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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Program kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2010 disusun 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010  tentang Rencana Strategis 
Kementerian Dalam Negeri (Renstra-Kemendagri) Tahun 2010-2014. Program kerja 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan refleksi program prioritas sesuai 
dengan domain tugas dan fungsi, yang dilaksanakan secara efektif dan 
berkesinambungan berdasarkan visi dan misi IPDN yang tertuang dalam Rencana 
Strategis (Renstra) IPDN tahun 2010-2014 berdasarkan Peraturan Rektor IPDN 
Nomor 13 Tahun 2010. 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga 
Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
dengan maksud untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap 
tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat secara berdaya 
guna dan berhasil guna.  

Dasar hukum pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri  sebagai 
lembaga pendidikan kepamongprajaan adalah Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 
2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri  Ke dalam 
Institut Ilmu Pemerintahan, dan nama Institut Ilmu Pemerintahan diubah menjadi 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Keputusan Presiden tersebut telah pula 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi 
Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri merupakan salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri yang 
melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. 

LAKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2010, disusun berdasarkan 
landasan hukum: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah. 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 87 Tahun 2004 Tentang 
Penggabungan   Sekolah Tinggi  Pemerintahan   Dalam   Negeri   Ke Dalam 
Institut Ilmu Pemerintahan; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2008 tentang Rencana Kerja 
Departemen Dalam Negeri Tahun 2009; 
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e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2009 tentang Statuta Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur 
Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri; 

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistim 
Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Sistim 
Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri; 

 
1.2 Maksud dan Tujuan  
1.2.1 Maksud  
a. Sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 

kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi kewenangan dan pengguna 
anggaran Kementerian Dalam Negeri atas kinerja Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri tahun anggaran 2010. 

b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan 
Program Kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara 
umum; 

c. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat 
kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja  Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri tahun anggaran 2010. 

d. Sebagai media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good 
govermenance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di 
IPDN. 

 

1.2.2 Tujuan  
Adapun tujuan penyusunan LAKIP IPDN tahun 2010 adalah: 

a. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2010; 

b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan 
kegiatan/program maupun pemberdayaan sumberdaya di lingkungan Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara 
umum; 

c. Menyediakan laporan kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan. 
d. Perbaikan dalam perencanaan, beberapa perencanaan jangka menengah dan 

pendek. 
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1.3 Gambaran Organisasi 
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
(IPDN) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bahwa organisasi 
IPDN terdiri dari: Dewan Penyantun; Rektor; Wakil Rektor; Pembantu Rektor; Senat 
Institut; Fakultas terdiri dari Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen 
Pemerintahan; Program Pascasarjana; Lembaga terdiri dari Lembaga Penelitian dan 
Lembaga Pengabdian Masyarakat;   Biro – Biro yang terdiri dari (1) Biro Administrasi 
Akademik, Perencanaan dan Kerjasama, (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan, 
dan (3) Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; Unit Pelaksana Teknis; 
dan IPDN Kampus di Daerah.  

Adapun bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja IPDN Kampus Pusat dan 
IPDN Kampus di Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.1. 
1. Dewan Penyantun 

Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri dari atas tokoh-tokoh 
masyarakat,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menaruh perhatian 
terhadap IPDN. Dewan Penyantun bertugas memberikan saran dan/ bantuan 
bagi pengembangan dan kemajuan IPDN. 

2. Rektor IPDN 
Rektor adalah Pimpinan IPDN dan bertanggung jawab kepada  Menteri Dalam 
Negeri. Rektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan 
memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan atau praja, tenaga 
administrasi dan menjalankan  hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.  

3. Senat Institut 
Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan 
IPDN. Senat Institut terdiri atas Guru Besar, Pimpinan IPDN, para Dekan, para 
kepala lembaga, dan Perwakilan Dosen yang ditetapkan oleh Senat IPDN.  

4. Fakultas 
Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN. Fakultas dipimpin oleh Dekan, yang 
berada di bawah dan bertangungjawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai 
tugas menyelenggarakan Program Diploma dan Program Sarjana.  

5. Program Pascasarjana 
Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN. Program pascasarjana 
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program 
Doktor dan Program Keahlian Kepamongprajaan.  

6. Lembaga 
Lembaga terdiri dari: Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

7. Biro 
Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Biro yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 
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kepada Rektor melalui Wakil Rektor. Biro terdiri dari: (1) Biro Administrasi 
Akademik, Perencanaan dan Kerjasama; (2) Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan; dan (3) Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan. 
a. Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan kerjasama 
 Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan administrasi akademik, perencanaan, 
kerjasama dan pelatihan. 

 Biro Administrasi akademik, Perencanaan dan Kerjasama 
menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan administrasi pengajaran, 
pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan kerjasama dan pelaksanaan 
pelatihan. 

 Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama membawahkan: 
Bagian Akademik, Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Bagian Pelatihan. 

b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
 Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, umum, 
serta humas dan protokol. 

 Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelengarakan fungsi: 
pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan administrasi 
keuangan, pelaksanaan urusan umum dan pelaksanaan urusan humas 
dan protokol. 

 Biro Administrasi Umum dan Keuangan membawahkan: Bagian 
Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Humas dan 
Protokol. 

c. Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan 
 Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan, 
pengasuhan, dan ekstrakurikuler. 

 Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan menyelengarakan 
fungsi: pelaksanaan administrasi keprajaan/kemahasiswaan dan alumni, 
pelaksanaan pengasuhan, dan pelaksanaan Ekstrakurikuler. 

 Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan membawahkan: Bagian 
Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni, Bagian Pengasuhan, 
dan Bagian Ekstrakurikuler. 

8. Unit Pelaksana Teknis 
Unit-unit terdiri atas: Unit Perpustakaan, Laboratorium Komputer dan laboratorium 
bahasa, Poliklinik, Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum, Unit Pelayanan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit Budidaya, Pusat Konsultasi dan 
Bantuan Hukum, Pusat Bimbingan dan Konseling Praja, Komisi Disiplin dan Unit 
Penjaminan Mutu. 

9. IPDN Kampus di Daerah 
a. IPDN Kampus di Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk 
menyelenggarakan program Diploma. 

b. IPDN Kampus di Daerah terdiri atas: IPDN Kampus Minahasa, IPDN Kampus 
Gowa, IPDN Kampus Rokan Hilir IPDN Kampus Bukittinggi, IPDN Kampus 
Lombok Tengah, IPDN Kampus Kubu Raya dan IPDN Kampus Jayapura. 
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10. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Rektor. 

 
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok IPDN adalah membantu Menteri di bidang Pendidikan Tinggi 
Kepamongprajaan, melaksanakan program pendidikan vokasi, akademik dan profesi 
di bidang kepamongprajaan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Menteri.  IPDN memiliki fungsi: 
1. Pelaksanaan dan pendidikan akademik dan atau profesi; 
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian, baik dalam proses pengembangan ilmu, 

pendidikan dan pengajaran, maupun pengabdian kepada masyarakat;  
3. Pelaksanaan pengkajian ilmu dan masalah-masalah pemerintahan;  
4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dari aspek 

akademis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah; 
5. Penatausahaan penyelenggaraan pendidikan. 

 
1.3.3 Sumber Daya Manusia 

Sampai dengan  akhir tahun 2010, pegawai organik IPDN berjumlah 848 
orang, Tenaga Pramubhakti 266 orang; Tenaga Out Soursching 52 Orang, Tenaga 
Harian Lepas (THL) PAMDAL 102 orang. Secara lengkap pegawai IPDN dapat dilihat 
pada tabel 1.1.  Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 127 orang Golongan 
IV dan 490 orang Golongan III, 231 orang Golongan II dan tidak ada Golongan I (0) 
serta Tenaga Pramubhakti  sebanyak 266, THL PAM DAL 102 orang, ditambah 
tenaga Tenaga Out Soursching sebanyak 52 orang. Dari jumlah pegawai IPDN yang 
tertera pada  tabel 2, sejumlah 144 orang merupakan dosen  IPDN baik dosen 
fungsional maupun luar biasa (organik) dan 7 orang dosen luar biasa non organik, 
dari jumlah tersebut  yang memiliki tingkat pendidikan S-3 sebanyak 21 orang, S-2 
sebanyak 119 orang dan S-1 sebanyak 3 orang dengan berbagai kemampuan, 
keahlian dan latar belakang pendidikan. Sejumlah 212 orang merupakan pelatih dan 
149 orang merupakan tenaga Pengasuh. Tingkat pendidikan Pelatih maupun 
pengasuh memiliki tingkat pendidikan dan program akademik yang beragam.  
Sebagai gambaran Pelatih memiliki tingkat pendididkan S-2 sebanyak 176 orang, S-
1 sebanyak 36 orang. Pengasuh S-2 sebanyak 43 orang dan S-1 sebanyak 42 
orang. Pengelolaan sumber daya  tersebut dibagi menjadi 2 jenjang pendidikan  yang 
meliputi program D4 dan S1 berlokasi di Kampus IPDN  Jatinangor, dan 4 (empat) 
Kampus IPDN Daerah sedangkan Program Pasca Sarjana (S2 dan S3) dan 
Lembaga Kajian Strategis maupun Lembaga Pengabdian Masyarakat berlokasi di 
Kampus IPDN Cilandak Jakarta Selatan. 

