian	Dalam	Negeri	yang	
menjadi	 tanggungjawab	 Badan	 Litbang	 khususnya	 untuk	 jumlah	 pemerintah	 daerah	
yang	 difasilitasi	 dalam	 melaksanakan	 inovasi	 daerah	 untuk	 tahun‐tahun	 berikutnya	
semakin	 meningkat	 yaitu	 pada	 tahun	 2016	 sebanyak	 34	 provinsi;	 tahun	 2017	
sebanyak	 34	 provinsi	 dan	 68	 kab/kota;	 tahun	 2018	 sebanyak	 34	 provinsi	 dan	 102	
kab/kota;	serta	tahun	2019	sebanyak	34	provinsi	dan	136	kab/kota,	maka	diperlukan	
strategi	dalam	pencapaiannya.		

Strategi	pencapaian	target	yang	perlu	dilakukan	antara	lain:		

1. Perencanaan	kegiatan		

a. Nomenklatur	kegiatan	disesuaikan	agar	mampu	mendukung	pencapaian	target	
yang	telah	ditetapkan.	

b. Menambah	kegiatan	

c. Mengupayakan	dukungan	penganggaran.	

2. Optimalisasi	 kegiatan	 agar	mampu	memberikan	 fasilitasi	 kepada	 daerah	 dengan	
jumlah	lebih	banyak.	

Kegiatan	 fasilitasi	 pelaksanaan	 inovasi	 daerah	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	
pembinaan	yang	dilakukan	Badan	Litbang	Kemendagri.	Sebagai	tindak	lanjut	kegiatan	
dimaksud,	 perlu	 dilakukan	 monitoring	 dan	 evaluasi	 apakah	 kegiatan	 fasilitasi	 yang	
sudah	dilakukan	berdampak	positif	bagi	daerah	serta	pengembangan	 inovasi	daerah.	
Dengan	 demikian	 diperlukan	 bentuk	 kegiatan	 untuk	mengidentifikasi	 jumlah	 daerah	
yang	telah	menerapkan	inovasi	daerah.	
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MATRIK CAPAIAN TARGET 2011 – 2015 
BADAN LITBANG KEMENDAGRI 

 
Outcome/ 

Output 
Indikator TARGET REALISASI CAPAIAN 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
lingkup kemendagri 
yang didukung oleh 
hasil penelitian dan 
pengembangan 
serta pemanfaatan 
hasil penelitian 
sebagai bahan 
rekomendasi 
perumusan 
kebijakan 

Persentase hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
yang 
diseminarkan 
dan/atau 
dipublikasikan 
dan/atau 
ditindaklanjuti 

50% 55% 60% 65%  50% 53.26% 57.89% 65%  100% 96.84% 96.48% 100%  

Meningkatnya 
kualitas hasil 
kelitbangan 
Kemendagri 
sebagai bahan 
rekomendasi 
perumusan 
kebijakan, serta 
terfasilitasinya 
pelaksanaan inovasi 
daerah 

Persentase hasil 
Kelitbangan 
yang 
direkomendasik
an sebagai 
bahan masukan 
kebijakan 
Kemendagri 

    65%     46.15%     71% 

Jumlah daerah 
yang 
melaksanakan 
inovasi daerah 

    
4 

Prov. 
    

12 
Prov. 

    300% 

 
Pada tahun 2011 – 2014, Badan Litbang Kemendagri memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan 

yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2015, Badan Litbang Kemendagri memiliki dua Indikator Kinerja 
Utama, yaitu persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dan jumlah daerah yang melaksanakan inovasi 
daerah. Penambahan indikator jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah pada tahun 2015 adalah sebagai pendukung IKU Kementerian Dalam Negeri yaitu 
persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana 
tercantum dalam Renstra Kemendagri 2015-2019. 
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Perhitungan persentase capaian kinerja Badan Litbang Kemendagri didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target. Adapun penjabarannya 

sebagai berikut: 
1. Capaian kinerja pada tahun 2011, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau 

ditindaklanjuti sebesar 100%. 
2. Capaian kinerja pada tahun 2012, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau 

ditindaklanjuti sebesar 96,84%. 
3. Capaian kinerja pada tahun 2013, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau 

ditindaklanjuti sebesar 96,48%. 
4. Capaian kinerja pada tahun 2014, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau 

ditindaklanjuti sebesar 100%. 
5. Capaian kinerja pada tahun 2015, dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri 

sebesar 71% dan indikator jumlah daerah yang melaksanakan inovasi daerah sebesar 300%.  
 
Berdasarkan data di atas, capaian kinerja dari tahun 2011 – 2015 bersifat fluktuatif. Dimana capaian kinerja pada tahun 2015 dengan indikator hasil 

kelitbangan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.  
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MATRIK TARGET DAN REALISASI JANGKA MENENGAH 
BADAN LITBANG KEMENDAGRI 

 
 

Outcome/ 
Output 

Indikator TARGET REALISASI CAPAIAN 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 
Meningkatnya 
kualitas hasil 
kelitbangan  
Kemendagri 
sebagai bahan 
rekomendasi 
perumusan 
kebijakan, 
terfasilitasinya 
pelaksanaan 
inovasi daerah 
dan 
tersusunnya 
kebijakan 
fasilitasi 
inovasi daerah 

Persentase hasil 
Kelitbangan  
yang 
direkomendasi 
kan sebagai 
bahan masukan 
kebijakan 
Kemendagri 

65% 70% 75% 80% 85% 46.15% - - - - 71% - - - - 

Jumlah 
Pemerintah 
Daerah yang 
difasilitasi 
dalam 
melaksanakan 
inovasi daerah 

4 
Prov. 

34 
Prov. 

34 
Prov. 

dan 68 
Kab/ 
Kota 

34 Prov. 
dan 102 

Kab/ 
Kota 

34 Prov. 
dan 136 

Kab/ 
Kota 

12 
Prov. 

- - - - 300% - - - - 

Jumlah 
Kebijakan 
Inovasi Daerah 

- 1 PP 
1 

Permen 
1 

Pedoman 
1 

Pedoman 
- - - - - - - - - - 

 
Pada tahun 2015, realisasi yang dicapai sesuai dengan indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan 

Kemendagri adalah sebesar 46,15% dari target 65%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi yang dicapai lebih rendah dari target yang dibuat. 
Sedangkan untuk indikator jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah, realisasinya sebanyak 12 provinsi yang difasilitasi dari 
target 4 provinsi. Dengan kata lain, realisasi untuk indikator tersebut melebihi target yang dibuat. 

Untuk tahun selanjutnya, target dari indikator persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri 
mengalami kenaikan 5% tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019 dengan target sebesar 85%. Sedangkan untuk target dari indikator jumlah pemerintah daerah 
yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 34 provinsi tiap tahunnya.  

Berdasarkan IKU Badan Litbang Kemendagri yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Kemendagri tahun 2015-2019, terdapat penambahan satu 
indikator untuk tahun 2016 - 2019 yaitu jumlah kebijakan inovasi daerah. Adapun target untuk indikator tersebut, yaitu dikeluarkannya 1 PP pada tahun 2016, 1 
Permen pada tahun 2017, dan 1 pedoman pada tahun 2018 dan 2019. 
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 ANALISIS	PENYEBAB	KEBERHASILAN/KEGAGALAN	ATAU	PENINGKATAN	
/PENURUNAN	KINERJA	

Mencermati	 pelaksanaan	 program	 dan	 anggaran	 pada	 Badan	 Litbang	 selama	 ini,	
terutama	 yang	 dilaksanakan	 pada	 tahun	 2015,	 terdapat	 berbagai	 kendala	 dan	
permasalahan	yang	mempengaruhi	pelaksanaan	dan	pencapaian	kinerja,	disebabkan	
beberapa	faktor	antara	lain:	

a. Aspek	kelembagaan:	

		Adanya	perubahan	SOTK	Kementerian	Dalam	Negeri	berdasarkan	Perpres	Nomor	
11	Tahun	2015,	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 realisasi	 program,	kegiatan,	dan	
anggaran,	sebagai	akibat	dari:	

1) Adanya	 mutasi	 pejabat	 struktural	 di	 lingkungan	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan,	 baik	 secara	 internal	maupun	 lintas	 unit	 eselon	 I	 Kemendagri	
sehingga	perlu	dilakukan	pergantian	KPA,	PPK	dan	PPTK,	 yang	menyebabkan	
mundurnya	proses	pertanggungjawaban	kegiatan	dan	anggaran,	serta	terdapat	
beberapa	kegiatan	yang	tidak	dapat	direalisasikan/diselesaikan;	

2) Perubahan	 SOTK	 diikuti	 dengan	 adanya	 proses	 penyesuaian	 pagu	 anggaran	
Kemendagri	 sebagaimana	 ditetapkan	 APBN‐P	 TA.2015,	 sehingga	 perlunya	
melakukan	 penyesuaian	 kembali	 atas	 struktur	 kegiatan	 dan	 penganggaran	
Badan	 Litbang	 yang	 tentunya	 berpengaruh	 pula	 pada	 proses	 pelaksanaan	
kegiatan.	

b. Aspek	tatalaksana:	

1) Pelaksanaan	 kegiatan	 kelitbangan	 masih	 dilaksanakan	 secara	 konvensional	
dimana	masih	sangat	bergantung	pada	pemanfaatan	personil	 terutama	tenaga	
fungsional	 peneliti	 di	 internal	 Badan	 Litbang	 yang	 relatif	 terbatas.	 Hal	 ini	
berakibat	 pada	 pelaksanaan	 kegiatan	 dilaksanakan	 secara	 time	 series,	 yaitu	
pelaksanaan	 satu	 kegiatan	 kelitbangan	 harus	 menunggu	 selesainya	 kegiatan	
kelitbangan	lainnya	atau	belum	dapat	dilaksanakan	secara	paralel.	

