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EXECUTIVE SUMMARY 
(RINGKASAN EKSEKUTIF) 

 
 

Paradigma baru pengelolaan perguruan tinggi mengacu kepada empat pilar 
utama yang harus dibangun yaitu : sistem evaluasi (termasuk evaluasi diri), otonomi, 
akuntabilitas dan akreditasi. Keterkaitan antara keempat pilar itu menyuratkan pesan 
bahwa hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu kepada kualitas yang 
berkelanjutan. Sementara itu, kualitas yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan 
jika dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi civitas akademika yang 
hanya dapat terjadi jika dirangsang dengan pola manajemen yang berasaskan 
otonomi. Agar efektif, otonomi perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas/ 
pertanggungjawaban. Namun demikian, akuntabilitas internal belum cukup memadai 
jika hak masyarakat untuk informasi yang handal dan shahih mengenai 
penyelenggaraan belum didapat, hasil dan kinerja perguruan tinggi diaktualisasi 
melalui proses akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), maupun oleh 
lembaga eksternal lainnya yang relevan. 

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah 
tersusunnya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk 
mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam 
mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatkan pengelolaan dan 
pengendalian sumberdaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 

LAKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2010 disusun dengan maksud 
sebagai: (1) Pertanggungjawaban tertulis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi kewenangan dan Pengguna Anggaran 
Departemen Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri Tahun 2010; (2) Gambaran tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja 
kegiatan/ program; dan (3) Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian 
pelaksana kegiatan/program. 

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 
2010 adalah: (1) Mewujudkan pertanggungjawaban AKIP Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri Tahun 2010; (2) Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja 
perencanaan kegiatan/program dan pemberdayaan sumberdaya; dan (3) 
menyediakan laporan untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan. 
Sedangkan manfaat laporan akuntabilitas kinerja untuk : (1) Bahan evaluasi 
akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; (2) Penyempurnaan dokumen 
perencanaan periode yang akan datang; (3) Penyempurnaan pelaksanaan program 
dan kegiatan yang akan datang; (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang 
diperlukan. 

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran yang ditetapkan, karena 
pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja kegiatan dan 
program yang dijalankan pada sasaran tersebut. Adapun capaian kinerja sesuai 
Indikator Kinereja Utama, sebagai berikut: 
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1. Peningkatan kualitas lulusan/ yudicium pendidikan kedinasan IPDN 
 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%. 

Hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri pada Tahun 2010 terhadap sasaran indikator kinerja utama yang terkait 
dengan hakekat penyelenggaraan pendidikan IPDN telah memberikan kinerja yang 
“sangat baik”.  Berdasarkan hal tersebut maka IPDN akan dapat menjaga 
keunggulannya serta tetap memungkinkan untuk dapat berlanjut (Sustainable) di 
lingkungan. 

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 
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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%. 

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

b. Kurang optimalnya proses administrasi pencairan anggaran memerlukan waktu 
yang relatif lama sehingga tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan jadual 
pelaksana kegiatan) dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

c. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Institut 
Pemerintahan Dalam Negeri secara keseluruhan serta kurang optimalnya 
penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi aparatur 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 sebagai berikut : 
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. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka 
meningkatkan kompetensi dilingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 
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