Dari jumlah dosen yang ada terdapat 14 orang dengan jabatan fungsional 
Guru Besar, 68 orang Lektor Kepala, 48 orang Lektor, 16 orang Asisten Ahli, dan 41 
orang Dosen Luar Biasa Organik dan 7 orang Dosen Luar Biasa Non Organik. 
Adapun rekapitulasi dosen IPDN  tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai dan Pramubhakti IPDN 

JML 

e d c b a d c b a d c b a d c b a TOTAL
1 Pembina Utama 7 7
2 Pembina Utama Madya 8 8
3 Pembina Utama Muda 22 22
4 Pembina Tk. I 36 36
5 Pembina 54 54
6 Penata Tk. I 74 74
7 Penata 90 90
8 Penata Muda Tk. I 129 129
9 Penata Muda 197 197

10 Pengatur Tk. I 25 25
11 Pengatur 130 130
12 Pengatur Muda Tingkat I 64 64
13 Pengatur Muda 12 12
14 Juru Tingkat I 0
15 Juru 0 0
16 Juru Muda Tingkat I 0 0
17 Juru Muda 0 0

JUMLAH I 848
18 Pramubhakti 266
20 THL PAM DAL 102
21 Tenaga Out Soursching 52

JUMLAH II 420
JUMLAH I & II 1268

127 490 231 0

Pangkat No
Gol. IGol. IIIGol. IV Gol. II

 
Tabel 1.2 

Rekapitulasi Dosen IPDN Tahun 2010 
 

No Jabatan Banyaknya 

1. Guru Besar 14 orang 
2. Lektor Kepala  68 orang 
3. Lektor  48 orang 
4. Asisten Ahli 16 orang 
5. Dosen Luar Biasa Organik 41 orang 
6. Dosen Luar Biasa Non Organik  7 orang 

  Jumlah  194 Orang 
 

1.3.4 Mahasiswa Program Pasca Sarjana (PPS MAPD) IPDN 
Program Pascasarjana IPDN sejak berdiri pada Tahun 2001 sampai dengan 

Tahun 2010 dari Angkatan I s.d XVIII yang terdaftar  dalam mengikuti proses 
pendidikan berjumlah 1.205 mahasiswa yang terdiri dari Tugas Belajar sebanyak 839 
mahasiswa dan 366 mahasiswa Ijin Belajar. Perkembangan mahasiswa rata-rata 
angkatan setiap tahun angkatan sekitar 64 mahasiswa, Angkatan IX paling sedikit 
yaitu 44 mahasiswa, namun sejak tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah 
mahasiswa pada Angkatan XVIII sejumlah 93 mahasiswa. 

Perkembangan kelulusan melalui wisudawan Magister Administrasi 
Pemerintahan Daerah Angkatan I sampai dengan Angkatan IX berjumlah 738 
mahasiswa (61%), sisanya masih menyelesaikan proses pembelajaran, penyusunan 
usulan penelitian, penelitian, penyusunan tesis. Terdapat mahasiswa yang keluar 
(drop out) sebanyak 30 mahasiswa terutama yang berstatus ijin belajar, disebabkan 
melebihi batas waktu yang ditentukan dan belum membayar kewajiban pendidikan.  
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Tabel 1.3 
Daftar Rekapitulasi Mahasiswa PPs.MAPD  

Berdasarkan Status  Pendidikan T.A. 2001/2002 – 2009/2010 
 

Angkatan Status Pendidikan Jumlah Ket. Tugas Belajar Ijin Belajar 
I 23 orang 67 orang 90 orang 14 orang  
II 38 orang 20 orang 58 orang 2 orang 
III 38 orang 15 orang 53 orang 2 orang 
IV 48 orang 34 orang 82 orang 3 orang  
V 30 orang 15 orang 45 orang 2 orang 
VI 39 orang 14 orang 53 orang 1 orang 
VII 36 orang 26 orang 62 orang 2 orang  
VIII 39 orang 10 orang 49 orang 1 orang 
IX 28 orang 16 orang 44 orang 1 orang 
X 59 orang 23 orang 82 orang 1 orang 
XI 56 orang 15 orang 71 orang 1 orang 
XII 62 orang 15 orang 77 orang  
XIII 56 orang 4 orang 60 orang  
XIV 48 orang 3 orang 51 orang  
XV 67 orang 6 orang 73 orang  
XVI 64 orang 21 orang 85 orang  
XVII 47 orang 30 orang 77 orang  
XVIII 61 orang 32 orang 93 orang  

Jumlah 839 orang 366 orang 1.205 orang 30 keluar 
 
 

1.4 Sistematika Penyajian  
 
BAB I    PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Maksud dan Tujuan 
1.3. Gambaran Organisasi 
1.4. Sistematika Penyajian 

BAB II   PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 
2.1  Perencanaan Strategis 
2.2  Penetapan Kinerja 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA  
3.1   Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2010 
3.2  Analisis Capaian Kinerja Tahun 2010 
3.3  Hambatan/Kendala dan Langkah-Langkah Tindak Lanjut 

BAB IV REALISASI KEUANGAN 
1.1 Realisasi Anggaran IPDN Kampus Pusat 
1.2 Realisasi Anggaran IPDN Kampus Daerah 
1.3 Permasalahan dan Langkah-Langkah Tindak Lanjut 

BAB V  PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
5.2 Saran-Saran  

LAMPIRAN  
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
2.1 Rencana Strategis IPDN Tahun 2010-2014 

Renstra IPDN merupakan turunan dari arah kebijakan dan strategi nasional 
yang tersirat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014, serta arah kebijakan dan 
strategis Kementerian Dalam Negeri yang tersirat dalam Peraturan Menteri Nomor 
16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri Tahun 2010-
2014. Adapun Renstra IPDN dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri Tahun 2010-2014, bahwa Renstra IPDN merupakan penjabaran dari visi dan 
misi IPDN yang dirumuskan dalam perencanaan program untuk pengembangan tri 
dharma perguruan tinggi dan sumber daya pendukungnya dalam rangka 
mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan institut. Adapun target pembangunan 
IPDN tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Lampiran 2.1. 

 
2.1.1 Pernyataan Visi 

Penjelasan visi Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sumber daya 
aparatur yang professional merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam 
mencapai visi.  Disebutkan juga bahwa salah satu misi Kementerian Dalam Negeri 
adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Untuk 
mendukung visi kementerian tersebut maka Visi IPDN adalah menjadi lembaga 
pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas 
pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader 
pemerintahan yang terampil.  

 
2.1.2 Pernyataan Misi 

Visi IPDN tersebut dijabarkan ke dalam misi IPDN yaitu:  
a) Mensinergikan kekuatan sivitas akademika IPDN; 
b) Mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jar-

lat-suh); 
c) Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang mampu 

mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya; 
d) Melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat); 
e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia IPDN; 
f) Memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan asset nasional. 
 
2.1.3 Tujuan Stratejik 

Salah satu tujuan yang disebutkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 
yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kemendagri 
dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut serta sebagai penjabaran dari 
visi dan misi IPDN, maka IPDN mempunyai tujuan sebagai berikut: 
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T1 : Mewujudkan sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan 
pendidikan sebagai masyarakat akademik    dengan didukung budaya ilmiah 
sesuai nilai-nilai IPDN. 

T2 : Memperbaiki kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang 
terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

T3 : Mewujudkan pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis teori, 
konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan 
Tinggi) serta peningkatan efektivitas kerjasama dengan pemerintah, 
pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun swasta. 

T4 : Mewujudkan pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya manusia 
dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan. 

T5 : Meningkatnya mutu fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi dalam 
mendukung pelaksanaan pendidikan. 

T6 : Terwujudnya pemberdayaan Praja sebagai subyek pendidikan dan asset 
nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan alumni  dalam 
kerangka peningkatan terapan pendidikan. 

 
2.1.4 Sasaran dan  Program  Tahun 2010 

Selanjutnya salah satu sasaran yang disebutkan dalam Renstra Kementerian 
Dalam Negeri yaitu tersedianya kader aparatur pemerintah dalam negeri yang 
professional dan berkualitas. Hali ini ditindaklanjuti dengan sasaran strategis IPDN 
yaitu tersedianya  kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan 
berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi. Dengan uraian 
sasaran sebagai berikut: 

 
Tujuan 1: Mewujudkan sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan 

pendidikan sebagai masyarakat akademik    dengan didukung budaya 
ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN. 

 
Sasaran Program 

1.1. Terbangunnya sinergivitas civitas akademika dalam 
penyelenggaraan pendidikan sebagai masyarakat akademik 
dengan didukung budaya ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN. 

Pendidikan Kedinasan 
 

 
Tujuan 2: Memperbaiki kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang 

terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
 

Sasaran Program 

2.1. Tersedianya kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan 
profesi yang terintegrasi dan dapat diterapkan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

Pendidikan Kedinasan 
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Tujuan 3: Mewujudkan pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis 
teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma 
Perguruan Tinggi) serta peningkatan efektivitas kerjasama dengan 
pemerintah, pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun 
swasta. 

 
Sasaran Program 

3.1. Terwujudnya pengembangan dan memanfaatkan keilmuan 
berbasis teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik  melalui  penyelenggaraan pendidikan,  penelitian, 
dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan 
Tinggi). 

Penerapan Kepemerintahan 
Yang Baik 
 

3.2. Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan pemerintah, 
pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun 
swasta dalam penyelenggaran pendidikan. 

 
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan. 
 

Sasaran Program 

4.1. Terwujudnya pengembangan mutu dan produktivitas 
sumber daya manusia dan Kelembagaan dalam 
pengelolaan pendidikan. 

Penerapan Kepemerintahan 
Yang Baik 

 
Tujuan 5: Meningkatnya mutu fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi 

dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. 
 

Sasaran Program 

5.1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi 
sesuai standar mutu pendidikan. 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Negara 

 
Tujuan 6: Terwujudnya pemberdayaan Praja sebagai subyek pendidikan dan 

asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan 
alumni  dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan. 

 
Sasaran Program 

6.1. Terwujudnya pemberdayaan Praja sebagai subyek 
pendidikan dan asset nasional dalam penyelenggaraan 
pendidikan serta pembinaan alumni dalam kerangka 
peningkatan terapan pendidikan. 

Pendidikan Kedinasan 
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2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja IPDN Tahun 2010 
2.2.1 Sasaran,  Program dan Indikator Kinerja 

 
Tujuan 1: Mewujudkan sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan 

pendidikan sebagai masyarakat akademik    dengan didukung budaya 
ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN. 

 
Sasaran Stratejik Program Indikator  Kinerja Outcome/Output 

1.1 
Terbangunnya sinergivitas civitas 
akademika dalam penyelenggaraan 
pendidikan sebagai masyarakat akademik 
dengan didukung budaya ilmiah sesuai 
nilai-nilai IPDN. 

1.1.1 
Pendidikan 
Kedinasan 
 

1.1.1.1 
Persentase Kenaikan Tingkat 
Pendidikan Kader Program Vokasi, 
Akademik dan Profesi 
Kepamongprajaan dengan "Dengan 
Pujian" atau "Cum Laude" (IKU.1) 

 
Tujuan 2: Memperbaiki kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang 

terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
 

Sasaran Stratejik Program Indikator Kinerja Outcome/Output 
2.1 
Tersedianya kurikulum pendidikan vokasi, 
akademik dan profesi yang terintegrasi dan 
dapat diterapkan dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 

2.1.1 
Pendidikan 
Kedinasan 
 

2.1.1.1 
Persentase Peningkatan Rata-rata 
Nilai Pendidikan (Pengajaran, 
Pelatihan dan Pengasuhan) Program 
Vokasi, Akademik dan Profesi 
Kepamongprajaan; (IKU.2); 

 
Tujuan 3: Mewujudkan pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis 

teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma 
Perguruan Tinggi) serta peningkatan efektivitas kerjasama dengan 
pemerintah, pemerintah daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun 
swasta. 

