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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 14 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara disebutkan 

bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan fungsi Pengkajian 

dan perumusan kebijakan, pengkajian administrasi negara, pengembangan inovasi 

administasi negara, fasilitasi, pendidikan dan latihan bagi aparatur sipil negara serta 

penjaminan mutu pendidikan dan latihan (diklat). 

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Lembaga Administrasi Negara 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan /pengkajian dibidang 

administrasi negara baik berupa seminar, lokakarya, temu kaji, diskusi terbatas, 

public lecture, dan lain-lain serta kegiatan pendidikan dan pelatihan baik diklat 

teknis, diklat fungsional maupun diklat kepemimpinan. Disamping itu,  dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut juga perlu didukung dengan 

berbagai kegiatan kesekretariatan, baik dalam hal perencanaan, hukum, humas dan 

protokol, penyediaan SDM, keuangan, maupun penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang lainnya.  

Agar setiap kegiatan Lembaga Administrasi Negara baik litbang/kajian, diklat 

maupun kesekretariatan tersebut dapat terdokumentasikan dan tersosialisasikan 

maka perlu dilakukan peliputan kegiatan, hasil liputan kegiatan ini selain digunakan 

sebagai arsip/dokumen juga akan dijadikan sebagai bahan untuk dipublikasikan 

kepada masyarakat luas baik eksternal maupun internal.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik, setiap kementerian,lembaga dan badan yang didanai oleh APBN 

atau APBD wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan publik dalam rangka 

menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.  

Publikasi untuk masyarakat eksternal dilakukan melalui website, media 

massa nasional maupun media massa lokal, serta melalui media sosial seperti LAN 



  

TV yang diunggah di youtube dan foto-foto pada facebook humaslan. sedangkan 

publikasi kepada masyarakat internal dilakukan melalui media internal yaitu warta 

LAN, serta sms humaslan sehingga informasi dapat tersampaikan di handphone 

seluruh warga lan. Dengan demikian diharapkan pihak internal maupun eksternal 

akan lebih mengenal dan memahami tugas pokok dan fungsi LAN sehingga citra 

positif LAN akan terus terjaga dengan baik.  

 

B. Tujuan Kegiatan 

 

Penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan publikasi bertujuan untuk 

mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Administrasi Negara baik kegiatan penelitian dan 

pengembangan/kajian, inovasi,  pendidikan dan pelatihan maupun kesekretariatan 

yang dilakukan oleh unit-unit organisasi dilingkungan Lembaga Administrasi 

Negara, baik yang berada di Pusat maupun daerah. Namun untuk kegiatan di daerah 

saat ini telah didelegaikan kepada unit kehumasan yang berada didaerah 

berkoordinasi dengan kehumasan di pusat. Diharapkan dengan dilakukannya 

kegiatan dokumentasi maka akan tersedia data pelaksanaan kegiatan yang telah 

diselenggarakan oleh LAN yang disimpan dalam suatu media penyimpanan dalam 

bentuk softcopy/softfile di hardisk eksternal. Disamping itu dengan dilakukannya 

kegiatan publikasi melalui media cetak, Cyber media, media elektronik, media luar 

ruang, pembuatan plakat, pembuatan cinderamata / memorabilia, pencetakan 

kalender dan agenda kegiatan serta penyelenggaraan pameran maka LAN sebagai 

lembaga pengkajian administrasi negara dan Pembina diklat pegawai negeri sipil 

akan lebih tersosialisasi dengan baik.   



  

BAB II 

METODE KEGIATAN 

 
 

1. Dokumentasi 

Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dokumentasi 

adalah mengidentifikasi jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap unit 

organisasi yang ada di Lembaga Administrasi Negara selama tahun 2015. Disamping 

itu juga menerima pemberitahuan dari unit-unit kerja yang melakukan kegiatan 

kajian, diklat maupun kegiatan kesekretariatan, baik yang ada di LAN Jakarta, 

Bandung, Makassar,  Samarinda, Aceh maupun dengan instansi mitra lainnya. 

Setelah informasi diperoleh, bagian Humas dan Informasi melakukan koordinasi 

dengan unit-unit kerja terkait yang melakukan kegiatan. Kegiatan peliputan 

dilakukan dengan menggunakan kamera video, kamera foto, maupun alat perekam, 

yang hasilnya nanti akan dijadikan bahan publikasi dan dokumentasi. 