2) Implementasi	 Permendagri	 Nomor	 14	 tahun	 2014	 tentang	 Petunjuk	 Teknis	
Operasional	Kelitbangan	(PTO)	belum	dapat	dipahami	secara	menyeluruh	oleh	
seluruh	 pelaksana	 kelitbangan	 di	 lingkungan	 Badan	 Litbang	 Kemendagri,	
disamping	belum	terciptanya	perubahan	pola	pikir	secara	mendasar	 terhadap	
perlunya	pengaturan	SOP	dalam	setiap	penyelenggaraan	kegiatan	Pemerintahan	
sebagai	konsekuensi	penerapan	reformasi	birokrasi.	

3) Masih	kurangnya	bentuk	pembinaan	dan	fasilitasi	pengelolaan	jurnal	 ilmiah	
yang	 dikelola	 BPP	 Daerah.	 Pembinaan	 dan	 fasilitasi	 dilakukan	 khususnya	
pada	jurnal	yang	akan	mengajukan	akreditasi	di	Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	
Indonesia	 (LIPI)	 atau	 pun	 jurnal	 yang	 sedang	 dalam	 proses	 pemeliharaan	
akreditasi.	
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c. Aspek	SDM:	

1) Terbatasnya	 kualitas	 dan	 kuantitas	 tenaga	 fungsional	 peneliti	 dan	 belum	
tersedianya	 tenaga	 fungsional	 perekayasa	 sebagai	 personil	 utama	
penyelenggaraan	 kegiatan	 kelitbangan,	 yang	 berdampak	 pada	 terbatasnya	
cakupan	 isu	 yang	dapat	 ditangani,	 serta	 kualitas	hasil	 kelitbangan	yang	dapat	
diangkat/ditindaklanjuti	sebagai	input	rekomendasi	kebijakan.	

2) Terbatasnya	kualitas	dan	kuantitas	SDM	di	bidang	administrasi	dan	pengelolaan	
keuangan	 yang	 berdampak	 pada	 dukungan	 dan	 percepatan	 pelaksanaan	
kegiatan	dan	anggaran	Badan	Litbang.	

3) Masih	 perlunya	 penegasan	 terhadap	 peran/dukungan	 LIPI	 dalam	 melakukan	
pembinaan	 jabatan	 fungsional	 peneliti	 kepada	 lembaga	 Litbang	 pemerintah	
pusat	 dan	 daerah,	 termasuk	 tenaga	 fungsional	 peneliti	 Litbang	 Kemendagri,	
terkait	penyediaan	dan	penguatan	kompetensi	jabatan	fungsional	peneliti.	

4) Belum	 tersedianya	 tenaga	 ahli/expert	 sebagai	 tenaga	 pendamping	 fungsional	
peneliti	 Litbang	 dalam	 memberikan	 masukan,	 tanggapan,	 pendapat,	 serta	
koreksi	 dan	 penyempurnaan	 proses	 kegiatan	 secara	 menyeluruh,	 termasuk	
dalam	penyediaan	konsep	dan	strategi	pengembangan	lembaga	Litbang.	Hal	ini	
sangat	dipengaruhi	pula	oleh	terbatasnya	alokasi	anggaran	Badan	Litbang.	

d. Aspek	Program	dan	Anggaran:	

1) Masih	 diperlukannya	 penajaman	 rumusan	 atas	 rencana	 topik‐topik	 kegiatan	
kelitbangan	 yang	 berorientasi	 pada	 tindaklanjut	 isu‐isu	 strategis	 dan	 yang	
menjadi	 prioritas	 kebijakan	 pemerintah,	 sehingga	 hasil	 kelitbangan	 dimaksud	
mempunyai	 nilai	 manfaat	 bagi	 para	 pemangku	 kepentingan	 khususnya	 di	
lingkungan	Kementerian	Dalam	Negeri.	

2) Masih	diperlukannya	penajaman	dan	pencermatan	atas	distribusi,	struktur,	dan	
pola	 pemanfaatan	 anggaran	 yang	 dikaitkan	 dengan	 terbatasnya	 dukungan	
alokasi	anggaran	Badan	Litbang,	serta	kemampuan	penyerapan	anggaran	pada	
beberapa	kegiatan	tertentu.	

3) Terbatasnya	alokasi	anggaran	yang	dapat	dimanfaatkan	untuk	pengembangan	
jenis‐jenis	 kegiatan	 lingkup	 Badan	 Litbang	 secara	 lebih	 variatif	 dan	 dinamis,	
terutama	 untuk	 mendorong	 peningkatan	 peran	 dan	 fungsi	 kelitbangan	 di	
lingkungan	Kemendagri	dan	Pemerintah	Daerah	dari	berbagai	aspek,	termasuk	
dukungan	pelaksanaan	inovasi	daerah.	

e. Aspek	Kerjasama:	

Kolaborasi	 bentuk‐bentuk	 kerjasama	 kelitbangan	 dengan	 stakeholder	 di	 tingkat	
pusat	 maupun	 daerah	 belum	 dapat	 terwujud	 secara	 optimal,	 baik	 dalam	 bentuk	
implementasi	 kesepakatan	 kerjasama	 maupun	 penyediaan	 payung	 hukum	
kerjasama	kelitbangan	antar	stakeholeder.	
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f. Aspek	Pendukung	lainnya:	

1) Belum	 tersedianya	 	 data	 base	 kelitbangan	 yang	 akurat	 dan	 up	 to	 date	 untuk	
mendukung	 kebutuhan	 data	 dan	 informasi	 yang	 cepat	 dan	 akurat	 guna	
kepentingan	 kelitbangan	 dalam	 menindaklanjuti	 isu‐isu	 aktual	 dan	 strategis	
sebagai	 bahan	 rekomendasi	 pengambilan	 langkah	dan	 kebijakan	pada	 tingkat	
pimpinan.	

2) Penyelesaian	pembangunan	gedung	baru	kantor	Badan	Litbang	belum	disertai	
dengan	 kelengkapan	 sarana	 dan	 prasarana	 pendukung	 terutama	 meubelair	
yang	disebabkan	oleh	terbatasnya	anggaran	yang	tersedia.	

3) Terbatasnya	 sarana	 prasarana	 kerja	 untuk	 mendukung	 kegiatan	 kelitbangan,	
seperti	komputer,	printer,	LCD	projector,	dll,	termasuk	ketersediaan	ruang	rapat	
secara	memadai	bagi	pelaksanaan	rapat/seminar/bimtek/workshop/FDA.	

 SOLUSI	YANG	TELAH	DILAKUKAN	

Sebagai	 langkah	 tindaklanjut	 atas	 permasalahan	 tersebut,	 khususnya	 dalam	
konteks	pelaksanaan	program	dan	 anggaran	Badan	Litbang	TA.	 2015,	 telah	dilakukan	
upaya‐upaya	sebagai	berikut:	

a. Aspek	kelembagaan:	

Dengan	 terbentuknya	 SOTK	 Badan	 Litbang	 yang	 baru,	 berdasarkan	 Permendagri	
Nomor	 43	 Tahun	 2015	 tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	 Kementerian	 Dalam	
Negeri,	 telah	 dilakukan	 proses	 percepatan	 penyesuaian,	 baik	 terkait	 pengisian	
personil	 sampai	 pada	 Eselon	 IV,	 maupun	 dalam	 penyesuaian	 kembali	 struktur	
kegiatan	dan	penganggaran	Badan	Litbang	sesuai	tugas	dan	fungsi	yang	baru.	

b. Aspek	tatalaksana:	

1) Mendorong	keterlibatan	pejabat	 fungsional	non	peneliti	dan	personil	dari	 luar	
Badan	 Litbang	 dalam	 mendukung	 kegiatan	 kelitbangan	 untuk	 mengatasi	
masalah	 keterbatasan	 jumlah	pejabat	 fungsional	 peneliti	 di	 lingkungan	Badan	
Litbang	Kemendagri;			

2) Telah	dilakukan	 revisi	 sekaligus	penggabungan	 terhadap	Permendagri	Nomor	
20	tahun	2011	tentang	Pedoman	Penelitian	dan	Pengembangan	di	Lingkungan	
Kemendagri	 dan	 Pemerintahan	 Daerah,	 Permendagri	 Nomor	 14	 Tahun	 2014	
tentang	 Petunjuk	 Teknis	 Operasional	 Kelitbangan	 di	 Lingkungan	 Kemendagri	
dan	 Pemerintahan	 Daerah,	 dan	 Permendagri	 Nomor	 15	 Tahun	 2014	 tentang	
Petunjuk	 Penulisan	 Karya	 Tulis	 Ilmiah.	 Perubahan	 ini	 dimaksudkan	 guna	
mendukung	penerapan	reformasi	birokrasi	dalam	penyelenggaraan	kegiatan	di	
lingkup	Badan	Litbang.	