 
Sasaran Stratejik Program Indikator Kinerja 

Outcome/Output 
3.1 
Terwujudnya pengembangan dan memanfaatkan 
keilmuan berbasis teori, konsep, dan praktek 
pemerintahan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik  melalui  
penyelenggaraan pendidikan,  penelitian, dan 
pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan 
Tinggi). 

3.1.1 
Penerapan 
Kepemerintahan 
Yang Baik 
 

3.1.1.1 
Jumlah Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengkajian dosen ; 
(IKU.3) 

3.2 
Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan 
pemerintah, pemerintah daerah,   perguruan  tinggi 
negeri maupun swasta dalam penyelenggaran 
pendidikan. 

3.2.1 
Penerapan 
Kepemerintahan 
Yang Baik 
 

3.2.1.1 
Jumlah Kegiatan 
Pengabdian 
Masyarakat ; (IKU.4); 

 
Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan. 
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Sasaran Stratejik Program Indikator  Kinerja Outcome/Output 
4.1 
Terwujudnya pengembangan mutu 
dan produktivitas sumber daya 
manusia dan Kelembagaan dalam 
pengelolaan pendidikan. 

4.1.1 
Penerapan 
Kepemerintahan 
Yang Baik 
 

4.1.1.1 
Jumlah Kegiatan Pembinaan 
Administrasi Kepegawaian dan 
Pengembangan Tenaga 
Kependidikan (IKU.5) 

 
Tujuan 5: Meningkatnya mutu fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi 

dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. 
 

Sasaran Stratejik Program Indikator Kinerja Outcome/Output 
5.1 
Tersedianya fasilitas sarana dan 
prasarana serta teknologi sesuai 
standar mutu pendidikan. 

5.1.1 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
Negara 

5.1.1.1 
Jumlah Kegiatan Pembinaan 
Administrasi Kepegawaian dan 
Pengembangan Tenaga Kependidikan 
(IKU.5) 

 
Tujuan 6: Terwujudnya pemberdayaan Praja sebagai subyek pendidikan dan 

asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan 
alumni  dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan. 

 
Sasaran Stratejik Program Indikator  Kinerja Outcome/Output 

6.1 
Terwujudnya pemberdayaan Praja 
sebagai subyek pendidikan dan 
asset nasional dalam 
penyelenggaraan pendidikan serta 
pembinaan alumni dalam kerangka 
peningkatan terapan pendidikan. 

6.1.1 
Pendidikan 
Kedinasan 
 

6.1.1.1 
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler praja 
(penalaran, seni, budaya, organisasi, 
seni dan olahraga serta pengabdian 
masyarakat) (IKU.6) 

 
2.2.2 Indikator Keberhasilan 

Dalam tahun anggaran 2010, sebanyak 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai 
mencakup pelaksanaan 3 (tiga) program. Uraian berikut ini menjabarkan kegiatan-kegiatan 
dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2010 serta indikator 
keberhasilan pencapaiannya. 

Tabel 2.1 
Indikator Keberhasilan dan Target 

No. Sasaran Stratejik Indikator Kinerja Target Tahun 2010 
1 2 3 4 

1.1 Terbangunnya sinergivitas 
civitas akademika dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
sebagai masyarakat 
akademik dengan didukung 
budaya ilmiah sesuai nilai-
nilai IPDN. 

persentase lulusan pendidikan 
kader program vokasi, akademik 
dan kepamongprajaan dengan 
predikat “dengan pujian” atau 
“cum laude” 

4% dari jumlah 
praja/mahasiswa 
 
 

2.1 Tersedianya kurikulum 
pendidikan vokasi, akademik 
dan profesi yang terintegrasi 
dan dapat diterapkan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

persentase peningkatan rata-rata 
nilai pendidikan (pengajaran, 
pelatihan dan pengasuhan) 
program vokasi, akademik dan 
profesi kepamongprajaan 
 

Naik 2,5 % (0,1 dari skala 
4) nilai rata-rata ≥ 2  
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1 2 3 4 

3.1 Terwujudnya pengembangan 
dan memanfaatkan keilmuan 
berbasis teori, konsep, dan 
praktek pemerintahan dalam 
rangka mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik  
melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan 
pengabdian masyarakat (Tri 
Dharma Perguruan Tinggi). 

jumlah kegiatan 
penelitian dan 
pengkajian dosen 

 6 jenis penelitian mandiri  
 6 jenis penelitian kelompok, 
 6 kajian pemerintahan 
 

3.2 Meningkatnya efektivitas 
kerjasama dengan 
pemerintah, pemerintah 
daerah,   perguruan  tinggi 
negeri maupun swasta dalam 
penyelenggaran pendidikan. 

jumlah kegiatan 
pengabdian masyarakat 

 kegiatan pengabdian masyarakat  
 1 desa binaan, 
 1 kegiatan praktek lapangan I dan II 

4.1 Terwujudnya pengembangan 
mutu dan produktivitas 
sumber daya manusia dan 
Kelembagaan dalam 
pengelolaan pendidikan. 

jumlah kegiatan 
pembinaan administrasi 
kepegawaian dan 
pengembangan tenaga 
kepegawaian 

 1 Keg. Pembinaan dan Diklat 
Tenaga Kependidikan 
 Sertifikasi bagi 80 dosen 
 PAK 120 Dosen 
 Jumlah dukungan Diklat Jabatan dan 

diklat teknis bagi 40 org tenaga 
 Bantuan izin belajar bagi 30 org 

tenaga kependidikan 
 25 pegawai terlayani kenaikan 

pangkat dan jabatan 
 1 kegiatan penyusunan Standart 

Mutu (SOP) Unit Kerja lingkup IPDN 
5.1 Tersedianya fasilitas sarana 

dan prasarana serta 
teknologi sesuai standar 
mutu pendidikan. 

Jumlah dukungan 
pelayanan administrasi 
dan teknis yang 
berkualitas 

 Pembayaran gaji, lembur 
honorarium, tunjangan bagi 860 
pegawai 
 16 kegiatan Operasional, 

Pemeliharaan dan perawatan 
Perkantoran 
 Pengadaan peralatan (1 unit sarana 

olah raga, 36 unit peralatan 
pendidikan, 1 set peralatan drum 
band, 1 set tata suara, 5 unit 
kendaraan dinas 
 7 kegiatan fasilitasi pelayanan umum 

dan operasional kampus Cilandak, 
Perpustakaan,serta pengelolaan 
lahan budidaya. 

6.1 Terwujudnya pemberdayaan 
Praja sebagai subyek 
pendidikan dan asset 
nasional dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
serta pembinaan alumni 
dalam kerangka peningkatan 
terapan pendidikan. 

jumlah kegiatan 
ekstrakurikuler praja 

1 Kegiatan pembinaan Penalaran 
Praja, seni dan olah raga, organisasi 
praja, data alumni, 2 kali monitoring, 
2200 pemberkasan praja, panthukhir, 
5 keg. Pembinaan rohani, 1 keg. 
Komdis, bantuan hukum, bimbingan 
konseling, Ibu asuh praja, pengabdian 
masyarakat, diksarmendis, 1 pedoman 
pengasuhan dan kurikulum. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2010 

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 
pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
rangka mewujudkan visi dan misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pencapaian 
masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2010 dapat 
dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 
Tabel 3.1 

Sasaran, Target dan Capaian 
 

TUJUAN SASARAN Capaian 
% URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 
Mewujudkan sinergivitas civitas 
akademika dalam 
penyelenggaraan pendidikan 
sebagai masyarakat akademik    
dengan didukung budaya 
ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN. 

Terbangunnya 
sinergivitas civitas 
akademika dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan sebagai 
masyarakat akademik 
dengan didukung 
budaya ilmiah sesuai 
nilai-nilai IPDN. 

Persentase 
Kenaikan Tingkat 
Pendidikan Kader 
Program Vokasi, 
Akademik dan 
Profesi 
Kepamongprajaan 
dengan "Dengan 
Pujian" atau "Cum 
Laude" (IKU.1) 

4% dari jumlah 
praja/mahasis
wa 
 
 

Program Vokasi 
7.06% 
Pascasarjana 
0,02% (2 
mahasiswa) 

 

88,025% 

Memperbaiki kurikulum 
pendidikan vokasi, akademik 
dan profesi yang terintegrasi 
dan dapat diterapkan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 

Tersedianya kurikulum 
pendidikan vokasi, 
akademik dan profesi 
yang terintegrasi dan 
dapat diterapkan 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan. 

Persentase 
Peningkatan Rata-
rata Nilai Pendidikan 
(Pengajaran, 
Pelatihan dan 
Pengasuhan) 
Program Vokasi, 
Akademik dan 
Profesi 
Kepamongprajaan; 
(IKU.2); 

Naik 2,5 % 
(0,1 dari skala 
4) nilai rata-
rata ≥ 2  
 

Program Vokasi 
2,68% 
Program 
Pascasarjana 
-0,1% 
 
 

53,48% 
 

Mewujudkan pengembangan 
dan memanfaatkan keilmuan 
berbasis teori, konsep, dan 
praktek pemerintahan dalam 
rangka mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik 
melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan 
pengabdian masyarakat (Tri 
Dharma Perguruan Tinggi) 
serta peningkatan efektivitas 
kerjasama dengan pemerintah, 
pemerintah daerah,   
perguruan  tinggi negeri 
maupun swasta. 

Meningkatnya 
efektivitas kerjasama 
dengan pemerintah, 
pemerintah daerah,   
perguruan  tinggi 
negeri maupun swasta 
dalam penyelenggaran 
pendidikan. 

Jumlah pelayanan  
administrasi 
akademik yang 
berkualitas, 
dokumen 
perencanaan, 
pelaksanaan 
pelatihan serta 
administrasi  
kerjasama 

3 Penjajagan 
dan 2 MOU 
Kerjasama   

4 MoU 200% 

Mewujudkan pengembangan 
mutu dan produktivitas sumber 
daya manusia dan 
kelembagaan dalam 
pengelolaan pendidikan. 

