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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan 

berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian 

PPN/Bappenas periode 2010-2014 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2010. Kebijakan, 

program dan kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi Kementerian PPN/Bappenas selama 5 tahun.  Sesuai dengan kewenangannya, 

Kementerian PPN/Bappenas dalam 5 tahun kedepan akan mewujudkan tujuan dengan 

menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan melaksanakan penugasan 

lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan 

tersebut akan dicapai melalui berbagai sasaran dan indikator yang terukur sesuai dengan target 

masing-masing pencapaian sasaran tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas. 

Pada tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan berbagai kegiatan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang perencanaan, yaitu melaksanakan 

penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional tahun 2012. Rancangan 

kebijakan perencanaan pembangunan nasional tersebut dihasilkan melalui suatu proses analisis 

kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi perencanaan baik tingkat pusat/daerah 

maupun sektoral/lintas sektoral. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama Kementerian 

PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi 

penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Disamping itu, Kementerian 

PPN/Bappenas juga melaksanakan tugas-tugas  koordinasi kebijakan pembangunan nasional 

lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, 

Kementerian PPN/Bappenas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 

2011.  
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Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2011 adalah 

sebagai berikut: 

PENGUKURAN KINERJA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL 
TAHUN ANGGARAN : 2011 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tercapainya integrasi, sinkronisasi 
dan sinergi antardaerah, 
antarruang,  antarwaktu, dan 
antarfungsi pemerintah, maupun 
antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan 

 

% kesesuaian antara muatan 
rancangan RKP 2012 dengan 
RPJMN 2010-2014 
 

100% 100% 100 

% kesesuaian rancangan 
Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Renja 
K/L) 2012 dengan rancangan 
RKP 2012 
 

100% 100% 100 

% kesesuaian rancangan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/ Lembaga (RKA 
K/L) 2012 dengan target dan 
sasaran rancangan RKP 2012 
 

cukup baik cukup baik 100 

Pendapat stakeholders tentang 
proses penyusunan RKP 2012 

cukup baik cukup baik 100 

Meningkatnya peran Kementerian 
PPN/Bappenas terkait koordinasi 
kebijakan pembangunan  nasional 
lainnya  

Tingkat keberhasilan 
pelaksanaan koordinasi 
kebijakan pembangunan 
nasional lainnya sesuai peran 
Kementerian PPN/Bappenas 
 

75% 75% 100 
 
 

Terlaksananya peningkatan 
kapasitas kelembagaan 
Kementerian PPN/Bappenas 

% pelaksanaan reformasi 
birokrasi Kementerian 
PPN/Bappenas melalui 
penataan kelembagaan, 
ketatalaksanaan, dan sumber 
daya manusia 
 

80% 80% 100 

fasilitasi dan pembinaan SDM 
aparatur perencana pusat dan 
daerah 
 

 
baik 

 
Baik 

 
100 

% ketersediaan sarana dan 
prasarana aparatur 
Kementerian PPN/Bappenas  
 

100% 100% 100 

Opini dari BPK atas laporan 
Keuangan 
 

WTP WTP 100 

Standar penilaian good 
governance 
 

baik baik 100 
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Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2011 merupakan keberhasilan 

Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dalam 

menghasilkan rencana pembangunan nasional (Rencana Kerja Pemerintah/RKP 2012) yang 

berkualitas serta dapat melaksanakan peran koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya. 

Kedua pencapaian tersebut telah sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan 

dan merupakan kontrak kinerja yang sudah disepakati. 

Selain itu, dalam rangka terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian 

PPN/Bappenas terhadap pelaksanaan tupoksi, Kementerian PPN/Bappenas, telah  melakukan 

Reformasi Birokrasi sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2010 dan PerMenPAN RB No. 8 Tahun 2011. 

Sebagai bukti pencapaian kinerja dalam melakukan capacity building terkait Reformasi Birokrasi, 

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penghargaan “Garuda Award Innovator”  dari  Korea 

International Cooperation Agency (KOICA) pada tanggal 19 Juli 2011.  Penghargaan  ini 

merupakan yang kedua kali dari KOICA yang sebelumnya pada bulan Juli 2010 mendapatkan  

“Best Action Plan”. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas, 

pada tahun 2011 Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 telah mendapatkan 

opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2011.  Prestasi ini menjadikan 

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2008, 2009, dan 2010).   

Seluruh pencapaian dalam menghasilkan  rencana kebijakan pembangunan nasional (RKP 

2012) dilaksanakan  melalui tahapan-tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan rencana 

pembangunan nasional, penetapan rencana pembangunan nasional, pemantauan atas rencana 

yang telah ditetapkan serta melaksanakan evaluasi kinerja atas rencana yang telah dilaksanakan. 

Proses tersebut diharapkan dapat menjamin koordinasi, konsistensi dan integrasi rencana 

pembangunan yang disusun,  sehingga  seluruh stakeholders pembangunan, baik di tingkat pusat 

dan daerah, dapat mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

 