3) Telah	dibentuk	Unit	Layanan	Administrasi	(ULA)	Publikasi	dan	Jurnal	Ilmiah.	
Pelayananan	Administrasi	Publikasi	dan	Jurnal	Ilmiah	dibentuk	dalam	rangka	
mengoptimalkan	 penyelenggaraan	 tugas	 dan	 fungsi	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	 serta	 meningkatkan	 kinerja	 lembaga	 melalui	
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penyelenggaraan	 layanan	 administrasi,	 khusnya	 dalam	 hal	 publikasi	 dan	
pengelolaan	jurnal	ilmiah.	Sedangkan	tujuannya	adalah	untuk	meningkatkan	
kapasitas	pengelolaan	jurnal	dan	publikasi	ilmiah	lainnya	di	lingkungan	BPP	
Kemendagri	 dan	 Daerah	 melalui	 layanan	 administrasi	 yang	 efektif	 dan	
efisien.	

c. Aspek	SDM:	

1) Telah	 diusulkan	 pengadaan	 formasi	 pejabat	 fungsional	 peneliti	 kepada	 Biro	
Kepegawaian	Kemendagri;		

2) Telah	diikutsertakannya	para	calon	peneliti	di	lingkungan	Badan	Litbang	dalam	
diklat	 fungsional	 peneliti	 tingkat	 pertama	 yang	 diselenggarakan	 oleh	 LIPI	
(Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	Indonesia);	

3) Telah	 dilakukan	 peningkatan	 kapasitas	 pegawai	 fungsional	 peneliti	 dan	
struktural	dalam	kegiatan	short	course	di	University	of	the	Sunshine	Coast,	atas	
kerjasama	dengan	DFAT	(Department	of	Foreign	Affairs	and	Trade)	Australia;	

4) Telah	diikutsertakannya	para	pegawai	pengelola	keuangan	di	lingkungan	Badan	
Litbang	 dalam	 Diklat	 Teknis	 Bendahara	 Pengeluaran	 dan	 Bendahara	
Pengelolaan	Barang/Jasa.	

d. Aspek	Program	dan	Anggaran:	

1) Terus	 dilakukannya	 proses	 penajaman	 dan	 pencermatan	 atas	 distribusi,	
struktur,	dan	pola	pemanfaatan	anggaran	lingkup	Badan	Litbang;	

2) Terus	dilakukannya	proses	perencanaan	program	kegiatan	 yang	 lebih	 variatif	
dan	mendukung	peran	dan	fungsi	Badan	Litbang,	terutama	dalam	pelaksanaan	
inovasi	daerah.	Hal	ini	ditindaklanjuti	dengan	telah	tersusunnya	draft	Peraturan	
Pemerintah	tentang	Pelaksanaan	Inovasi	Daerah.			

e. Aspek	Kerjasama:	

1) Telah	 dilakukan	 pembinaan	 kelitbangan	 dengan	 litbang	 daerah	 secara	
berkelanjutan,	melalui	sosialisasi	dan	koordinasi	kegiatan	kelitbangan;	

2) Telah	 dilakukannya	 rintisan	 pengembangan	 substansi	 kerjasama	 dengan	 BPS	
(Badan	Pusat	Statistik)	dan	USC	(University	of		the	Sunshine	Coast)	Australia,	baik	
dalam	 hal	 dukungan	 penyelenggaraan	 dan	 manajemen	 kelitbangan	 maupun	
peningkatan	kapasitas	personil	Badan	Litbang.	

f. Aspek	Pendukung	lainnya:	

1) Telah	dirintis	kembali	pembangunan	Laboratorium	dan	Pusat	Data	(Lab	data)	
Litbang	untuk	memenuhi	kebutuhan	data	dan	informasi	yang	akurat	dan	up	to	
date	dalam	mendukung	kegiatan	kelitbangan	agar	berjalan	secara	maksimal;	

2) Telah	dianggarkannya	penyediaan	beberapa	sarana	dan	prasarana	pendukung	
kegiatan	kelitbangan	dalam	memenuhi	kurangnya	jumlah	sarana	dan	prasarana	
yang	tersedia	saat	ini.	
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 ANALISIS	PROGRAM/KEGIATAN	PENUNJANG	KEBERHASILAN/KEGAGALAN	
PENCAPAIAN	PERNYATAAN	KINERJA	

Mencermati	 pelaksanaan	 tugas	 dan	 fungsi	 di	 bidang	 penelitian	 dan	
pengembangan	 selama	 ini,	 diakui	 bahwa	 hasil‐hasil	 kelitbangan	 yang	 dilaksanakan	
oleh	 Badan	 Litbang	 masih	 belum	 secara	 optimal	 mampu	 menjawab	 berbagai	
dinamika	dan	persoalan	 lingkup	pemerintahan	dalam	negeri.	Hal	 ini	 dimungkinkan	
oleh	 berbagai	 kondisi,	 dimana	 dapat	 disadari	 bahwa	 disamping	 kualitas	 dan	
ketajaman	 hasil	 kelitbangan	 yang	 masih	 perlu	 terus	 dioptimalkan,	 juga	 masih	
diperlukannya	 komitmen	 dari	 para	 pemangku	 kepentingan	 untuk	 secara	
proporsional	 memberdayakan	 peran	 dan	 fungsi	 kelitbangan	 sekaligus	 menjadikan	
Badan	Litbang	sebagai	mitra	kerja	utamanya.	

Tingginya	 dinamika	 di	 bidang	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 dalam	 negeri,	
tentunya	 membutuhkan	 peran	 dan	 fungsi	 Badan	 Litbang	 untuk	 selalu	 hadir	 dan	
memberikan	 dukungan	 kepada	 para	 pemangku	 kepentingan,	 khususnya	 di	 lingkup	
Kemendagri	dalam	rangka	penyiapan	rekomendasi	guna	perumusan	dan	penetapan	
langkah	 dan	 kebijakan.	 Sejalan	 dengan	 itu,	 dengan	 terbentuknya	 Pusat	 Litbang	
Inovasi	 Daerah	 pada	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	 berdasarkan	 Perpres	 Nomor	 11	
Tahun	 2015,	 semakin	 memperluas	 cakupan	 tugas	 dan	 fungsi	 Badan	 Litbang	 guna	
berperan	 secara	 langsung	 dalam	 mengawal	 tata	 kelola	 inovasi	 daerah	 secara	
sistematis,	konseptual	dan	gradual.	

Untuk	 menjalankan	 berbagai	 peran	 dan	 fungsi	 di	 atas,	 kiranya	 perlu	
dirumuskan	 strategi	 penguatan	 Badan	 Litbang	 yang	 difokuskan	 pada	 upaya‐upaya	
perluasan	cakupan	substansi	dan	peningkatan	kualitas	hasil	kelitbangan,	pemantapan	
fasilitasi	 inovasi	 daerah,	 serta	 penguatan	 insfrastruktur	 kelembagaan	 dan	 sarana‐
prasarana	 kerja	 guna	mewujudkan	 kinerja	 Badan	 Litbang	 secara	 lebih	 optimal	 dan	
berkualitas.	

Sehubungan	dengan	hal	 tersebut,	 beberapa	 rekomendasi	 dan	 strategi	 tindak	
lanjut	yang	perlu	dilakukan	dalam	rangka	penguatan	peran	dan	fungsi	Badan	Litbang	
sebagai	berikut:	

a. Perlunya	 koordinasi	 dan	 konsolidasi	 dalam	 rangka	 refleksi	 dan	 evaluasi	 baik	 di	
internal	Badan	Litbang	maupun	secara	eksternal	dengan	para	pemangku	kepentingan	
lingkup	Kemendagri	dalam	rangka	menyatukan	pemahaman	atas	keberadaan	peran	
Badan	 Litbang	 Kemendagri	 sebagai	 suatu	 lembaga	 yang	 berfungsi	 untuk	
menghasilkan	berbagai	 rekomendasi	kebijakan	 lingkup	pemerintahan	dalam	negeri.	
Hal	 ini	 diperlukan	 untuk	 memposisikan	 Badan	 Litbang	 sebagai	 suatu	 lembaga	
fungsional	 bagi	 bernaungnya	 para	 pemikir,	 konseptor,	 dan	 inovator	 untuk	
menghasilkan	 berbagai	 rekomendasi	 kebijakan	 yang	 berkualitas,	 disamping	
dukungan	 penuh	 aparatur	 pejabat	 struktural	 yang	 mempunyai	 komitmen	 dan	
kapasitas	dalam	lingkup	kelitbangan.	Hasil	refleksi	dan	evaluasi	ini	diharapkan:		
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1) Secara	 internal	 mampu	 mendorong	 perubahan	 mindset	 individu	 guna	
membangkitkan	komitmen	kerja,	kepedulian,	dan	kemauan	untuk	meningkatkan	
kompetensinya	bagi	kepentingan	lembaga;	dan		

2) Secara	 eksternal	 diperlukan	 untuk	 memanfaatkan	 peran	 dan	 fungsi	 Badan	
Litbang	 sebagai	mitra	kerja	utama	penyedia	 rekomendasi	kebijakan,	disamping	
guna	 memahami	 aspek‐aspek	 utama	 yang	 menjadi	 kebutuhan	 Badan	 Litbang,	
khususnya	 terkait	 penyediaan	 dan	 distribusi	 SDM	 aparatur/personil	 dan	
pengalokasian	anggaran	kelitbangan.	

b. Perlu	adanya	upaya	peningkatan	koordinasi	dan	konsolidasi	internal	dalam	rangka	
penataan/perbaikan	 manajemen	 penyelenggaraan	 kelitbangan	 yang	 berorientasi	
pada:		

1) Perbaikan	 metode	 penjadwalan	 kegiatan	 kelitbangan	 dengan	 memperhatikan	
jumlah	 dan	 skala	 prioritas	 kegiatan,	 ketersediaan	 SDM,	 serta	 target	 waktu	
penyelesaian	kegiatan;		

2) Penguatan	manajemen	team	work;										

3) Pelibatan	 narasumber/pakar/praktisi	 secara	 tepat	 (dari	 aspek	 latar	 belakang	
keilmuan	atau	pemahamannya	atas	realita	persoalan);	dan		

4) Pengaturan	 kembali	 tenaga	 surveyor	 yang	 mengedepankan	 kemampuan	 dan	
komitmen	 individu,	 melalui	 pemberdayaan	 tenaga	 praktisi	 dan	 akademis	 dari	
luar	Badan	Litbang	(PNS	dan/atau	Non‐PNS).		