Tersedianya fasilitas 
sarana dan prasarana 
serta teknologi sesuai 
standar mutu 
pendidikan 

Jumlah dukungan 
pelayanan  
administrasi dan  
teknis yang 
berkualitas 

12 bulan 
layanan, 16 
kegiatan, 44 
unit, 7 
kegiatan 

12 bulan layanan, 
16 kegiatan, 44 
unit, 7 kegiatan 

100% 

Meningkatnya mutu fasilitas 
sarana dan prasarana serta 
teknologi dalam mendukung 
pelaksanaan pendidikan. 

Terwujudnya 
pengembangan dan 
memanfaatkan 
keilmuan berbasis 
teori, konsep, dan 
praktek pemerintahan 

Jumlah Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengkajian dosen ; 
(IKU.3) 

18 jenis 
penelitian 

52 jenis penelitian 290% 
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TUJUAN SASARAN Capaian 
% URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 
dalam rangka 
mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
baik  melalui  
penyelenggaraan 
pendidikan,  
penelitian, dan 
pengabdian 
masyarakat (Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi). 

  Jumlah Kegiatan 
Pengabdian 
Masyarakat ; 
(IKU.4); 

8 kegiatan 8 kegiatan 100% 

Mewujudkan pengembangan 
mutu dan produktivitas sumber 
daya manusia dan 
kelembagaan dalam 
pengelolaan pendidikan. 

Terwujudnya 
pengembangan mutu 
dan produktivitas 
sumber daya manusia 
dan kelembagaan 
dalam pengelolaan 
pendidikan. 

Jumlah Kegiatan 
Pembinaan 
Administrasi 
Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Tenaga 
Kependidikan 
(IKU.5); 

7 laporan 8 laporan 
 

108,86% 

Terwujudnya pemberdayaan 
Praja sebagai subyek 
pendidikan dan asset nasional 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan serta pembinaan 
alumni  dalam kerangka 
peningkatan terapan 
pendidikan. 

Terwujudnya 
pemberdayaan Praja 
sebagai subyek 
pendidikan dan asset 
nasional dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan serta 
pembinaan alumni 
dalam kerangka 
peningkatan terapan 
pendidikan. 

Jumlah kegiatan 
ekstrakurikuler praja 
(penalaran, seni, 
budaya, organisasi, 
seni dan olahraga 
serta pengabdian 
masyarakat) (IKU.6) 

18 kegiatan 
 

18 kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Terbangunnya sinergivitas civitas akademika dalam penyelenggaraan 
pendidikan sebagai masyarakat akademik dengan didukung budaya 
ilmiah sesuai nilai-nilai IPDN 

 
Indikator  Target Realisasi (%) Capaian (%) 

Persentase Kenaikan Tingkat Pendidikan 
Kader Program Vokasi, Akademik dan 
Profesi Kepamongprajaan dengan 
"Dengan Pujian" atau "Cum Laude" 
(IKU.1) 

4% dari jumlah 
praja/mahasiswa 
 
 

Program Vokasi 
7.06% 
Pascasarjana 
0,02% (2 
mahasiswa) 

88,025% 

 
Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran yang ditetapkan, karena 

pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja kegiatan dan 
program yang dijalankan pada sasaran tersebut. Peningkatan kualitas lulusan/ 
yudicium pendidikan kedinasan IPDN, yang memiliki  indikator yaitu:  
 Persentase lulusan/yudicium predikat “dengan pujian” program vokasi, realisasi 

sebesar 7,06%. Pada tahun 2010 secara signifikan yang mendapat nilai dengan 
indeks prestasi (IP) diatas 3,51 ”dengan pujian” sebanyak 289 praja, melebihi 
dari target yang ditetapkan atau naik 3,06 % dari target 4% menjadi 7,06% dari 
sejumlah 2482 praja. Peningkatan nilai dalam program pendidikan sebesar 
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3,06% dapat dianggap praja mampu dan dapat menerima materi pembelajaran 
(Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan) dengan penilaian kinerja ”sangat baik”. 

 Persentase lulusan Program pascasarjana dengan predikat ”cum laude” target 
minimal 4%, realisasi 0,02%. 

 Persentase Kenaikan Tingkat Pendidikan Kader Capaian Program Vokasi, 
Akademik dan Profesi Kepamongprajaan dengan "Dengan Pujian" atau "Cum 
Laude" mencapai 88,025%. 

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma 
membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang 
memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusian 
secara optimal. IPDN sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan sesuai tujuan 
yang diemban yaitu dalam mewujudkan sinergivitas civitas akademika  dalam 
penyelenggaraan pendidikan sebagai masyarakat akademik menerapkan pola tri 
tunggal terpusat meliputi pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh) melalui 
tiga hal yang mendasar yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan 
ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul dan 
kompetensi; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas 
untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi; (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 
keterampilan teknis, kecakapan teknis. 

 
Sasaran 2 : Tersedianya kurikulum pendidikan vokasi, akademik dan profesi yang 

terintegrasi dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
 

Indikator Pencapaian Sasaran Target Realisasi (%) Capaian 
(%) 

Persentase Peningkatan Rata-rata Nilai 
Pendidikan (Pengajaran, Pelatihan dan 
Pengasuhan) Program Vokasi, Akademik 
dan Profesi Kepamongprajaan; (IKU.2); 

Naik 2,5 % (0,1 
dari skala 4) nilai 
rata-rata ≥ 2  
 

Program Vokasi 
2,68% 
Program 
Pascasarjana -0,1% 

53,48% 
 

 
 Persentase Peningkatan Rata-rata Nilai Pendidikan (Pengajaran, Pelatihan dan 

Pengasuhan) Program Vokasi pendidikan  Kepamongprajaan realisasi sebesar 
2,68 atau dengan capaian sebesar 107% mengalami kenaikan nilai rata-rata 
sebesar 0,03 dari sejumlah 2482 praja, dengan Indeks Prestasi rata-rata 3,26. 
Keadaan ini mencerminkan materi yang disampaikan oleh para dosen/pelatih 
telah dapat diserap dan dimengerti oleh peserta didik, terbukti dengan Indeks 
Prestasi (IP) rata-rata sebesar 3,26. 

 Persentase Lulusan pendidkan pada program pascasarjana IPDN (program 
akademik) dengan predikat ”cum Laude” realisasi sebesar (-0,1%) atau hanya 
terdapat 2 mahasiswa dari 127 mahasiswa yang diwisuda yang mempunyai nilai 
dengan Indeks Prestasi (IP) diatas 3, 51 atau ”cum laude ” . Berdasarkan data 
tersebut program pascasarjana IPDN menunjukkan kualitas lulusan melalui 
kriteria nilai dengan predikat ”cum laude” masih belum memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan yaitu sebesar 4%. Target tersebut tidak tercapai atau dapat 
dikatakan target kinerja  nilainya  kurang. Hal ini sebagai bahan evaluasi dan 
telaahan bagi civitas akademika program pascasarjana lebih lanjut. 
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 Capaian peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan 
pengasuhan) program vokasi, akademik dan profesi kepamongprajaan IPDN 
tahun 2010 sebesar 53,48%. 
 

Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah 
daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun swasta dalam 
penyelenggaran pendidikan. 

 
Indikator Pencapaian Sasaran Target Realisasi Capaian 

Jumlah pelayanan  administrasi akademik yang 
berkualitas, dokumen perencanaan, pelaksanaan 
pelatihan serta administrasi  kerjasama 

3 Penjajagan 
dan 2 MOU 
Kerjasama   

4 MoU 200 % 

 
 Pencapaian sasaran efektivitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah 

daerah,   perguruan  tinggi negeri maupun swasta dalam penyelenggaran 
pendidikan. Kegiatan ini diutamakan dalam kerjasama kampus IPDN di daerah 
dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, target ini 
telah dicapai dengan capaian 200%.  

 Kegiatan kerjasama lembaga ini didahului dengan penandatanganan Piagam 
Kesepahaman antara IPDN dengan Pemerintah Provinsi 4 (empat)  Kampus 
IPDN di Daerah  sebagai payung hukum dan operasionalnya ditindaklanjuti 
dengan perjanjian kerjasama antara IPDN dengan Instansi terkait meliputi 
kerjasama bantuan tenaga dosen sementara dengan Perguruan Tinggi Negeri 
setempat, penugasan tenaga pelatih dengan Pemerintah Daerah Provinsi 
setempat, termasuk kerjasama pelayanan perawatan kesehatan praja dengan  
dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah serta tenaga Out soursching sebagai 
tenaga pengasuh dengan bekerjasama dengan pihak TNI pada 4 (empat) 
Kampus IPDN di daerah. 

 
Sasaran 4 : Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana serta teknologi sesuai 

standar mutu pendidikan 
 

Indikator Target Realisasi (%) Capaian (%) 
Jumlah dukungan pelayanan  
administrasi dan  teknis yang berkualitas 

12 bulan layanan,  
23 kegiatan,  
44 unit  

12 bulan layanan, 
 23 kegiatan, 
 44 unit 

100% 

 
 Secara umum pelayanan gaji, lembur dan honorarium telah berjalan sesuai 

aturan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan terutama di IPDN Kampus 
Pusat dengan capaian 100%, namun untuk IPDN Kampus  Daerah khususnya 
pembayaran gaji masih terkendala hal ini disebabkan belum terbentuknya SKPP 
di empat Kampus IPDN Daerah serta belum optimalnya sdm yang mengelola 
pembayaran gaji pegawai. 

