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Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2014 

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, 

kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara baik 

dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden 

dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara. 

 Secara umum dapat disimpulkan bahwa satuan organisasi/satuan kerja 

di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah dapat merealisasikan 

program dan kegiatan tahun 2014. Hal ini didukung fakta bahwa capaian 

kinerja sasaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2014 adalah sangat 

baik. 

Capaian kinerja sasaran Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2014 

adalah sebagai berikut: 

1. Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas 

Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan 

pengambilan keputusan dengan baik dan lancar memiliki capaian kinerja 

105,72%.  

Sasaran strategis ini menghasilkan outcomes berupa: 

a. meningkatnya kualitas dukungan kebijakan serta mendorong 

percepatan penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kebijakan 

dalam negeri dan hubungan internasional kepada Presiden dan Wakil 

Presiden; 

b. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur dalam memberikan 

dukungan pengambilan kebijakan; 

c. meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Menteri dan peraturan 

perundang-undangan; dan 

d. terselenggaranya hubungan yang baik dan harmonis antara Presiden 

dengan Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah 
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dan Organisasi Politik serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat. 

Anggaran yang disediakan  untuk mencapai sasaran tersebut di atas 

adalah sebesar Rp10.425.086.000,- dan realisasi sebesar 

Rp8.654.750.905,- (83,02%). 

2. Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kepada Presiden dan 

Wakil Presiden memiliki capaian kinerja 107,39%. 

Sasaran ini menghasilkan outcomes berupa: 

a. Tersedianya data dan informasi untuk pengambilan keputusan terkait 

dengan pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, 

dan pejabat lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

Presiden secara cepat, tepat, dan akurat. 

b. Data dan informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat TNI dan Polri yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden secara cepat, 

tepat, dan akurat. 

c. menyajikan data dan informasi usul penganugerahan tanda jasa/ 

kehormatan sebagai bahan sidang Dewan Tanda–tanda Jasa 

Kehormatan dengan cepat, tepat, dan akurat;  

d. mendukung pencapaian tujuan penugasan dinas luar negeri para 

pejabat/pegawai dan tenaga Indonesia lainnya dari Kementerian dan 

Lembaga serta terselenggaranya pemanfaatan kerja sama teknik luar 

negeri dengan mitra kerja sama; 

e. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara efektif 

yang dapat menjadi bahan masukan dalam rangka perumusan 

kebijakan Presiden; dan 

f. meningkatkan transparansi dan aksesibilitas publik dalam proses 

penanganan administrasi Pejabat Negara, penganugerahan gelar dan 

tanda kehormatan, penanganan pengaduan  masyarakat; 

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas 

adalah sebesar Rp22.282.349.000,- dan realisasi sebesar 

Rp20.305.007.106,- (91,13%). 
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3. Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan 

bagi Presiden dan Wakil Presiden memiliki capaian kinerja sebesar 

103,58%. Sasaran ini menghasilkan outcomes berupa: 

a. meningkatnya pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang 

dilaksanakan sesuai standar untuk kegiatan/acara yang dihadiri 

Presiden dan Wakil Presiden, Tamu Negara dan kegiatan penting 

lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan 

tertib; 

b. tersedianya instrumen untuk mengukur efisiensi dan efektivitas  

pelaksanaan pelayanan tugas keprotokolan Presiden, Wakil 

Presiden, Isteri/Suami Presiden, Isteri/Suami Wakil Presiden, serta 

tamu negara; 

c. mempermudah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan keprotokolan kenegaraan kepada Presiden dan Wakil 

Presiden dengan disusunnya buku acara kegiatan Presiden/Wakil 

Presiden; dan  

d. minimnya keluhan dari Presiden, Wakil Presiden, Isteri/Suami 

Presiden, Isteri/Suami Wakil Presiden. 

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas 

adalah sebesar Rp235.404.672.340,- dan realisasi sebesar 

Rp193.676.568.921,- (82,27%). 

 