Melalui	 penataan/perbaikan	 manajemen	 penyelenggaraan	 kelitbangan	 dimaksud,	
tidak	saja	diharapkan	mampu	meningkatkan	kualitas	hasil	kelitbangan,	namun	 juga	
diharapkan	 mampu	 mendorong	 peningkatan	 kapasitas	 individu	 aparatur	 Badan	
Litbang,	serta	mengatasi	keterbatasan	SDM	dengan	semakin	meningkatnya	kuantitas	
kegiatan	 kelitbangan	 yang	 dilakukan	 oleh	 Badan	 Litbang,	 dimana	 pola	
pelaksanaannya	 selama	 ini	 masih	 dilakukan	 secara	 konvensional	 (pelaksanaan	
kegiatan	dilaksanakan	secara	time	series).		

c. Perlu	 disusunnya	 berbagai	 agenda	 prioritas	 Badan	 Litbang	 dan	 kebutuhan	
pendanaannya	 dalam	 jangka	 menengah.	 Penyusunan	 agenda	 prioritas	 dimaksud	
dilakukan	melalui	 pemetaan	 kebutuhan	 dan	 penentuan	 skala	 prioritas	 kelitbangan	
yang	melibatkan	 para	 pemangku	 kepentingan	 di	 tingkat	 Pusat	 dan	Daerah,	 dengan	
memperhatikan:							

1) Penyelarasannya	 dengan	 agenda	 penyusunan/revisi	 peraturan	 perundang‐
undangan;		

2) Identifikasi	 dan	 evaluasi	 terhadap	 isu	 strategis	 pelaksanaan	 kebijakan/regulasi;	
dan		

3) Kebutuhan	untuk	merumuskan	konsep‐konsep	kebijakan	terkait	penyelenggaraan	
pemerintahan	dalam	negeri	dalam	jangka	panjang.	

Penyusunan	agenda	prioritas	dimaksud	dapat	diterjemahkan	sebagai	suatu	Rencana	
Induk	 Kelitbangan	 untuk	 selanjutnya	 dijabarkan	 ke	 dalam	 agenda	 kelitbangan	
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tahunan,	 yang	 hasilnya	 diposisikan	 di	 depan	 kebutuhan	 pengguna,	 sehingga	 Badan	
Litbang	 dapat	 secara	 jelas	 menunjukkan	 kinerja	 lembaganya	 melalui	 berbagai	
keluaran	 yang	 responsif,	 antisipatif,	 dan	 mempunyai	 nilai	 jual	 untuk	
direkomendasikan	kepada	para	pemangku	kepentingan/Pimpinan.	

d. Mendorong	 peningkatan	 alokasi	 anggaran	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	 yang	 tentunya	
didasari	 oleh	 tersedianya	 rencana	 program	 dan	 kegiatan	 secara	 terfokus	 dan	
berkualitas	dengan	memperhatikan:	

1) Kejelasan	manfaat/keluaran	dari	suatu	rencana	program	dan	kegiatan;	

2) Dukungannya	 terhadap	 pencapaian	 target	 agenda	 prioritas	 Nawa	 Cita	 dan	
prioritas	Kemendagri.	

e. Perlu	dilakukannya	berbagai	terobosan	untuk	mengatasi	keterbatasan	anggaran	Badan	
Litbang,	 baik	 dalam	 konteks	 penyelenggaraan	 kelitbangan	maupun	 dalam	 penguatan	
kapasitas	kelembagaan,	melalui:		

1) Kerjasama	 pelaksanaan	 kegiatan	 kelitbangan	 secara	 nasional	 dengan	 melibatkan	
Pemerintah	 Daerah	 melalui	 Badan	 Litbang	 Daerah	 (atau	 perangkat	 daerah	 yang	
menyelenggarakan	 fungsi	 kelitbangan),	 dengan	 pembagian	 tugas	 dab	 tanggung	
jawab	pelaksanaan	dan	penganggarannya	secara	jelas;		

2) Optimalisasi	 hibah	 dari	 pihak	 donor	 melalui	 diversifikasi	 kegiatan	 yang	 secara	
proporsional	dapat	dikerjasamakan,	untuk	dimanfaatkan	dalam	rangka	peningkatan	
kualitas	 SDM	 kelitbangan	 dan	 dukungan	 kegiatan	 kelitbangan	 lainnya	 yang	 tidak	
teranggarkan	melalui	DIPA	Badan	Litbang;	

3) Optimalisasi	keikutsertaan	SDM	Badan	Litbang	untuk	meningkatkan	kapasitas	dan	
kompetensinya	 melalui	 berbagai	 kegiatan	 pendidikan	 dan	 pelatihan,	 seminar,	
workshop,	Bimtek,	serta	beasiswa	pendidikan	berstrata.	

f. Perlunya	 membangun	 kerjasama	 dengan	 berbagai	 institusi	 Pemerintah	 dan	 non‐
Pemerintah,	termasuk	Perguruan	Tinggi,	kelitbangan	Dunia	Usaha,	Media/Pers,	dan	Non	
Government	Organization	(NGO)	dalam	berbagai	bidang/aspek.		

Melalui	strategi	ini	diharapkan	akan	terbangun	penguatan	kapasitas	Lembaga	Litbang,	
antara	lain:		

1) Terjalinnya	 sharing	 	 pengetahuan	 bagi	 peningkatan	 wawasan	 dan	 pemahaman	
aparatur	Badan	Litbang;		

2) Kemampuan	 untuk	memonitor	 pergerakan	 arus	 data	 dan	 informasi	 guna	 diakses	
sebagai	informasi	dasar	kelitbangan;	dan	

3) Membangun	 sinergitas	 dan	 kerjasama	pelaksanaan	program/kegiatan	 kelitbangan	
untuk	memberikan	hasil	yang	optimal.	

g. Perlunya	 merevitalisasi	 Laboratorium	 Data	 Badan	 Litbang	 (Lab	 data	 Litbang)	 untuk	
dioptimalkan	 pemanfaatannya	 sebagai	 sumber	 data	 dan	 informasi	 guna	 kepentingan	
kelitbangan	pada	umumnya,	dan	untuk	mendukung	aktivitas	kelitbangan	(data	center,	
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aplikasi	pengolahan	data	kelitbangan,	dokumentasi	dan	publikasi,	dll.)	di	internal	Badan	
Litbang	pada	khususnya.		

Keberadaan	 Labdata	 Litbang	 tersebut	 diharapkan	 mampu	 meningkatkan	 eksistensi	
Badan	 Litbang	 Kemendagri	 melalui	 penyediaan	 dan	 penyebarluasan	 data,	 informasi,	
dan	hasil‐hasil	kelitbangan.	
	

2.		 REALISASI	ANGGARAN	(sesuai	dengan	PK)	

Realisasi	 anggaran	 Badan	 Litbang	 hingga	 berakhirnya	 TA.	 2015	 tercatat	
sebesar	 Rp.55.006.893.141,‐	 (84,79%).	 Realisasi	 anggaran	 dimaksud	 dapat	 dirinci	
sebagai	berikut:	

a. Perkembangan	Realisasi:	

Perkembangan	 realisasi	 anggaran	 Badan	 Litbang	 selama	 kurun	 waktu	 5	 tahun	
terakhir		(2011‐2015)	dapat	terlihat	pada	gambar	di	bawah	ini:	

	
Gambar	1.	Perkembangan	Pagu	dan	Realisasi	Anggaran	TA	2011‐2015	

Berdasarkan	 gambar	 di	 atas	 dapat	 diketahui	 bahwa	 dalam	 kurun	 waktu	 lima	
tahun	 terakhir	 pagu	 angggaran	 tertinggi	 terjadi	 pada	 tahun	 2013	 sebesar	
Rp.67.068.426.000,‐.	Peningkatan	jumlah	pagu	anggaran	relatif	signifikan	terjadi	
dalam	 kurun	 waktu	 2011‐2013.	 Sedangkan	 dalam	 kurun	 waktu	 2013‐2015	
terjadi	 perubahan	 pagu	 yang	 flluktuatif,	 terlihat	 dalam	 tabel	 bahwa	 adanya	
penurunan	 jumlah	 pagu	 anggaran	 pada	 tahun	 2014	 yaitu	 menjadi	
Rp.50.594.600.000,‐	dan	terjadi	peningkatan	kembali	jumlah	pagu	anggaran	pada	
tahun	2015	menjadi	Rp.64.870.740.000,‐.	
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Dari	sisi	penyerapan	anggaran,	 terlihat	pada	tabel	bahwa	penyerapan	anggaran	
dalam	 periode	 2011‐2015	 bersifat	 fluktuatif,	 penyerapan	 tertinggi	 terjadi	 pada	
tahun	 anggaran	 2011	 yaitu	 sebesar	 96,4%,	 sedangkan	 penyerapan	 anggaran	
terendah	terjadi	pada	tahun	anggaran	2012	yaitu	sebesar	81,17%.	Untuk	tahun	
2015	 penyerapan	 anggaran	 mencapai	 84,79%,	 hal	 tersebut	 telah	 melampaui	
target	penyerapan	anggaran	yang	ditetapkan	sebesar	79,62%.		