 Jumlah  kegiatan Operasional, Pemeliharaan dan perawatan Perkantoran, target 
17 kegiatan, realisasi 17 (dukungan operasional pendidikan, pemeliharaan dan 
perawatan gedung perkantoran dilaksanakan sesuai target), capaian kegiatan 
100%. Hambatan yang terjadi selama ini terbentur masalah waktu penyelesaian 
pekerjaan, hal ini dimungkinkan dikarenakan adanya aktivitas praja yang berada 
di lingkungan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum telah 
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dilaksanakan dan sesuai target yang ditentukan yaitu terfasilitasinya 6 kegiatan 
antar lain : Perpustakaan berupa pengolahan bahan pustaka dan input bahan 
pustaka ke dalam OPAC (online public access cataloque), operasionalisasi digilib 
untuk koleksi tugas akhir/skripsi praja, penelitian dalam bentuk data base 
electronic perpustakaan/e-library, penambahan jam layanan perpustakaan bagi 
praja. Kegiatan kehumasan dan keprotokolan yang dilaksanakan berupa 
pengelolaan dan pengolahan informasi (internal dan eksternal),  dokumentasi 
dan publikasi serta mengkoordinasikan informasi di lingkungan IPDN kepada 
Stake Holders (Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat/LSM), Kegiatan 
sosialisasi kebijakan, program langkah-langkah dan tindakan yang telah diambil 
oleh lembaga serta senantiasa berpartisipasi aktif dengan pihak media masa. 
Telah dilaksanakan system penatausahaan, verifikasi anggaran, 
penyelenggaraan keuangan melalui SAI, SIMAK BMN serta pengadaan system 
informasi jaringan elektronik. Penyelenggaraan  urusan dalam kampus Cilandak, 
menyangkut pengamanan dalam , pengelolaan aset kampus Cilandak, serta 
kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pengelolaan lahan 
budidaya meliputi : hutan nusantara, taman rusa, ( penghijauan, pemeliharaan 
ternak, ikan, pengawasan dan pemantauan lahan budidaya), serta pengamanan 
aset lahan IPDN yang berbatasan dengan masyarakat. 

 Pengadaan peralatan sarana olah raga, dukungan peralatan proses belajar 
mengajar di kelas (LCD, Note book), sound system untuk upacara, dan 
pengadaan peralatan drum band untuk kegiatan ekstrakurikuler praja, serta 
pengadaan kendaraan dinas untuk jajaran pimpinan telah terealisasi, dukungan 
pelaksanaan pengadaan kegiatan ini akan mendorong, meningkatkan aktifitas 
dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pendidikan kepamongprajaan. Kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Unit Laboratorium dan Bahasa IPDN selain 
menyelenggarakan pelatihan praktek bahasa Inggris dan komputer bagi praja 
juga menyelenggarakan workshop ”overview Microsoft Office 2007” bekerjasama 
dengan PT Iveron Technology dan pelatihan installing and Maintainning Windws 
7 client serta pelatihan program Corel  13-14 bagi karyawan. 

 Pemanfaatan teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pendidikan, kegiatan ini 
difasilitasi oleh Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi IPDN 
(UPTIK) berdasarkan SK Rektor Nomor : 12 tahun 2010. Kegiatan ini berupa 
pengembangkan sistem jaringan Informasi IPDN. Pada lima tahun mendatang 
keberadaan Uptik dapat menjadi pusat layanan akademik dan non akademik, e- 
campus berbasis web meliputi e- learning (teleconference, Voice Over Internet 
Protokol (VOIP), forum diskusi, mata kuliah lintas prodi secara teleconference. 
Diharapkan dengan keberadaan Unit UPTIK ini baik lembaga (karyawan) 
maupun peserta didik (praja) dapat memperoleh fasilitas dan layanan informasi 
yang akurat, cepat (terkini) tentang kemajuan ilmu pengetahuan serta 
menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan relevan. 

 Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana merupakan kegiatan 
strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup 
pengembangan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam 
rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, intelektual. Dalam rangka 
Peningkatan mutu fasilitas sarana prasarana serta teknologi,  IPDN memfasilitasi 
dan membentuk unit pelayanan teknologi dan informasi (UPTIK), sebagai sarana 
mempercepat pelayanan pendidikan terutama terhadap informasi dan teknologi. 
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Secara umum sdm di IPDN belum secara optimal dapat memanfaatkan IPTEK 
sebagai penggerak utama perubahan civitas akademika dibidang pengetahuan 
dan kependidikan. 

 
Sasaran 5 : Terwujudnya pengembangan dan memanfaatkan keilmuan berbasis 

teori, konsep, dan praktek pemerintahan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik  melalui  penyelenggaraan 
pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma 
Perguruan Tinggi). 

 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

(%) 
Jumlah Kegiatan Penelitian dan 
Pengkajian dosen ; (IKU.3) 

18 jenis penelitian 52 jenis penelitian 290% 

Jumlah Kegiatan Pengabdian 
Masyarakat ; (IKU.4); 

8 kegiatan 8 kegiatan 100% 

 
Sasaran ini memiliki dua indikator, yaitu: (1) jumlah penelitian dalam bidang 

ilmu pemerintahan dan pembangunan daerah; dan (2) keberagaman jenis penelitian 
bidang pemerintahan dan pembangunan daerah (Kajian Jurusan).  
 Kedua indikator dicapai dengan capaian kinerja 290% dan 100% dari target yang 

ditetapkan. 
 Sasaran “ Penelitian Pemerintahan dan Pengkajian Jurusan” capaian sasaran 

sebesar 290% terdiri dari penelitian kelompok sejumlah 30 penelitian, penelitian 
mandiri sejumlah 10 penelitian, dan 12 jenis kajian pemerintahan. Penelitian 
tersebut antara lain : Implementasi Kebijakan Perluasan dan Pengembangan 
Kesempatan Kerja di Kota Depok Jawa Barat, Kinerja Pengelola Instrumen 
Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-PDT) di 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kebijakan Pengembangan 
Komoditas Unggulan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) di Kab. 
Bengkalis Provinsi Riau, Profil Aparatur Daerah Dalam Era pelaksanaan Otonomi 
Daerah, Aspek Implikasi Hukum Tata Usaha Negara Dalam Menegakkan 
Permendagri Nomor 40 tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN dan 
Permendagri Nomor 41 tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja.  

 Program Penelitian dan Pengkajian Jurusan yang dilaksanakan bertujuan untuk 
meningkatkan focus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 
ilmu pemerintahan sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. 
Secara umum target tersebut telah dicapai, akan tetapi belum optimal dan perlu 
terus ditingkatkan dan diharapkan hasil penelitian dapat diimplementasikan untuk 
pengembangan konsepsi pembaharuan system pendidikan dan dapat menjadi 
acuan bagi pengembangan kebijakan dan/atau program pendidikan di IPDN 
secara khusus serta secara umum hasil penelitian dapat dijadikan bahan 
kebijakan di tingkat Kementerian. 

 Kajian Jurusan meliputi : Jenis-jenis kajian pemerintahan yang dihasilkan oleh 
Lembaga penelitian dan Fakultas, kajian tersebut antara lain: Kebijakan 
Pelayanan 1 (satu) Atap di Pemeritah Kota Surabaya, Partisipasi dan 
kemandirian Masyarakat dalam Pelaksanaan P2KP di Kabupaten Jeneponto, 
Kajian Jurusan Manajemen Kependudukan, Kajian Jurusan Manajemen 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  2010 

 

 20

Pembangunan Kajian Jurusan Keuangan Daerah, Kajian Jurusan Sumber Daya 
Aparatur. 

 Seminar yang telah diselenggarakan oleh Fakultas  antara lain : ” Strategi 
Pembangunan Daerah Tertinggal”, ”Remunerasi dan pelayanan Publik”, serta 
workshop yaitu, tentang sertifikasi dosen, Analisis Rumpun Ilmu, Deskripsi 
Bidang Ilmu, dan Kompetensi Dosen, Workshop tentang Web programming for 
Laboratory.  

 Sasaran Peningkatan Pengabdian Masyarakat telah dicapai sebesar 100%, 
kegiatan tersebut meliputi : kegiatan pendampingan masyarakat di daerah 
perkotaan (Kota Bogor), pendampingan masyarakat di daerah perdesaan 
(Kabupaten Cianjur), pendampingan masyarakat daerah di daerah pesisir 
(Kabupaten Karawang) dan Desa binaan di Kabupaten Cianjur. Selain itu dalam 
rangka pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan pula program Praktek 
Lapangan I dan II yang dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat dan 4 (empat) 
Kampus IPDN Daerah. 

 Dalam rangka ” mewujudkan pengembangan dan memanfaatkan keilmuan 
berbasis teori, konsep dan praktek pemerintahan ” telah dilaksanakan beberapa 
kegiatan diantaranya (1) penelitian dan pengkajian dosen; (2) Seminar (nasional 
dan internasional) dan studium generale; (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) 
penerbitan jurnal ilmiah. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan seiring 
dengan paradigma baru pendidikan kepamongprajaan dengan adanya Lembaga 
Penelitian, Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan Fakultas serta Jurusan 
namun dalam hal ini kegiatan tersebut masih perlu kajian yang mendalam 
terhadap kuantitas dan kualitas penelitian tersebut dalam aspek 
implementasinya. 

 
Sasaran 6 : Terwujudnya pengembangan mutu dan produktivitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan. 
 

Indikator  Target Realisasi Capaian (%) 
Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi 
Kepegawaian dan Pengembangan Tenaga 
Kependidikan (IKU.5) 

7 laporan 8 laporan 
 

108,86% 

 
Sasaran ini memiliki tiga indikator, yaitu: (1) Jumlah Pembinaan Administrasi 

Kepegawaian dan Diklat Tenaga Kependidikan; (2) Jumlah dukungan Diklat Jabatan 
dan Diklat teknis; (3) Bantuan izin belajar bagi tenaga kependidikan 
 Berkenaan peningkatan dan mewujudkan pengembangan mutu dan produktivitas 

sumber daya manusia pada tahun 2010 telah dibentuk unit penjaminan mutu di 
lingkup IPDN dan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian 
dan pengembangan tenaga kependidikan, dengan sasaran peningkatan 
pendidikan akademik aparatur IPDN, khususnya peningkatan jumlah SDM 
aparatur . Peningkatan wawasan dan ketrampilan aparatur, pada tahun 2010 
mencapai 108,86%, hal ini dimungkinkan sebagai tindak lanjut perubahan 
paradigma pendidikan dan  pembenahan di IPDN untuk meningkatkan SDM 
pegawai dalam bentuk mengikutsertakan pegawai dalam berbagai Diklat. 

 Dukungan Diklat bagi karyawan baik diklat jabatan fungsional maupun teknis 
dengan masing-masing target 20 karyawan, terdapat 54 karyawan mengikuti 
diklat jabatan fungsional  dan 69 karyawan mengikuti diklat teknis. Hal ini 
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menunjukkan upaya IPDN terus menerus meningkatkan sdm  tenaga 
kependidikan guna mengantisipasi era globalisasi dan persaingan di bidang 
kependidikan. Pembinaan kepegawaian dalam peningkatan SDM tenaga 
kependidikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan 
kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam 
melaksanakan tugas. Dilaksanakan melalui pemantauan terhadap beban tugas 
karyawan berdasarkan uraian jabatan dan analisis jabatan yang telah ditetapkan.  