 

2. Publikasi 

 Hasil dari kegiatan dokumentasi/liputan disamping dijadikan sebagai dokumen 

kegiatan institusi juga digunakan sebagai bahan publikasi di media massa internal 

maupun eksternal. Selain itu  juga akan digunakan sebagai bahan untuk  berbagai 

penerbitan termasuk sebagai bahan untuk pembuatan materi pameran, bahan 

pembuatan company profil baik yang berbentuk buku maupun yang berformat DVD, 

pencetakan buku kerja, pencetakan kalender maupun pencetakan dan penerbitan-

penerbitan yang lainnya. Kegiatan publikasi merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk lebih memperkenalkan keberadaan dan kegiatan Lembaga Administrasi 

Negara kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui empat sub kegiatan 

yaitu: 

 

a. Pembuatan Plakat LAN  

 Plakat merupakan salah satu alat yang masih dipandang efektif untuk 

memperkenalkan LAN kepada publik, oleh karena itu plakat LAN akan diberikan  

kepada instansi lain maupun perorangan pada kegiatan – kegiatan antara lain:  



  

 Kunjungan tamu ke LAN baik dari dalam maupun luar negeri. 

 Kunjungan pejabat LAN ke luar negeri 

 Penandatangan MOU antara LAN dengan Instansi lain baik instansi pusat 

maupun  daerah  

 Kunjungan Siswa/Mahasiswa dalam rangka PKL 

 Kegiatan Diklat yang dilakukan oleh LAN  

 Kunjungan pejabat LAN ke Luar Negeri 

 Kegiatan seminar, loka karya, diskusi, sosialisasi dsb. 

 Rapat pimpinan  

 Narasumber kegiatan yang diselenggarakan LAN 

 

b. Pembuatan Kalender 2016 

Salah satu bentuk identitas organisasi adalah terpasangnya kalender yang 

dikeluarkan secara resmi oleh organisasi oleh para pegawainya di lingkungan 

kantor. Tahun ini LAN membuat disain kalender yang mencerminkan perubahan 

ditubuh organisasi ini. Selain disebarkan kepada pegawai LAN di lingkungan 

kantor Jakarta Veteran, Pejompongan, Jatinangor, Makasar, Samarinda dan 

Aceh, kalender ini juga diberikan kepada beberapa stakeholders terpilih. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat jejaring kerja yang 

sudah ada, sekaligus juga sebagai bahan publikasi untuk kepentingan LAN. 

 

c. Pembuatan Souvenir/Cinderamata/Memorabilia LAN 

 Berbeda dengan plakat yang diberikan kepada organisasi, Cindera mata 

diberikan kepada individu atau masyarakat anggota organisasi yang 

mengunjungi atau dikunjungi LAN dengan harapan menanamkan kesan 

mendalam dihati masyarakat sehingga akan tercipta opini dan citra positif 

Lembaga Administrasi Negara. Cinderamata ini diberikan kepada masyarakat 

pada kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan antara lain:   

 Kunjungan tamu ke LAN dari instansi lain 

 Penandatangan MOU antara LAN dengan Instansi lain 

 Kunjungan delegasi negara negara sahabat 



  

 Kunjungan Mahasiswa/Siswa dalam rangka PKL 

 Kegiatan Diklat yang dilakukan oleh LAN  

 Kunjungan pejabat/staf LAN ke instansi lain baik di dalam maupun Luar 

Negeri 

 Kegiatan seminar, loka karya, diskusi 

 

c. Pembuatan Media Luar Ruang 

 Pembuatan media luar ruang juga masih dianggap sebagai alat yang masih 

cukup efektif untuk memperkenalkan dan sekaligus memberitahukan 

keberadaan dan kegiatan LAN kepada masyarakat. Bentuk media luar ruang ini 

bisa berbentuk spanduk baliho atau yang lainnya.  

 

d. Media Elektronik, Cyber Media, Media Center 

 Media elektronik, Cyber media dan media center digunakan sebagai alat 

promosi dan penyebarluasan informasi tentang LAN kepada masyarakat. Melalui 

media ini penyebarluasan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif 

dalam mempengaruhi opini masyarakat. Selama tahun 2015 media yang 

pergunakan untuk menyebarkan berita/informasi tentang LAN kepada 

masyarakat diantaranya adalah Kompas, TVRI, RRI, Media Indonesia, Suara 

Karya, Sindo, Koran Tempo, Website LAN dan lain-lain. 

 Publikasi berupa iklan advertorial juga dilakukan Bagian Humas dan 

Informasi LAN melalui Harian Suara Karya. (bukti terlampir). 

 

e. Pembuatan Profil Institusi  

 Pembuatan profil institusi dimaksudkan untuk memperkenalkan institusi 

secara lebih luas. Profil institusi adalah ringkasan deskripsi informasi organisasi 

yang mencakup sejarah organisasi, jumlah dan kualitas SDM, keuangan, struktur 

organisasi serta manajemen organisasi secara umum, kinerja organisasi serta 

pencapaian organisasi.  Hasil cetakan berupa profil institusi ini dibagikan kepada 

pemerintah serta masyarakat. 