b. Realisasi	berdasarkan	Jenis	Belanja	

	

Gambar	2.	Realisasi	anggaran	berdasarkan	jenis	belanja	

Dari	Gambar	2	di	atas,	realisasi	anggaran	Badan	Litbang	berdasarkan	pembagian	
jenis	belanja	selama	TA	2015,	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:	

1) Belanja	 Pegawai,	 berupa:	 Pembayaran	 Gaji	 dan	 Tunjangan;	 Belanja	 Lembur;	
dan	 Belanja	 Pegawai	 (Tunjangan	 Khusus/Kegiatan)	 dengan	 pagu	 anggaran	
sebesar	Rp.20.687.098.000,‐	telah	terealisasi	sebesar	Rp.18.491.691.904	atau	
89,39%;	

2) Belanja	 Barang,	 berupa:	 Belanja	 Barang	 Operasional;	 Belanja	 Barang	 Non	
Operasional;	 Belanja	 Jasa;	 Belanja	 Pemeliharaan;	 Belanja	 Perjalanan	 Lainnya	
(Dalam	Negeri);	 dan	 Belanja	 Perjalanan	 Lainnya	 (Luar	 Negeri)	 dengan	 pagu	
anggaran	 sebesar	 Rp.34.806.791.000,‐	 telah	 terealisasi	 sebesar	 Rp.	
28.334.677.987	atau	81,41%;	

3) Belanja	 Modal,	 berupa:	 Belanja	 Modal	 Peralatan	 dan	 Mesin;	 Belanja	 Modal	
Gedung	 dan	 Bangunan;	 Belanja	 Modal	 Perjalanan	 Jaringan;	 dan	 Belanja	
Penambahan	 Nilai	 Fisik	 Lainnya	 dengan	 pagu	 anggaran	 sebesar	
Rp.9.376.851.000,‐	telah	terealisasi	sebesar	Rp.8.180.523.250	atau	87,24%.	
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c. Realisasi	berdasarkan	Kegiatan	

	
Gambar	3.	Realisasi	anggaran	berdasarkan	jenis	kegiatan	

Berdasarkan	 Gambar	 2.	 Realisasi	 anggaran	 Badan	 Litbang	 hingga	 berakhirnya	 TA	
2015	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:	

1) Penelitian	 dan	 Pengembangan	 Bidang	 Pembangunan	 dan	 Keuangan	 Daerah,	
dengan	 alokasi	 anggaran	 revisi	 sebesar	 Rp.4.249.898.000,‐,	 telah	 terealisasi	
sebesar	Rp.3.254.517.384,‐	atau	76,58	%;	

2) Penelitian	dan	Pengembangan	Bidang	Otonomi	Daerah,	Politik	dan	Pemerintahan	
Umum,	 dengan	 alokasi	 anggaran	 sebesar	 Rp.4.249.898.000,‐	 telah	 terealisasi	
sebesar	Rp.3.015.491.530,‐	atau	70,95	%;	

3) Penelitian	dan	Pengembangan	Bidang	Administrasi	Kewilayahan,	Pemerintahan	
Desa,	 dengan	 alokasi	 anggaran	 sebesar	 Rp.4.266.399.000,‐.	 telah	 terealisasi	
sebesar	Rp.3.289.151.430,‐	atau	77,09%;	

4) Penelitian	dan	Pengembangan	Bidang	 Inovasi	Daerah,	 dengan	 alokasi	 anggaran	
sebesar	 Rp.4.669.698.000	 telah	 terealisasi	 sebesar	 Rp.3.280.757.150,‐	 atau	
70,26%;	

5) Dukungan	 Manajemen	 dan	 Dukungan	 Teknis	 Lainnya	 Badan	 Penelitian	 dan	
Pengembangan,	 dengan	 alokasi	 anggaran	 sebesar	 Rp.47.434.847.000,‐	 telah	
terealisasi	sebesar	Rp.42.166.975.647,‐	atau	88,89%.	
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BAB	IV	
P	E	N	U	T	U	P	

1.		 KESIMPULAN	

Laporan	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	 (LAPKIN)	 disusun	 sebagai	 bentuk	
pertangggungjawaban	 tertulis	 Unit	 Esselon	 I	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	 Tahun	
2015	kepada	Menteri	Dalam	Negeri	atas	tingkat	capaian	pelaksanaan	kegiatan	dan	
program	 kerja	 dalam	 rangka	 mewujudkan	 visi,	 misi,	 tujuan	 dan	 sasaran	 Badan	
Litbang	dan	sebagai	langkah	upaya	perbaikan	berkesinambungan	bagi	peningkatan	
kinerja	Badan	Litbang	Kemendagri.	

Mengacu	 pada	 Penetapan	 Kinerja	 Tahun	 2015,	 Badan	 Litbang	 Kemendagri	
memiliki	 target	 kinerja:	 65%	 hasil	 kelitbangan	 yang	 direkomendasikan	 sebagai	
bahan	masukan	kebijakan	Kemendagri	dan	4	jumlah	Pemerintah	Daerah	(Provinsi)	
yang	 difasilitasi	 dalam	 melaksanakan	 inovasi	 daerah.	 Hingga	 akhir	 TA	 2015,	
realisasi	 kinerja	 Badan	 Litbang	 mencapai	 46,15%	 hasil	 kelitbangan	 yang	
direkomendasikan	 sebagai	 bahan	 masukan	 kebijakan	 Kemendagri	 dan	 12	
Pemerintah	Daerah	(Provinsi)	yang	difasilitasi	dalam	melaksanakan	inovasi	daerah	
atau	dengan	kata	 lain	 target	Badan	Litbang	 sesuai	Perjanjian	Kinerja	Tahun	2015	
untuk	rekomendasi	hasil	kelitbangan	tidak	tercapai	dan	target	Pemerintah	Daerah	
yang	difasilitasi	dalam	melaksanakan	inovasi	daerah	telah	tercapai	melebihi	target.	
Sedangkan	 untuk	 realisasi	 anggaran	 hingga	 berakhirnya	 TA	 2015	 mencapai	
Rp.55.006.893.141,‐	 atau	 84,79%	 dari	 total	 pagu	 anggaran	 sebesar	
Rp.64.870.740.000,‐	 terhadap	 rencana	 target	 penyerapan	 Badan	 Litbang	
Kemendagri	 Tahun	 2015	 sebesar	 79,62%.	 Adapun	 sisa	 anggaran	 yang	 tidak	
terserap	sebesar	Rp.9.863.846.859,‐	atau	15,21	%,	dengan	kata	lain	target	serapan	
Badan	Litbang	TA	2015	telah	tercapai,	bahkan	surplus	5,17%.	

Sebagai	 salah	 satu	 langkah	 tindaklanjut	 perbaikan	 kinerja	 Badan	Litbang	 di	
masa	 yang	 akan	datang,	 sedang	dilakukan	 revisi	 sekaligus	penggabungan	 terhadap	
Permendagri	Nomor	20	tahun	2011	tentang	Pedoman	Penelitian	dan	Pengembangan	
di	Lingkungan	Kemendagri	dan	Pemerintahan	Daerah,	Permendagri	Nomor	14	Tahun	
2014	 tentang	 Petunjuk	 Teknis	 Operasional	 Kelitbangan	 di	 Lingkungan	 Kemendagri	
dan	Pemerintahan	Daerah,	dan	Permendagri	Nomor	15	Tahun	2014	tentang	Petunjuk	
Penulisan	 Karya	 Tulis	 Ilmiah.	 Perubahan	 ini	 dimaksudkan	 guna	 mendukung	
penerapan	 reformasi	 birokrasi	 dalam	 penyelenggaraan	 kegiatan	 di	 lingkup	 Badan	
Litbang	 agar	 terwujud	 kinerja	 Badan	 Litbang	 yang	 optimal	 dimasa	 yang	 akan	
datang.	