 Pada lima tahun kedepan diharapkan pembinaan kepegawaian dapat menata 
sdm aparatur sesuai kebutuhan atas jumlah dan kompetensi, menyempurnakan 
sistem manajemen pengelolaan sdm terutama pada sistem karir, kualitas materi 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta penyempurnaan 
aturan dan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya. 

 Bantuan/dukungan izin belajar yang diberikan kepada pegawai/karyawan IPDN 
tahun 2010 melebihi target yang ditetapkan yaitu dari sejumlah 25 orang, 
terealisasi 35 orang dengan perincian : S3 sejumlah 18 orang, S2 sejumlah 10 
orang dan S1 sejumlah 7 orang. Hal ini sejalan kebijakan dan komitmen 
pimpinan untuk mendukung dan meningkatkan sdm tenaga kependidikan dalam 
mencapai misi dan visi IPDN.  

 Kegiatan Unit Penjaminan Mutu di IPDN belum berjalan dengan optimal hal ini 
dikarenakan unit tersebut baru terbentuk pada bulan Februari 2010 berdasarkan 
SK Rektor nomor 9 tahun 2010. Diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan 
program UPM dapat menjangkau dalam taraf peningkatan mutu,  relevansi dan 
daya saing dengan mengutamakan pengembangan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan, pengembangan sistem penilaian kinerja, pengembangan 
kurikulum tingkat jurusan, pengembangan sistem nilai untuk berbagai 
kepentingan pendidikan serta meningkatkan status akreditasi lembaga (IPDN) 
yang telah dilakukan oleh Badan perguruan Tinggi/BAN PT selama ini. 
Keberadaan UPM perlu mendapat dukungan tinggi dari pemangku kepentingan 
mengingat nilai penting yang diperankan IPDN sebagai pemasok PNS di seluruh 
Indonesia, karena lulusan IPDN  yang berkualitas akan memberi warna terhadap 
keberhasilan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. 
 

Sasaran 7 : Terwujudnya pemberdayaan Praja sebagai subyek pendidikan dan 
asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan 
alumni dalam kerangka peningkatan terapan pendidikan. 

 
Indikator  Target Realisasi Capaian (%) 

Jumlah kegiatan ekstrakurikuler praja (penalaran, 
seni, budaya, organisasi, seni dan olahraga serta 
pengabdian masyarakat) (IKU.6) 

18 kegiatan 18 kegiatan 
 

100% 
 

 
 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler praja (penalaran, seni, budaya, organisasi, seni 

dan olahraga serta pengabdian masyarakat) dengan capaian 100%. 
 Dalam rangka pembentukan kepribadian praja atau internalisasi nilai-nilai 

kepamongprajaan, diperlukan bimbingan dan pengawasan serta pembinaan 
disiplin praja yang dilakukan oleh jajaran Bagian Pengasuhan. Kegiatan ini 
diharapkan kualitas lulusan praja dapat menjalankan tugas secara efektif, 
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professional serta memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam menjalankan 
orientasi tugas di lapangan. 

 Kegiatan pengasuhan terutama di bidang ekstrakurikuler, praja dituntut berkreasi 
dan berimprovisasi selama mengikuti pendidikan di IPDN, salah satu kegiatan 
dibidang peningkatan keilmuan dan pengetahuan diantaranya 
menyelenggarakan seminar, diskusi ilmiah serta berperan serta dalam kegiatan 
pelatihan baik yang diselenggarakan oleh PTN/PTS atau Lembaga resmi lainnya. 
Selain itu untuk mengisi kegiatan kesehariannya melaksanakan kegiatan seni 
(pagelaran seni) dan kegiatan berbagai cabang olah raga baik secara pribadi 
maupun kelompok dengan pembinaan dari tenaga pelatih lokal (karyawan) 
maupun pelatih professional. 

 Pembentukan organisasi keprajaan, dilaksanakan oleh dan untuk praja dengan 
tujuan meningkatkan pengalaman berorganisasi dan memfasilitasi kreatifitas dan 
berbagai aktivitas praja antara lain  Kepramukaan, pembentukan Wartawan Abdi 
Praja (WAP), Gita Abdi Praja (GAP), English Community Union (ECU) yang 
diwadahi dalam suatu organisasi Wahana Wyata Praja. 

 Dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan praja telah dilaksanakan 
pelatihan dan pembinaan kerokhanian (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan 
Budha) secara rutin dibawah bimbingan pelatih kerokhanian dan pelatih yang 
berkompeten. 

 Bimbingan dan konseling terhadap praja bermasalah dilakukan oleh konselor 
yang ditunjuk oleh lembaga (Unit Bimbingan dan Konseling Praja) untuk 
membantu praja dalam mengatasi, memecahkan  persoalan yang dihadapi 
secara realistis, pengambilan keputusan secara rasional serta untuk mewujudkan 
potensi diri secara optimal untuk kepentingan diri dan lingkungannya. Bimbingan 
dan konseling praja dilakukan secara pribadi, kelompok dan secara peer group 
pada setiap tingkatan. Selain itu praja didampingi oleh Ibu Asuh sebagai 
perwakilan orangtua dalam penyesuaian dan adaptasi  terhadap lingkungan dan 
perkembangan diri untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Setiap praja 
diberikan bimbingan tentang sosialisasi kehidupan praja mengenai   peraturan, 
larangan dan pelanggaran serta sanksi, serta diberikan pendampingan dalam 
penyelesaian masalah yang berhubungan dengan gugatan Hukum difasilitasi 
oleh lembaga, termasuk untuk kampus IPDN di daerah (Unit Komisi Disiplin, Unit 
bantuan Hukum).  

Selain program utama tentang pendidikan tersebut diatas, juga diberikan 
pengetahuan umum dan pemahaman tentang kegiatan lainnya yang berhubungan 
dengan aspek kenegarawanan melalui : 
a. Penanaman jiwa kenegarawanan, Jiwa Demokrasi dan Jiwa Kepelayanan serta 

penyiapan kader yang memahami otonomi daerah. 
 Pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat, berupa Praktek 

Lapangan I dan II yang pelaksanaanya di Desa, Kecamatan.  
 Kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan mengirimkan perwakilan 

maupun dalam penggalangan dana bantuan bencana alam oleh praja. 
 Kegiatan tanggap lingkungan sekitar kampus berupa kegiatan bhakti sosial 

yang dilakukan oleh Praja. 
 Pemahaman materi Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan 

mengadakan stadium general oleh para pimpinan Kementerian Dalam Negeri 
(Menteri Dalam Negeri, Pejabat Eselon I, Gubernur dan Bupati). 
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 Presensi IPDN berupa mengikuti dan mengirimkan perwakilan Praja dan 
pegawai dalam momen-momen Nasional dan upacara hari besar Nasional di 
Gasibu Bandung. 

 Ekstrakurikuler berupa kegiatan diskusi dan seminar otda oleh Praja yang 
bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan otonomi daerah. 

b. Pengembangan Disiplin Peserta Didik. 
 Secara umum semakin meningkat tingkat kedisiplinan Praja, hal ini diperoleh 

berdasarkan pengukuran sasaran dan target yang seharusnya tidak dicapai 
tetapi  telah ditetapkan pengukurannya yaitu dari maximal 100  pelanggaran 
ringan per tahun  dan maximal 10 pelanggaran berat  per tahun. Terdapat 
pelanggaran ringan sejumlah 36 Praja (36%) per tahun dan pelanggaran 
berat sejumlah 4  Praja (40%) per tahun (sumber Komdis IPDN 2010). 

 Sasaran utama yang terkait dengan pelanggaran disiplin peserta didik, telah 
memberikan kinerja yang baik, ini dicerminkan dengan sedikitnya jumlah 
pelanggaran yang dilakukan oleh Praja dengan katalain terdapat peningkatan 
kedisiplinan Praja. Terdapat pelanggaran ringan sejumlah 36 Praja (36%) per 
tahun dengan jenis pelanggaran berupa: 
(a) Melanggar Permendagri nomor 41 tahun 2009 Pasal 6 Ayat 22, Pasal 8 

Ayat 20 , dengan sanksi hukuman pengurangan nilai pengasuhan menjadi 
1,00 pada 1 semester tahun akademik berjalan (pelanggaran ringan); 

(b) Melanggar Permendagri nomor 41 tahun 2009 Pasal 6 Angka 22, dan 
Peraturan Rektor No. 3 tahun 2010 Pasal 9 Angka (23) , dengan sanksi 
hukuman pengurangan nilai pengasuhan menjadi 1,00 pada 2 semester 
tahun akademik berjalan (pelanggaran sedang); 

 Pelanggaran berat sejumlah 4 Praja (40%) per tahun dengan jenis 
pelanggaran berupa pencemaran nama baik lembaga dengan melanggar 
Permendagri Nomor 41 tahun 2009 Pasal 6 Angka 5 dengan jenis hukuman 1 
orang diberhentikan sebagai praja tidak dengan hormat, sedangkan 3 orang 
pemberhentian dengan hormat (mengundurkan diri). 

 Walaupun demikian pelanggaran yang terjadi oleh peserata didik (praja) 
untuk tahun kedepan perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh segenap civitas 
akademika khususnya oleh Jajaran Pengasuhan, hal ini menyangkut 
kredibilitas dan pencitraan lembaga kepamongprajaan Kementerian Dalam 
Negeri. 

c. Peningkatan Disiplin Aparatur. 
 Peningkatan disiplin dan produktivitas tiap individu. Sasaran ini memiliki 

indikator Pemenuhan pelaporan, capaian output, outcome, pelaksanaan 
Tupoksi, dengan ukuran jumlah anggaran yang telah digunakan untuk 
kegiatan operasional dalam 1 tahun. 