 



  

f. Konsumsi Senam Pagi 

Olahraga merupakan kegiatan yang paling efektiF untuk mempertahankan keadaan tetap 

bugar. Ini adalah kegiatan yang mudah, murah dan dapat dilakukan semua orang. Sudah 

menjadi kegiatan rutin bahwa setiap Jumat pagi di lingkungan LAN sebelum bekerja 

melaksanakan senam bersama. Kegiatan tersebut dimulai pukul 07.00 WIB dan dipandu 

oleh instruktur senam yang didatangkan dari luar LAN. Senam diikuti oleh seluruh 

pegawai LAN. Kegiatan ini sekaligus juga dapat mempererat kebersamaan antar 

Pegawai. 

 

g. Konsumsi Coffe Morning dengan Kepala LAN 

Coffe morning merupakan salah satu kegiatan tatap muka antara Kepala LAN 

dengan seluruh pegawai di lingkungan LAN. Tujuan diselenggarakannya coffe 

morning ini adalah sebagai wadah untuk meningkatkan komunikasi dan 

koordinasi antara pimpinan di lingkungan LAN dengan para pegawai, sebagai 

wadah untuk mengeluarkan pendapat pegawai, sebagai wadah untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing unit kerja, serta 

sebagai wadah untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.  

 

h. Pulsa SMS Humas LAN 

Sms masking yang digunakan Humas LAN bertujuan untuk mengirimkan 

pengumuman kepada seluruh pegawai di lingkungan LAN, baik pengumuman 

berupa duka cita, senam pagi, coffe morning, uang makan serta tunjangan 

kinerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi tahun 2015 dilakukan 

dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015. 

 

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi diawali dengan 

pengumpulan data dan informasi tentang agenda kegiatan dari masing masing 

unit organisasi yang ada dilingkungan LAN baik Jakarta, Bandung, Makassar, 

Samarinda maupun Aceh. Disamping itu Bagian Humas dan Publikasi LAN juga 

mendokumetasikan dan mempublikasikan informasi kegiatan dari Kementerian 

dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga 

Administrasi Negara. 

Data kegiatan yang telah terkumpul kemudian disusun menjadi daftar kegiatan 

LAN di tahun 2015, daftar kegiatan yang telah tersusun dalam perjalanannya 

masih sering berubah jadwalnya, sehingga perlu dilakukan komunikasi untuk 

kembali mengkonfirmasi kepada unit unit yang terkait untuk memastikan jadwal 

pelaksanaan suatu kegiatan. Disamping adanya kemungkinan perubahan jadwal 

dimungkinkan juga ada penambahan kegiatan baru, jadwal kegiatan inilah yang 

digunakan oleh bagian Humas dan Informasi untuk menyeleksi  dan 

menentukan apakah kegiatan itu penting dan perlu diliput dan 

didokumentasikan atau tidak. Apabila kegiatan tersebut perlu diliput maka 

ditindaklanjuti dengan membuat surat penugasan untuk melakukan peliputan. 

Persiapan peralatan penting kaitannya dalam kesiapan alat perekam, kamera, 

kamera video untuk mengambil gambar/dokumentasi, kapasitas baterai dan 

kebersihan peralatan harus terus dijaga, serta penyimpanan yang baik. 



  

Dokumentasi yang berupa foto hasilnya kemudian disimpan kedalam komputer 

atau hardisc eksternal, sedangkan hasil rekaman yang berupa kaset disimpan 

dalam tempat penyimpanan yang aman dan mudah untuk ditemukenali kembali. 

Pengarsipan dokumentasi disusun sebuah Standar Oprasional Prosedur (SOP), 

hal ini akan memudahkan siapa saja untuk mencari hasil dokumentasi yang 

diinginkan. 

Hasil dari liputan dan dokumentasi kegiatan ini kemudian akan dijadikan 

sebagai bahan pembuatan berbagai penerbitan termasuk sebagai bahan untuk 

pembuatan majalah dinding, materi pameran, bahan pembuatan company profil 

baik yang berbentuk buku maupun yang berformat DVD, pencetakan buku kerja, 

pencetakan kalender maupun pencetakan dan penerbitan-penerbitan yang 

lainnya.    