Diharapkan	 Laporan	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	 (LAPKIN)	 ini	 dapat	
dijadikan	sebagai	input	perbaikan	dan	penyempurnaan	dalam	proses	perencanaan	
dan	 pelaksanaan	 kegiatan	 Badan	 Litbang	 ke	 depan.	 Berbagai	 hal	 yang	 menjadi	
kendala	dan	permasalahan	dalam	pelaksanaan	program	dan	anggaran	tahun	2015	
sebagaimana	 termuat	 dalam	 buku	 laporan	 ini	 agar	 dijadikan	 introspeksi	 bagi	
segenap	unit	kerja	dan	individu	dalam	lingkup	internal	Badan	Litbang,	guna	terus	
membangun	 komitmen	 untuk	memberikan	 hasil	 dan	 kontribusi	 secara	 nyata	 dan	
berkualitas	bagi	peningkatan	kinerja	Badan	Litbang	ke	depannya.		
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PROGRES	KEGIATAN	BADAN	PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	
(Per	31	Desember	2015)	

	

NO	 PROGRAM	DAN	KEGIATAN	

OUTPUT	(KELUARAN)	

KETERANGAN	
TARGET	 CAPAIAN	SAAT	

INI	

PROGRAM	PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	KEMENDAGRI	

62	Rekomendasi		
58	Laporan	
4	Provinsi	
3	Dokumen	
2	Peraturan		
12	bulan	layanan	
2.308	m²	

59	Rekomendasi		
58	Laporan	
6	Provinsi	
3	Dokumen	
2	Peraturan		
12	bulan	layanan	
2.308	m²	

12	Rekomendasi	
kelitbangan	kepada	
Mendagri	dari	target	
26	Rekomendasi	
Kelitbangan	

PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	OTONOMI	DAERAH,	KESATUAN	POLITIK	DAN	
PEMERINTAHAN	UMUM	

18	Rekomendasi		
4	Laporan	

17	Rekomendasi		
4	Laporan	

3	Rekomendasi	
kelitbangan	kepada	
Mendagri	dari	target	
6	Rekomendasi	
Kelitbangan	

1	
Penyusunan	Rekomendasi	Perumusan	Kebijakan	Hasil	Kelitbangan	Puslitbang	
Otonomi	Daerah,	Kesatuan,	Politik	dan	Pemerintahan	Umum	yang	diseminarkan,	
dipublikasikan	dan/atau	ditindaklanjuti	oleh	pemangku	kebijakan	

6	Rekomendasi	 6	Rekomendasi	
	3	Rekomendasi	
kepada	Mendagri	

		 Kajian	Strategis	 		 		 		

		 1. Menimbang	Implementasi	E‐Voting	dalam	Pemilu	Legislatif	dan	Pemilu	Presiden	Tahun	
2019	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

073.04/3942/Litbang	
23	Desember	2015		

		 2. Implementasi	Kelembagaan	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	Di	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

073.04/3945/Litbang	
23	Desember	2015		

		 3. Pembentukan	Instansi	Vertikal	Pemerintahan	Umum	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	

Nodin	
073.04/3943/Litbang	
23	Desember	2015		
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		 Kajian	Aktual	 		 		 		

		 1. Partisipasi	Masyarakat	dalam	Pilihan	Kepala	Desa	(Pilkades)	Serentak	di	Kabupaten	
Banyuasin	dengan	Teknologi	E‐Voting	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2. Partisipasi	dan	Netralisasi	Aparatur	Sipil	Negara	dalam	Pemilihan	Kepala	Daerah	
Secara	Langsung	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		
3. Evaluasi	Pelaksanaan	Peraturan	Bersama	Menteri	Agama	&	Menteri	Dalam	Negeri	

nomor	9	dan	nomor	8	Tahun	2006	(Kajian	Terhadap	Pemeliharaan	Kerukunan	Umat	
Beragama)	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

2	 Pelaksanaan	Forum	Diskusi	Aktual	(FDA)	Otonomi	Daerah,	Kesatuan,	Politik	dan	
Pemerintahan	Umum	yang	direkomendasikan	untuk	ditindaklanjuti	 12	Rekomendasi	 11	Rekomendasi	 		

		 1. Kesiapan	Pilkada	Serentak		 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2. Pembiayaan	Partai	Politik	melalui	APBN	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 3. Menimbang	Implementasi	e‐Voting	dalam	Pemilihan	umum	Legislatif	dan	Pemilu	
Presiden	Tahun	2019	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 4. Penerapan	Teknologi		Informasi	Pada	Pemilu	Tahun	2009	yang	cepat.tepat,transparan	
dan	akuntabel	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		
5. Penguatan	Badan	Penelitian	dan	Pengembangan	sebagai	Think	Tank	dalam	

Pembangunan	Politik	Berbasis	Kelitbangan	Membangun	Demokrasi	yang	Sehat	dan	
Berkeadilan	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 6. Implementasi	Kewenangan	Daerah	Provinsi	di	Laut	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 7. Menguatkan	Kebijakan	Otonomi	Khusus	Dalam	Rangka	Mempercepat	Pembangunan	
dan	Peningkatan	Pelayanan	Masyarakat	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 8. Membedah	Problematika	Otonomi	Daerah	dan	Desentralisasi	Dalam	Memperkuat	
Negara	Kesatuan		 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 9. Kompetensi	Aparatur	Politik		&	Pemerintahan	Umum	Daerah	Dalam	Penguatan	
Stabilitas	Keamanan	Dalam	Negeri	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 10. Nasionalisme	dan	Wawasan	Kebangsaan	Dalam	Agenda	Revolusi	Mental	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 11. Implementasi	Kebijakan	Pendirian	Rumah	Ibadat	Terhadap	Kerukunan	Umat	
Beragama.		 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		



  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) 
Lingkup BPP Kemendagri Tahun 2015	

	

37 
 

		 12. Forum	Diskusi	Aktual	Bidang	Pemerintahan	Umum	 1	Rekomendasi	 ***	
	

3	
Pembinaan	Kelitbangan	(Asistensi,	Koordinasi,	Fasilitasi,	NSPK	Kelitbangan,	
Peningkatan	Kapasitas,	Monitoring	dan	Evaluasi)	Pusat	dan	Daerah	Puslitbang	
Otonomi	Daerah,	Kesatuan,	Politik	dan	Pemerintahan	Umum	

4	Laporan	 4	Laporan	 		

		 1. Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
dan	Daerah	Bidang	Otonomi	Daerah	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 2. Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
dan	Daerah	Bidang	Politik	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 3. Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
dan	Daerah	Bidang	Pemerintahan	Umum	 2	Laporan	 2	Laporan	 		

		 		 		 		 		

PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	ADMINISTRASI	KEWILAYAHAN	PEMERINTAHAN	DESA	
DAN	KEPENDUDUKAN	

18	Rekomendasi		
4	Laporan	

17	Rekomendasi	
4	Laporan	

Tidak	ada	
rekomendasi	
kelitbangan	kepada	
Mendagri	

1	
Penyusunan	Rekomendasi	Perumusan	Kebijakan	Hasil	Kelitbangan	Puslitbang	
Administrasi	Kewilayahan,	Pemerintahan	Desa	dan	Kependudukan	yang	
diseminarkan,	dipublikasikan	dan/atau	ditindaklanjuti	oleh	pemangku	kebijakan	

6	Rekomendasi	 5	Rekomendasi	
Tidak	di	

rekomendasikan	
kepada	Mendagri				

		 Kajian	Strategis	 		 		 		

		 1. Keberadaan	Sekretariat	Gubernur	selaku	Wakil	Pemerintah	Pusat		
pada	Pemerintah	Provinsi									 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2. Perspektif		Kewenangan	Desa	dan	Desa	Adat	berdasarkan	Undang‐undang	Nomor	6			
Tahun	2014.	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 3. Implementasi	Pencacatan	Kelahiran	dan	Kematian	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 Kajian	Aktual	 		 		 		

		 1. Implementasi	Pengelolaan	Keuangan	Dana	Desa	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		
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		 2. Implementasi	Pemanfaatan	Data	dan	Dokumen	Kependudukan	pada	
Pilkada	Serentak	2015	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 3. Bidang	Administrasi	Kewilayahan	 1	Rekomendasi	 ***	

dikembalikan	ke	
negara	(tidak	

dilaksanakan	karena	
terkait	dengan	waktu	

dan	SDM	badan	
Litbang)		

2	 Pelaksanaan	Forum	Diskusi	Aktual	(FDA)	Administrasi	Kewilayahan,	Pemerintahan	
Desa	dan	Kependudukan	yang	direkomendasikan	untuk	ditindaklanjuti	

12	Rekomendasi	 12	Rekomendasi	 		

		
1.	Peran	Forkompinda	Dalam	Menyukseskan	Pilkada	Serentak	(Urgensi	
				dan	Langkahnya	Untuk	Meningkatkan	Ketentraman	dan	Ketertiban	
				Masyarakat.	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2.	Keberadaan	Tugas	dan	Fungsi	Sekretariat	Gubernur	Sebagai	wakil	Pemerintahan	Pusat	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 3.	Kewenangan	Badan	Pengusahaan	Batam	dan	Pemerintah	Kota	Batam	
				Dalam	Pengelolaan	Pembangunan	Kota	Batam	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 4.	Kebijakan	Pemilihan	Kepala	Daerah	Dalam	Mencari	Kepala	Daerah	
				yang	Berbasis	Kearifan	Lokal.	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 5.	Peran		Kepala	Desa	Dalam	Menyukseskan		Pemilihan	Umum	Kepala		
				Daerah	Serentak	(Upaya	Penguatan	Masyarakat	Sipil	di	Desa)	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 6.	Penyelesaian	Sengketa	Wilayah	Enam	Desa	di	Halmahera	Barat	dan		
				Halmahera	Utara	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 7.	Perangkat	Desa	Sebagai	Unsur	Penyelenggara	Pemerintah	Desa	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 8.	Implemnetasi	Pengelolaan	Keuangan	Dana	Desa	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 9.	Strategi	Efektif	Memperoleh		DPT	melalui	Pemutakhiran		DP4	:	Upaya	
				Menyukseskan		Pilkada	Serentak	2015	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		
10.	Sinkronisasi	Undang‐undang	Administrasi	Kependudukan	dan		
						Undang‐undang	Pemerintahan	Daerah	Dalam	Penyelenggaraan		
						Pemerintahan	Daerah	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		
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		 11.	Perlindungan	Data	Penduduk	:"Upaya	Melindungi	Hal	Sipil	dan		
						Keamanan	Negara".	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 12.	Implementasi	Pemanfaatan	Data	dan	Dokumen	Kependudukan		
						dengan	Kementerian/Lembaga	:	Persoalan,	Implikasi	dan	Solusi.	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