 Peningkatan disiplin aparatur telah disusun analisis jabatan dan uraian 
jabatan disetiap unit kerja di lingkup IPDN walaupun dalam pelaksanaannya 
masih terdapat unit kerja belum secara optimal melaksanakannya, hal ini 
tergambar dalam setiap laporan kinerja unit per triwulan yang belum 
menyerahkan sesuai target yang telah ditetapkan, termasuk juga dengan 
IPDN Kampus Daerah masih mengalami kendala dalam hal pelaporan. 
Dalam mewujudkan pemberdayaan praja sebagai subyek pendidikan dan 

asset nasional dalam penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan alumni  dengan 
cara memperluas akses terhadap kegiatan/aktivitas praja yang difasilitasi  oleh 
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Bagian ekstrakurikuler meliputi kegiatan penalaran praja (seminar, diskusi), kegiatan 
olahraga, seni dan peningkatan keimanan praja melalui kegiatan pelatihan 
kerokhanian/keagamaan yang semuanya dikoordinir melalui kegiatan pengasuhan. 
Selain itu bagian pengasuhan untuk membangun mental dan kedisiplinan praja serta 
diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, 
yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan 
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Secara umum faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
adalah : 
a. Terdapatnya tugas-tugas khusus/mendesak dalam rangka mendukung tugas 

Pimpinan yang tidak terakomodir dalam DIPA TA 2010, berkenaan terbitnya 
Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2009. 

b. Kehati-hatian pelaksana kegiatan dalam memenuhi kelengkapan administrasi 
sesuai prosedur yang berlaku, mempengaruhi keterlambatan pelaksana 
kegiatan. 

c. Kurang optimalnya proses administrasi pencairan anggaran memerlukan waktu 
yang relatif lama sehingga tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan jadual 
pelaksana kegiatan). 

d. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri secara keseluruhan. 

e. Kurang optimalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi 
aparatur Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 

f. Proses belajar mengajar belum sepenuhnya dalam kondisi ideal. 
g. Pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran oleh Praja (student-based 

learning) belum dilaksanakan secara utuh. 
h. Sarana dan prasarana perpustakaan dan laboratorium dan unit-unit pendukung 

proses belajar mengajar belum berfungsi secara optimal dan memenuhi standar 
pendidikan yang ditetapkan. 

i. Belum semua sumber daya manusia berkontribusi dalam mewujudkan budaya 
akademik dan literacy. 

j. Belum optimalnya sistem penjaminan mutu pendidikan kepamongprajaan. 
Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan dan capaian kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2010 
adalah: 
a. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di 

lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam melaksanakan kegiatan, 
sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana. 

b. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan 
untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang 
berlaku. 

c. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri. 

Dalam rangka mengeleminir kendala/hambatan untuk dipaduserasikan 
dengan faktor-faktor pendukung sebagaimana di atas, maka perlu dan telah diambil 
langkah tindak : 
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a. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentuifikasi 
permasalahn dan solusi pemecahannya. 

b. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan 
kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan 
kegiatan/program agar lebih fokus dan komprehensif. 

c. Meningkatkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik Pemda 
Provinsi dan Kabupaten/kota dalam penyelesaian berbagai kebijakan ddan 
peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pendidikan. 

d. Pembinaaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan perlu diintensifkan terkait 
dengan berbagai kebijakan dan peraturan penyelenggaraan pendidikan. 

e. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka 
meningkatkan kompetensi dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 

 

3.2 Realisasi Keuangan 
3.2.1 Realisasi Anggaran IPDN Kampus Pusat Tahun 2010 

Secara keseluruhan tahun anggaran 2010 IPDN (Pusat dan Daerah) 
mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 205.208.128.000,00 yang terdiri dari: IPDN 
Kampus Pusat (Jatinangor-Cilandak) sebesar Rp 173.317.209.000,00 (termasuk 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.883.800.000,00) dan IPDN Kampus 
Daerah sebesar Rp 31.890.919.000,00 (termasuk hibah sebesar Rp 
4.000.000.000,00). Realisasi Total anggaran tahun 2010 IPDN (Pusat dan Daerah) 
adalah sebesar Rp1.622.445.267 atau sebesar (88,64%). Realisasi anggaran untuk 
4 (empat) Kampus IPDN Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 
19.847.142.496,00 atau sebesar 62%.  

 
Tabel 3.2 

Realisasi DIPA IPDN Kampus Pusat Tahun 2010 
Per  Tanggal  31 Desember  2010 

 
Kode Program/ 

Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Pagu DIPA Realisasi % Sisa Dana 

Satker :  Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri 

173.317.209.000   162.046.055.293  93.53  11.217.123.586  

01.01.09 Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik 

 110.137.489.000   102.559.053.804  93.14     7.554.873.475  

01.01.17 Program Peningkatan sarana dan 
Prasarana Aparatur Negara 

35.000.000.000 34.138.752.496 97.54 861.247.504 

10.05.01 Program pendidikan kedinasan 24.295.920.000    23.254.991.593  95.84     1.010.460.007  
01.01.090 PNBP Program Penerapan 

Kepemerintahan Yang Baik 
1.131.300.000 782.491.650 69.17 348.808.350 

10.05.010 PNBP Program Pendidikan 
Kedinasan 

2.752.500.000 1.310.765.750 47.62 1.441.734.250 

 
 Realisasi anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah 

sebesar Rp. 102.559.053.804,00 atau 93.14 % dari pagu anggaran sebesar 
Rp.110.137.489.000,00.  

 Realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana Dana Prasarana Aparatur 
Negara adalah sebesar Rp. 34.138.752.496,00 atau 97.54% dari pagu anggaran 
sebesar Rp. 35.000.000.000,00.  
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 Realisasi Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar  Rp. 
23.254.991.593,00 atau 95.84%. dari pagu anggaran 24.295.920.000,00. 

 Alokasi anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sebesar Rp. 3.883.800.000,00. Terdiri dari : (a) Realisasi anggaran Program 
Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah sebesar Rp. 782.491.650,00 atau 
69,17% dari pagu anggaran Rp. 1.131.300.000,00. (b) Realisasi anggaran 
Program Kedinasan sebesar Rp. 1.310.765.750,00 atau 47,62% dari pagu 
anggaran Rp. 2.752.500.000,00. 

 
 

3.2.2   Realisasi Anggaran IPDN Kampus Daerah 
3.2.2.1 IPDN Kampus Bukittinggi 
 Pagu anggaran IPDN Kampus Bukittinggi sebesar Rp 9.574.701.000,00 

(termasuk Hibah dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Rp 2.500.000.000,00), 
dengan realisasi sebesar Rp 4.988.684.596,00 atau sebesar 52,10%.  

 Realisasi anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah 
sebesar Rp. 3.543.409.858,00 atau 64,37 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 
5.504.821.000,00.  

 Realisasi Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar  Rp. 1.445.274.738,00 
atau 92,06%. dari pagu anggaran 1.569.880.000,00.  

 
Tabel 3.3 

Realisasi DIPA IPDN Kampus Bukittinggi Tahun 2010 
 

Kode Program/ 
Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Pagu DIPA Realisasi % Sisa Dana 

Satker  IPDN Kampus Bukittinggi 9.574.701.000 4.988.684.596 52,10 4.586.016.404 

01.01.09 Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik 

5.504.821.000 3.543.409.858 64,37 1.961.411.142 

10.05.01 Program pendidikan kedinasan 1.569.880.000 1.445.274.738 92,06 124.605.262 

09.10.05.01 HIBAH Program Pendidikan 
Kedinasan 

2.500.000.000 0 0 2.500.000.000 

 
 
3.2.2.2 IPDN Kampus Rokan Hilir 
 Pagu anggaran IPDN Kampus Rokan Hilir sebesar Rp 8.390.371.000,00 

(termasuk Hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1.500.000.000,00), 
dengan realisasi sebesar Rp 5.329.713.463,00 atau sebesar 63,58%. 

 Realisasi anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah 
sebesar Rp. 4.086.757.015,00 atau 74,47 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 
5.491.171.000,00.  

 Realisasi Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar  Rp. 1.242.956.438,00 
atau 89,03%. dari pagu anggaran 1.399.200.000,00. 
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Tabel 3.4 
Realisasi DIPA IPDN Kampus Rokan Hilir Tahun 2010 

 
Kode Program/ 

Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Pagu DIPA Realisasi % Sisa Dana 

Satker  IPDN Kampus Rokan Hilir 8.390.371.000 5.329.713.453 63,58 3.055.602.647 

01.01.09 Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik 

5.491.171.000 4.086.757.015 74,47 1.402.059.085 

10.05.01 Program pendidikan kedinasan 1.399.200.000 1.242.956.438 89,03 153.543.562 

09.10.05.01 HIBAH Program Pendidikan 
Kedinasan 

1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 

 
3.2.2.3 IPDN Kampus Gowa 
 Pagu anggaran IPDN Kampus Gowa sebesar Rp 6.942.021.000,00 dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp 4.410.836.513,00 atau sebesar 63,55%.  
 Realisasi anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah 

sebesar Rp. 3.276.430.238,00 atau 59,52 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 
5.504.821.000,00.  

 Realisasi Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar  Rp. 1.134.406.275,00 
atau 92,06%. dari pagu anggaran 1.437.200.000,00. 

 
Tabel 3.5 

Realisasi DIPA IPDN Kampus Gowa Tahun 2010 
 

Kode Program/ 
Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Pagu DIPA Realisasi % Sisa Dana 

Satker  IPDN Kampus Gowa 6.942.021.000 4.410.836.513 63,55 2.530.629.487 

01.01.09 Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik 

5.504.821.000 3.276.430.238 59,52 2.228.390.762 

10.05.01 Program pendidikan kedinasan 1.437.200.000 1.134.406.275 78,97 302.238.725 

 
 

3.2.2.4 IPDN Kampus Minahasa 
 Pagu anggaran IPDN Kampus Minahasa sebesar Rp 6.983.826.000,00 dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp 5.117.907.924,00 atau sebesar 73,28%.  
 

Tabel 3.6 
Realisasi DIPA IPDN Kampus Minahasa Tahun 2010 

 
Kode Program/ 

Kegiatan Uraian Program/Kegiatan Pagu DIPA Realisasi % Sisa Dana 

Satker  IPDN Kampus Minahasa 6.983.826.000 5.117.907.924 73,28 1.865.918.076 

01.01.09 Program Penerapan 
Kepemerintahan Yang Baik 

5.504.826.000 3.903.484.390 70,91 1.601.341.610 

10.05.01 Program pendidikan kedinasan 1.479.000.000 1.214.423.534 82,11 264.576.466 
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 Realisasi anggaran Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik adalah 
sebesar Rp. 3.903.484.390,00 atau 70,91 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 
5.504.826.000,00.  

 Realisasi Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar  Rp. 1.214.423.534,00 
atau 82,11% dari pagu anggaran 1.479.000.000,00. 

