
Target Realisasi % Pagu Realisasi %

(5) (6) (7) (9) (10) (11)

1 1 Persentase analisis kebijakan yang 

ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam 

membantu Presiden

100,00% 100,00% 100,00% Rp7.788.518.000 Rp4.042.584.184 51,90%

2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum 

terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, 

amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi 

perubahan pidana penjara seumur hidup 

menjadi pidana sementara, dan naturalisasi 

yang disetujui oleh Presiden

100,00% 100,00% 100,00% Rp1.193.352.000 Rp541.454.082 45,37%

3 Persentase hasil analisis rancangan peraturan 

perundang-undangan yang disetujui oleh 

Presiden

100,00% 100,00% 100,00% Rp611.533.000 Rp372.755.400 60,95%

4 Persentase dukungan hubungan kelembagaan 

dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti 

Presiden

100,00% 100,00% 100,00% Rp774.533.000 Rp773.806.221 99,91%

5 100,00% 100,00% 100,00% 72,13%

100,00% Rp18.179.980.000 Rp16.869.463.486

7 Persentase pengaduan masyarakat kepada 

Presiden dan/atau Wakil Presiden yang 

ditindaklanjuti

100,00% 100,00% 100,00% Rp1.088.345.000 Rp973.691.399 89,47%

8 Persentase efektivitas koordinasi kerja sama 

teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan 

dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh 

Kementerian Sekretariat Negara

100,00% 100,00% 100,00% Rp3.950.414.000 Rp3.155.294.224 79,87%

100,00%

Anggaran (Rp)

Tujuan: Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

6 Persentase dukungan administrasi 

penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda 

kehormatan yang disetujui oleh Presiden

100,00% 92,79%

Rp2.238.100.000 Rp1.614.365.560Persentase pelayanan administrasi Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri 

yang disetujui oleh Presiden

Meningkatnya 

dukungan teknis, 

administrasi dan 

analisis urusan 

pemerintahan di bidang 

kesekretariatan negara 

dalam pelaksanaan 

tugas Presiden dan 

Wakil Presiden
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Target Realisasi % Pagu Realisasi %

(5) (6) (7) (9) (10) (11)

Anggaran (Rp)

(1) (2)
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2 9 100,00% 100,00% 100,00% Rp46.170.640.177 Rp38.943.130.276

10 Persentase kelancaran pemberian dukungan 

pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan 

Wakil Presiden 

100,00% 100,00% 100,00% Rp219.065.938.000 Rp191.190.175.829 87,28%

11 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang 

aman

100,00% 100,00% 100,00% Rp3.625.270.000 Rp2.953.000.800 81,46%

Jumlah Total Anggaran IKU Tahun 2015 : 

Jumlah Realisasi Anggaran IKU Tahun 2015 :

Petunjuk Pengisian:

1.

2.

3.

4.

5. Footer (c) diisi dengan: analisis capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara, berupa:

a. keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai

b. pembandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun sebelumnya dan selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014

c. keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

d. membuat capaian kinerja lainnya Kementerian Sekretariat Negara (apabila ada), capaian kinerja lainnya ini dapat berupa antara lain penghargaan atau reward

Kolom (8) - (10) diisi oleh penanggung jawab data kinerja sesuai dengan, kegiatan, angka pagu anggaran, realisasi anggaran dan % pencapaian target 

anggaran untuk setiap indikator kinerja;

Footer (a) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran program yang direncanakan untuk  mencapai sasaran strategis;

Footer (b) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran program yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

Kolom (5) - (7) diisi oleh penanggung jawab data kinerja sesuai satuan organisasi meliputi target kinerja, realisasi kinerja dan % kinerja ;

Persentase kelancaran pemberian dukungan 

pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden 

dan Wakil Presiden

Rp304.686.623.177

Rp261.429.721.461

Terjaminnya pemberian 

layanan 

kerumahtanggaan dan 

keprotokolan yang 

berkualitas kepada 

Presiden dan Wakil 

Presiden

84,35%
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