3	
Pembinaan	Kelitbangan	(Asistensi,	Koordinasi,	Fasilitasi,	NSPK	Kelitbangan,	
Peningkatan	Kapasitas,	Monitoring	dan	Evaluasi)	Pusat	dan	Daerah	Puslitbang	
Administrasi	Kewilayahan,	Pemerintahan	Desa	dan	Kependudukan	

4	Laporan	 4	Laporan	 		

		 1.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
				dan	Daerah	Bidang	Administrasi	Kewilayahan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 2.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
				dan	Daerah	Bidang	Pemerintahan	Desa	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 3.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
				dan	Daerah	Bidang	Kependudukan	dan	Pencatatan	Sipil	 2	Laporan	 2	Laporan	 		

		 		 		 		 		

PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	INOVASI	DAERAH	
8	Rekomendasi		
4	Provinsi	
4	Laporan	

7	Rekomendasi		
6	Provinsi	
4	Laporan	

5	Rekomendasi	
kelitbangan	kepada	
Mendagri	dari	target	
8	Rekomendasi	
Kelitbangan	

1	
Penyusunan	Rekomendasi	Perumusan	Kebijakan	Hasil	Kelitbangan	Puslitbang	
Inovasi	Daerah	yang	diseminarkan,	dipublikasikan	dan/atau	ditindaklanjuti	oleh	
pemangku	kebijakan	

8	Rekomendasi	 7	Rekomendasi	 5	Rekomendasi	
kepada	Mendagri		

		 Kajian	Aktual	 		 		 		

		 1.	Kesiapan	Pemerintah	Daerah	dalam	Menyusun	RoadMap	SIDa	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

073.04/154/Litbang	
18	Januari	2016		

		 2.	Manajemen	Pengembangan	Sumber	Daya	Aparatur	Pengelola			Inovasi	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

073.04/153/Litbang	
18	Januari	2016		

		 3.	Kebijakan	Pengembangan	Kapasitas	SDM	Kelitbangan	dalam	Mendukung	Inovasi	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

073.04/155/Litbang	
18	Januari	2016		

		 4.	Identifikasi	hasil	Kelembagaan	yang	menangani	Inovasi	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		
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		 5.	Kajian	Strategis	“Bentuk	Penghargaan	dan	Insentif	kepada	Daerah	yang	Melakukan	
Inovasi	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	

Nodin	
073.04/131/Litbang	
14	Januari	2016		

		 6.	Kajian	Taktis	Peran	Kelembagaan	Litbang	Daerah	Dalam	Mendukung	Inovasi	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 7.	Perekayasaan	Peraturan	bersama	Menristek	dan	Mendagri	No.	03	dan		
					36	tahun	2012	tentang	SIDa	menjadi	Draft	PP	tentang	Inovasi	Daerah	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
Nodin	

188.04/132/Litbang	
14	Januari	2016		

		 8.	Kajian	Aktual	Bidang	Inovasi	Daerah	 1	Rekomendasi	 ***	

dikembalikan	ke	
negara	(tidak	

dilaksanakan	karena	
terkait	dengan	waktu	

dan	SDM	badan	
Litbang)		

2	 Jumlah	Daerah	(Provinsi	Kabupaten	Kota	yang	memperoleh	pembinaan	pelaksanaan	
inovasi	daerah)	 4	Provinsi	 12	Provinsi	 		

		 1.				Provinsi	Sulawesi	Barat	 1	Provinsi	 1	Provinsi	 		

		 2.				Provinsi	Jawa	Barat	 1	Provinsi	 1	Provinsi	 		

		 3.				Provinsi	Sulawesi	Selatan	 1	Provinsi	 1	Provinsi	 		

		 4.				Provinsi	Sumatera	Selatan	 1	Provinsi	 1	Provinsi	 		

		 5.				Provinsi	Jawa	Tengah	 		 1	Provinsi	 		

6.				Provinsi	Kalimantan	Timur	 1	Provinsi	

7.				Provinsi	Sumatera	Barat	 1	Provinsi	

8.				Provinsi	Bengkulu	 1	Provinsi	

9.				Provinsi	Kalimantan	Barat	 1	Provinsi	

10.	Provinsi	Lampung	 1	Provinsi	

11.	Provinsi	Dki	Jakarta	 1	Provinsi	

12.	Provinsi	Sulawesi	Tengah	 1	Provinsi	

3	
Pembinaan	Kelitbangan	(Asistensi,	Koordinasi,	Fasilitasi,	NSPK	Kelitbangan,	
Peningkatan	Kapasitas,	Monitoring	dan	Evaluasi)	Pusat	dan	Daerah	Puslitbang	
Inovasi	Daerah	

4	Laporan	 4	Laporan	 		
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		 1.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat		
				dan	Daerah	Bidang	Pengembangan	Inovasi	Daerah	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		
2.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat		
				dan	Daerah	Bidang	Sumberdaya	Manusia	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 3.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat	
				dan	Daerah	Bidang	Kelembagaan	dan	Ketatalaksanaan	 2	Laporan	 2	Laporan	 		

PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	PEMBANGUNAN	DAN	KEUANGAN	DAERAH	 18	Rekomendasi		
4	Laporan	

18	Rekomendasi	
4	Laporan	

4	Rekomendasi	
kelitbangan	kepada	
Mendagri	dari	target	
6	Rekomendasi	
Kelitbangan		

1	
Penyusunan	Rekomendasi	Perumusan	Kebijakan	Hasil	Kelitbangan	Puslitbang	
Pembangunan	dan	Keuangan	Daerah	yang	diseminarkan,	dipublikasikan	dan/atau	
ditindaklanjuti	oleh	pemangku	kebijakan	

6	Rekomendasi	 6	Rekomendasi	 4	Rekomendasi	
kepada	Mendagri		

		 Kajian	Strategis	 		 		 		

		
1.	“Implementasi	Pengalihan	P3D	Sesuai	dengan	Surat	Edaran	Mendagri	
					tentang	Penyelenggaraan	Urusan	Sejak	Ditetapkannya	UU	Nomor	23	
					Tahun	2014	tentang	Pemeintahan	Daerah”	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2.	“Perbandingan	Biaya	Penyelenggaraan	Pilkada	Serentak	Pemilihan		
					Gubernur,	Bupati/Walikota	Tahun	2015	dengan	Sumber	Dana	APBD”	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	

Nodin	
073.04/3986/Litbang	
30	Desember	2015		

		
3.	“Dampak	Pengembangan	Kawasan	Strategis	Terhadap	Perekonomian		
					(Implementasi	Kebijakan	Pengembangan	Kawasan	Cepat	Tumbuh	di		
					Daerah)”	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	
	Nodin	

073.04/3973/Litbang	
29	Desember	2015		

		 Kajian	Aktual	 		 		 		

		 1.	“Hak	Keuangan	dan	Administratif	Pimpinan	dan	Anggota	Dewan			
					Perwakilan	Rakyat	Daerah”	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2.	“Pengelolaan	Keuangan	Daerah	Sebagai	Elemen	Pokok	Dalam		
					Penyelenggaraan	Pemerintahan	Daerah”	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	

Nodin	
073.04/3987/Litbang	
30	Desember	2015		
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		 3.	“Hak	Protokoler	dan	Hak	Keuangan	Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
						Daerah	Provinsi	dan	Kabupaten	Kota”	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	

Nodin	
073.04/3974/Litbang	
29	Desember	2015		

2	 Pelaksanaan	Forum	Diskusi	Aktual	(FDA)	Pembangunan	dan	Keuangan	Daerah	yang	
direkomendasikan	untuk	ditindaklanjuti	 12	Rekomendasi	 12	Rekomendasi	 		

		
1.	Peningkatan	Pemanfaatan	Sumber	Daya	Yang	Telah	digunakan	(Spent	
					Resources)	Lokal	Dalam	Rangka	Mendukung	Terciptanya	Energi		
					Terbarukan	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 		

		 2.	Pedoman	Penyusunan	NSPK	Dalam	Penyelenggaraan	Urusan		
				Pemerintahan	Daerah	

1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 3.	Strategi	Kebijakan	Penguatan	Ketahanan	Pangan	di	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 4.	Efektifitas	Perencanaan	Pembangunan	Melalui	Implementasi		
				Kebijakan	Otonomi	Khusus	Papua	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 5.	Antisipasi	Permasalahan	Anggaran	Pilkada	Serentak	Tahun	2015	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 6.	Penerapan	SAP	Berbasis	Akrual	Dalam	Laporan	Keuangan	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 7.	Kontribusi	Pajak	Daerah	dan	Restribusi	Daerah	Terhadap	Peningkatan	
				PAD	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 8.	Peran	Belanja	Operasional	dan	Belanja	Modal	Dalam	APBD		 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		
9.	Pengaruh	Belanja	Operasi	dan	Belanja	Modal	Daerah	Terhadap		
				Perekonomian	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		
10.	Pengaruh	Penyertaan	Modal	Pemerintah	Daerah	Terhadap	Kinerja	
							BUMD	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 11.	Urgensi	Sistem	Informasi	Bagi	Perencanaan	dan	Penganggaran	
						Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	