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan di IPDN Kampus 
Pusat dan IPDN Kampus Daerah, antara lain: 
a. Kurangnya pembinaan dan pelatihan SDM dalam penguasaan sistem akuntansi 

dan pelaporan (Sistem Akuntansi Instansi) yang terdiri dari Sistem Akuntansi 
Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara 
(SIMAK-BMN); 

b. Belum diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagaimana 
diatur dalam PP 60/2004 dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan dimana pengelolaan keuangan telah 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); 

c. Kurangnya pemahaman bendahara atas penatausahaan kas sesuai dengan 
kebijakan yang telah ditetapkan (khususnya Kampus IPDN Daerah). 
Penatausahaan ini antara lain: akuntansi uang persedian, pertanggungjawaban 
bendahara sesuai sesuai PMK No. 73/PMK.05/2008 dan PerDirjen 
Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009, akuntansi kontruksi dalam pengerjaan, 
kapitalisasi belanja barang/modal sesuai dengan KMK. Nomor: 01/KM.12/2001 
dan akuntansi pengelolaan piutang; 

d. Terdapat belanja barang digunakan untuk mendukung belanja modal atau 
penambah nilai/modal dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran; 

e. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya pengadaan barang dan jasa yang 
belum dilaksanakan pelelangannya; 

f. Komitmen pimpinan unit kerja/satuan kerja terhadap pentingnya Pengendalian 
dan Evaluasi Rencana Pembangunan pada masing-masing Entitas masih kurang 
dan bervariari sehingga menyebabkan Lambatnya pelaporan pengendalian dan 
evaluasi rencana pembangunan IPDN terutama Satuan Kerja IPDN di 4 (empat 
Kampus Daerah). 

Ada beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan langkah-langkah 
simultan dan sinergi dalam  mengatasi hambatan utama dalam pelaksanaan 
anggaran dan pelaporan keuangan, antara lain:  
a. Aspek struktural: 
 Meningkatkan koordinasi antar unit organisasi dan antara pelaksana 

anggaran (KPA, PPK, PPTK, dan bendahara); 
 Menghilangkan ego sektoral/institusional yang merasa dana yang ada pada 

unit kerja merupakan anggaran sendiri tidak dapat digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain pada unit kerja lain yang menjadi 
prioritas. 

 Menyusun anggaran sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) 
 Menyusun laporan keuangan secara berjenjang 
 Melakukan rekonsiliasi disemua tingkatan 

b. Aspek kultural: 
 Meningkatkan komitmen dan konsistensi dari unit organisasi dan pelaksana 

anggaran serta pelaporan keuangan yang efektif dan efisien serta sesuai 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap perundang-undangan; 

 Meningkatkan kompetensi dan pengembangan SDM pelaksana anggaran 
agar dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan. 

c. Aspek  Instrumental: 
 Menyiapkan beberap produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan 

perencanaan dan atau pelaksanaan anggaran seperti penyusunan standar 
biaya pendidikan; 

 Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan anggaran. 

d. Aspek Manajemen: 
 Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang komitmen dan konsisten sistem 

pengendalian internal (SPI) terhadap tugas dalam pelaksanaan anggaran; 
 Menyiapkan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran 

sehingga tercipta keterbukaan informasi pelaksanaan dan anggaran. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
4.1  Kesimpulan 

1. Persentase Kenaikan Tingkat Pendidikan Kader Program Vokasi, Akademik dan 
Profesi Kepamongprajaan dengan "Dengan Pujian" atau "Cum Laude":  
 Persentase lulusan/yudicium predikat “dengan pujian” program vokasi, 

realisasi sebesar 7,06%. Pada tahun 2010 secara signifikan yang mendapat 
nilai dengan indeks prestasi (IP) diatas 3,51 ”dengan pujian” sebanyak 289 
praja, melebihi dari target yang ditetapkan atau naik 3,06 % dari target 4% 
menjadi 7,06% dari sejumlah 2482 praja. Peningkatan nilai dalam program 
pendidikan sebesar 3,06% dapat dianggap praja mampu dan dapat menerima 
materi pembelajaran (Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan) dengan 
penilaian kinerja ”sangat baik”. 

 Persentase lulusan Program pascasarjana dengan predikat ”cum laude” 
target minimal 4%, realisasi 0,02%. 

 Persentase Kenaikan Tingkat Pendidikan Kader Capaian Program Vokasi, 
Akademik dan Profesi Kepamongprajaan dengan "Dengan Pujian" atau "Cum 
Laude" mencapai 88,025%. 

2. Persentase Peningkatan Rata-rata Nilai Pendidikan (Pengajaran, Pelatihan dan 
Pengasuhan) Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepamongprajaan: 
 Persentase Peningkatan Rata-rata Nilai Pendidikan (Pengajaran, Pelatihan 

dan Pengasuhan) Program Vokasi pendidikan  Kepamongprajaan realisasi 
sebesar 2,68 atau dengan capaian sebesar 107% mengalami kenaikan nilai 
rata-rata sebesar 0,03 dari sejumlah 2482 praja, dengan Indeks Prestasi rata-
rata 3,26. Keadaan ini mencerminkan materi yang disampaikan oleh para 
dosen/pelatih telah dapat diserap dan dimengerti oleh peserta didik, terbukti 
dengan Indeks Prestasi (IP) rata-rata sebesar 3,26. 

 Persentase Lulusan pendidkan pada program pascasarjana IPDN (program 
akademik) dengan predikat ”cum Laude” realisasi sebesar (-0,1%) atau hanya 
terdapat 2 mahasiswa dari 127 mahasiswa yang diwisuda yang mempunyai 
nilai dengan Indeks Prestasi (IP) diatas 3, 51 atau ”cum laude ” . Berdasarkan 
data tersebut program pascasarjana IPDN menunjukkan kualitas lulusan 
melalui kriteria nilai dengan predikat ”cum laude” masih belum memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan yaitu sebesar 4%. Target tersebut tidak tercapai 
atau dapat dikatakan target kinerja  nilainya  kurang. Hal ini sebagai bahan 
evaluasi dan telaahan bagi civitas akademika program pascasarjana lebih 
lanjut. 

 Capaian peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan 
pengasuhan) program vokasi, akademik dan profesi kepamongprajaan IPDN 
tahun 2010 sebesar 53,48%. 

3. Secara keseluruhan tahun anggaran 2010 IPDN (Pusat dan Daerah) mempunyai 
pagu anggaran sebesar Rp 205.208.128.000,00 yang terdiri dari: IPDN Kampus 
Pusat (Jatinangor-Cilandak) sebesar Rp 173.317.209.000,00 (termasuk 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.883.800.000,00) dan IPDN 
Kampus Daerah sebesar Rp 31.890.919.000,00 (termasuk hibah sebesar Rp 
4.000.000.000,00).  
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4. Realisasi anggaran untuk IPDN Kampus Pusat Tahun Anggaran 2010 adalah 
sebesar Rp 162.046.055.293,00 atau sebesar 93,53%, dengan rincian realisasi 
anggaran setiap program sebagai berikut: 
a. Program Kepemerintahan Yang Baik dengan pagu sebesar Rp 

110.137.489.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.559.053.804,00 atau 
sebesar 93,14%. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dengan pagu 
sebesar Rp 35.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 34.138.752.496,00 
atau sebesar 97,54%. 

c. Program Kedinasan dengan pagu sebesar Rp 24.295.920.000,00 dan 
terealisasi Rp. 23.254.991.593,00 atau sebesar 95,84%. 

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar  Rp. 3.883.800.000,00 dengan 
realisasi sebesar Rp 2.093.257.400,00 atau sebesar 53,90%. 

5. IPDN Kampus Daerah 
a. Pagu anggaran IPDN Kampus Bukittinggi sebesar Rp 9.574.701.000,00 

(termasuk Hibah dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Rp 
2.500.000.000,00), dengan realisasi sebesar Rp 7.336.385.306,00 atau 
sebesar 76,62%. 

b. Pagu anggaran IPDN Kampus Rokan Hilir sebesar Rp 8.390.371.00,00 
(termasuk Hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1.500.000.000,00), 
dengan realisasi sebesar Rp 6.504.215.599,00 atau sebesar 77,52%. 

c. Pagu anggaran IPDN Kampus Gowa sebesar Rp 6.942.021.000,00 dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp 4.260.836.513,00 atau sebesar 61,38%. 

d. Pagu anggaran IPDN Kampus Minahasa sebesar Rp 6.983.826.000,00 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.235.995.014,00 atau sebesar 
60,65%. 
 

4.2 Saran-Saran 

Ada beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan langkah-langkah 
simultan dan sinergi dalam  mengatasi hambatan utama dalam pendidikan 
kepamongprajaan terutama dalam hal pelayanan (praja) di IPDN , antara lain:  
a. Membangun semangat dan kepekaan social (Sense of Social), pembenahan 

untuk membangun rasa melayani (Sense of Servicing), pembenahan untuk 
membangun rasa tanggungjawab yang berfokus pada terciptanya kepuasan 
seluruh stakeholder (Stakeholder Satisfaction). 

b. Komitmen pimpinan  dalam menetapkan kesatuan maksud dan tujuan organisasi 
dalam pencapaian visi dan misi organisasi. 

c. Keterlibatan karyawan dalam hal pelayanan yang prima (excellence) terhadap 
peserta didik (praja). 

d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan dikelola dalam 
suatu kesatuan terpadu. 

e. Pengidentifikasian dan pemahaman serta pengelolaan tiap-tiap proses kegiatan 
yang menjadi satu kesatuan sistemik dalam memberikan kontribusi untuk 
perolehan atau pencapaian target yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

f. Penentuan standar mutu (SOP) dalam setiap kegiatan dan berjuang memberikan 
out put terbaik. 
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g. Peningkatan kinerja berkelanjutan dalam segala aspek dalam membangun 
kualitas pelayanan sesuai target yang telah ditetapkan. 

h. Meningkatkan sdm untuk mendukung keterbukaan informasi dan kemajuan 
teknologi. 

i. Menyiapkan beberapa produk hukum sebagai dasar atau payung hukum dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

j. Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang komitmen dan konsisten terhadap 
tugas dalam sistem pengendalian internal (SPI). 

k. Meningkatkan komitmen dan konsistensi dari unit organisasi dan pelaksana 
anggaran serta pelaporan keuangan yang efektif dan efisien serta sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan 
terhadap perundang-undangan. 

 
 
 

Jatinangor,        Maret  2011 
 

REKTOR 
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Drs. H. I. NYOMAN SUMARYADI, M.Si 
 
 