 

 

c. Tim Pelaksana 

Tim pelaksana kegiatan dokumentasi dan publikasi adalah pejabat struktural 

maupun pejabat fungsional di lingkungan bagian Humas dan Publikasi Lembaga 

Administrasi Negara yang terdiri dari: 

 

 

NO 

 

NAMA 

 

JABATAN 

1 Idha Saftawaty Kabag Humas dan Informasi 

2 Budi Prayitno Kasubag Humas & Publikasi 

3 Ari Noviono Kasubag Pengembangan teknologi 

dan pelayanan Informasi 

4 Yarip Rusli W Fungsional Pranata Humas 

5 Alamsyah Fungsional Pranata Humas 

6 Adi Setyono Fungsional Pranata Humas 

7 Pracoyo Cipto Nugroho  Fungsional Pranata Humas 

8 Reni Kesumawati Seputri Fungsional Pranata Humas 

9 Fateha Fungsional Pranata Humas 



  

10 Mustofa Pengelola Sistem Informasi 

11 Nofeldy Pratomo Pengelola Data & Informasi 

12 Danang Pengelola Humas 

13 Purwani Fungsional Umum 

 



  

BAB IV 

REALISASI ANGGARAN  

 

 

A. Realisasi Penyerapan Anggaran 

Kegiatan dokumentasi dan publikasi tahun 2015 mengalami efisiensi 

anggaran sehingga pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 505.390.000,- 

(Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 

sampai dengan bulan Desember 2015 telah terserap sebesar Rp. 479.670.500,- 

(Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Lima Ratus Rupiah) 

 

 
 
B. Realisasi Pencapaian Kinerja Fisik (Output Kegiatan) 
 

Realisasi kegiatan dokumentasi dan publikasi tahun 2015 secara fisik berupa 

pengadaan beberapa perangkat yang bersifat pakai habis seperti CD, plakat, 

kalender. Selain itu beberapa perangkat penunjang kegiatan publikasi juga diadakan 

tahun ini, seperti baterei charger, perekam, eksternal hardisk, dan sebagainya. 

Barang-barang penunjang publikasi dan dokumentasi juga diproduksi, seperti 

barang-barang cetakan, cetakan foto, spanduk, media publikasi luar ruang  dan lain-

lain. 

Sementara itu selama kurun waktu tahun 2015 Bagian Humas dan Informasi 

telah melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga 

Administrasi Negara baik kegiatan penelitian/pengkajian, inovasi, diklat maupun 

kesekretariatan yang meliputi kegiatan seminar, lokakarya, raker, kunjungan tamu, 

penandatanganan MOU, pelantikan pejabat maupun kegiatan lainnya, adapun 

kegiatan-kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir. 



  

BAB V 

PENUTUP 

 

Kegiatan dokumentasi dan publikasi dimaksudkan untuk merekam segala 

kegiatan kajian, diklat, perkonsultasian dan Kesekretariatan yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Administrasi Negara baik yang berada di Jakarta, Bandung, 

Makassar, Samarinda, Aceh maupun instansi lain yang terkait dengan LAN. Hasil 

rekaman kegiatan ini nantinya akan dipublikasikan agar terjadi perubahan opini 

masyarakat kearah yang lebih positif sehingga akan meningkatkan citra Lembaga 

Administrasi Negara. Metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah 

dengan menggali informasi serta melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait 

dilingkungan LAN. 

 

 
 



  

KATA PENGANTAR 
 
 
 

Selama kurang lebih 58 tahun berdiri, telah banyak hal yang dilakukan oleh LAN 

dalam menyempurnakan sistem administrasi negara dan peningkatan kompetensi 

aparatur, untuk mengetahui rekam jejak atau apa saja yang telah dilakukan oleh LAN 

selama berdirinya maka diperlukan dokumentasi atas semua kegiatan-kegiatan yang 

telah dan akan dilakukan oleh LAN, kemudian hasil dokumentasi ini dipublikasikan 

kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media elektronik, media massa, media 

internal, maupun melalui berbagai bentuk penerbitan yang lain.    

Bagian Humas dan Informasi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan 

urusan kehumasan, pengembangan IT dan informasi, pada tahun 2015 telah melakukan 

proses dokumentasi dan peliputan terhadap berbagai kegiatan baik yang 

diselenggarakan oleh unit kerja dilingkungan Lembaga Administrasi Negara maupun 

oleh instansi mitra. 

Disamping kegiatan dokumentasi tersebut, Bagian Humas dan Informasi juga 

telah melakukan kegiatan publikasi tentang LAN melalui berbagai kegiatan dan produk 

diantaranya adalah pembuatan plakat, kalender, brosur, perangkat kerja, memorabilia, 

media luar ruang, dan berbagai pencetakan lainnya. 

Diharapkan dengan kegiatan dokumentasi dan publikasi ini masyarakat akan 

lebih mengetahui dan memahami keberadaan LAN. Disamping itu kegiatan ini juga 

diharapkan akan memberikan kontribusi dalam menciptakan opini positif dalam 

masyarakat, sehingga citra Lembaga Administrasi Negara akan meningkat.  

 

 Jakarta,    Desember 2015 
 Kepala Bagian Humas & 

Informasi 
 
 
 
 Dra. Idha Saftawaty, M.Ed, Mgmt 
 19700216 199403 2 001 
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