		 12.	Pengaruh	APBD	Terhadap	Perekonomian	Daerah	 1	Rekomendasi	 1	Rekomendasi	 	
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3	
Pembinaan	Kelitbangan	(Asistensi,	Koordinasi,	Fasilitasi,	NSPK	Kelitbangan,	
Peningkatan	Kapasitas,	Monitoring	dan	Evaluasi)	Pusat	dan	Daerah	Puslitbang	
Pembangunan	dan	Keuangan	Daerah	

4	Laporan	 4	Laporan	 		

		 1.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat		
				dan	Daerah	Bidang	Urusan	Pemerintahan	dan	Pembangunan	Daerah	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		
2.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat		
				dan	Daerah	Bidang	Keuangan	Daerah	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 3.	Pembinaan	Kelitbangan	(Fasilitasi,	Asistensi,	Koordinasi,	NSPK)	Pusat		
				dan	Daerah	Bidang	Ekonomi	Daerah	 2	Laporan	 2	Laporan	 		

		 		 		 		 		

SEKRETARIAT	

3	Dokumen	
2	Peraturan		
42	Laporan	
12	bulan	layanan	
2.308	m²	

3	Dokumen	
2	Peraturan		
42	Laporan	
12	bulan	layanan	
2.308	m²	

		

PERENCANAAN	
3	Dokumen	
2	Peraturan		
6	Laporan	

3	Dokumen	
2	Peraturan		
6	Laporan	

		

1	 Prosentase	Penyelesaian	Dokumen	Perencanaan	dan	Anggaran,	Pengelolaan	Data	dan	
Evaluasi	Kinerja	serta	Kerjasama	Kelitbangan,	Hukum	dan	Perundang‐Undangan	 		 		 		

a	 Dokumen	Perencanaan	Program,	Kegiatan	dan	Anggaran	BPP	 3	Dokumen	 3	Dokumen	 		

		 ‐	Penyusunan	Dokumen	Rencana	Kerja	BPP	Kemendagri	 1	Dokumen	 1	Dokumen	 		

		 ‐	Penyusunan	Dokumen	RKAKL	dan	DIPA	BPP	Tahun	2016	 1	Dokumen	 1	Dokumen	 		

		 ‐	Penyusunan	Dokumen	Rencana	Strategis	BPP	Tahun	2015‐2019	 1	Dokumen	 2	Dokumen	 		

b	 Peraturan	Kerjasama	Kelitbangan,	Hukum	dan	Perundang‐Undangan	Bidang	
Kelitbangan	BPP	Kemendagri	 2	Peraturan	 2	Peraturan	 		

		 ‐	Penyusunan	Produk	Hukum	Kelitbangan	 1	Peraturan	 1	Peraturan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Kerjasama	Dengan	Lembaga	Pendidikan	dan	Lembaga	Lainnya	 1	Peraturan	 1	Peraturan	 		

c	 Laporan	Pengelolaan	Data,	Monitoring	dan	Evaluasi	Kinerja	 6	Laporan	 6	Laporan	 		

		 ‐	Penyusunan	Laporan	Monitoring	Pelaksanaan	Kegiatan	BPP	 1	Laporan	 1	Laporan	 		
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‐	Penyusunan	Laporan	Akuntabilitas	Kinerja	Instansi	Pemerintah	(LAKIP)	
			BPP	Kemendagri	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Monitoring	dan	Evaluasi	Pemanfaatan	Kelitbangan	Pusat	dan	Daerah	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Penyelenggaraan	Manajemen	dan	Pengembangan	Sistem	Informasi	dan	
			Data	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Penyusunan	Hasil‐Hasil	Kelitbangan	BPP	Tahun	2014	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Pengelolaan	Data	Monitoring	dan		
			Evaluasi	Kinerja	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 		 		 		 		

KEUANGAN	 8	Laporan	
12	Bulan	Layanan	

8	Laporan	
12	Bulan	Layanan	 		

1	 Presentase	Penyelesaian	Administrasi,	Verifikasi	Perbendaharaan	Akuntansi	dan	
Pelaporan	Keuangan	 8	Laporan	 		 		

		 ‐	Pelaksanaan	Verifikasi	Keuangan	BPP	Kemendagri	Tahun	2015	 3	Laporan	 3	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi,	Asistensi	dan	Koordinasi	Pelayanan	Administrasi	Verifikasi		
			Keuangan	

1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Pengelolaan	Keuangan	dan	Perbendaharaan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi,	Asistensi	dan	Koordinasi	Pelayanan	Pengelolaan	Keuangan		
			dan	Perbendaharaan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Penyusunan	Akuntansi	dan	Pelaporan	Keuangan	BPP	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi,	Asistensi	dan	Koordinasi	Pelayanan	Akuntansi	dan	Pelaporan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

2	
Presentase	Penyelesaian	Pelayanan	Dukungan	Operasional	Kerja	(Pembayaran	Gaji,	
Operasional	dan	Pemeliharaan	Perkantoran	serta	Pemeliharaan	Daya	dan	Jasa)	yang	
Tepat	Waktu	

12	Bulan	Layanan	 12	Bulan	Layanan	 	

		 Layanan	Perkantoran	(Pembayaran	Gaji	dan	Tunjangan)	 12	Bulan	Layanan	 12	Bulan	Layanan	 		

		 Pengelolaan	Keuangan	Negara	 11	Bulan	Layanan	 11	Bulan	Layanan	 		
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UMUM	
12	Laporan	
12	Bulan	Layanan
2.308	m²	

12	Laporan	
12	Bulan	Layanan
2.308	m²	

		

1	 Laporan	Pelayanan	Administrasi	Ketatausahaan	Pimpinan	Kerumahtanggaan	dan	
Perlengkapan	serta	Pengelolaan	Perpustakaan	Informasi	dan	Dokumentasi	 12	Laporan	 9	Laporan	 		

		 ‐	Pelayanan	Administrasi	Ketatausahaan	Pimpinan	 2	Laporan	 2	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Administrasi	Ketatausahaan		
		Pimpinan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Pelayanan	Administrasi	Kerumahtanggaan	dan	Perlengkapan	 3	Laporan	 3	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Kermahtanggaan	dan	Perlengkapan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Penyelesaian	Administrasi	Pengelolaan	Perpustakaan	Informasi	dan		
		Dokumentasi	

4	Laporan	 4	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Administrasi	Pengelolaan		
		Perpustakaan	Informasi	dan	Dokumentasi	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

2	
Presentase	Penyelesaian	Pelayanan	Dukungan	Operasional	Kerja	(Pembayaran	Gaji,	
Operasional	dan	Pemeliharaan	Perkantoran	serta	Pemeliharaan	Daya	dan	Jasa)	yang	
Tepat	Waktu	

12	Bulan	Layanan	 12	Bulan	Layanan	 		

		 ‐	Penyelenggaraan	Operasional	dan	Pemeliharaan	Perkantoran	 11	Bulan	Layanan	 12	Bulan	Layanan	 		

3	 Presentase	Pengadaan	Sarana	dan	Prasarana	Sesuai	Kebutuhan	 2.308	m²	 2.308	m²	 		

		 ‐	Gedung	Bangunan	 		 		 		

		 		 		 		 		

PEMBINAAN	JABATAN	FUNGSIONAL,	KEPEGAWAIAN	DAN	SISDUR	SERTA	EVALUASI	
KINERJA	ASN	 16	Laporan	 16	Laporan	 		

1	 Prosentase	Penyelesaian	Pembinaan	Jabatan	Fungsional,	Kepegawaian	dan	Sistem	
Prosedur	 16	Laporan	 		 		

		 ‐	Forum	Koordinasi,	Komunikasi	dan	Konsultasi	Kelitbangan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Pembinaan	Jabatan	Fungsional	Peneliti/Perekayasa	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi,	Asistensi	dan	Koordinasi	Pembinaan	Jabatan	Fungsional	 1	Laporan	 1	Laporan	 		
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		 ‐	Penyelesaian	Akreditasi	Peneliti/Perekayasa	dan	Pembinaan		
		Kepegawaian	di	Lingkungan	BPP	Kemendagri	 3	Laporan	 3	Laporan	 		

		 ‐	Penyelenggaraan	Manajemen	Kepegawaian	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Administrasi	Kepegawaian	dan		
		Akreditasi	Peneliti/Perekayasa	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Peningkatan	Kapasitas	SDM	BPP	Kemendagri	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Bimtek	Substansi	dan	Nonsubstansi	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Evaluasi	Kinerja	Aparat	Sipil	Negara	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Pelaksanaan	e‐Kinerja	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		
‐	Penyusunan	Sistem	dan	Prosedur	Standar	Pelayanan	Minimal	Lingkup		
		BPP	Kemendagri	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Pelaksanaan	Reformasi	Birokrasi	BPP	Kemendagri	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Review	dan	Penyempurnaan	SOP	Kelitbangan	 1	Laporan	 1	Laporan	 		

		 ‐	Fasilitasi	Asistensi	dan	Koordinasi	Sistem	Prosedur	dan	Evaluasi	Kinerja		
		Aparatur	Sipil	Negara	

1	Laporan	 1	Laporan	 		
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