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Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena 
kekuasaan-Nya pulalah kami dapat 
menyelesaikan penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 
LAN ini dengan baik dan sesuai dengan tenggat 
waktu yang ditentukan.  Penyusunan laporan ini 
merupakan amanat Instruksi Presiden No. 7 
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, serta berpedoman kepada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
 
Tahun 2013 telah dilewati dengan sejumlah langkah pembenahan 
internal untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari reformasi 
birokrasi yang telah digagas sejak tahun 2011, termasuk restrukturisasi 
organisasi/kelembagaan LAN. Menjelang akhir tahun 2013, Lembaga 
Administrasi Negara pun melewati babak baru dengan terbitnya 
Peraturan Presiden No 57 Tahun 2013 yang memberikan mandat baru 
dan berimplikasi pada restrukturisasi organisasi yang mulai berjalan 
secara efektif pada tahun 2014 oleh karenanya  LAKIP LAN Tahun 2013 ini 
pada dasarnya menandai akhir periode pelaksanaan Renstra LAN 2010-
2014, karena mulai tahun 2014 LAN mengalami masa transisi, peralihan 
pada struktur organisasi dan tata kerja baru, dengan tugas dan fungsi 
baru yang diamanatkan peraturan tersebut.  
 
Penyampaian LAKIP LAN  tahun  2013 ini  dimaksudkan sebagai  
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 
atau kegagalan pencapaian sasaran strategis LAN yang diukur 
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2010-2014 LAN, 
khususnya Penetapan Kinerja  tahun 2013.    
 
Pada tahun 2013, LAN  menetapkan 13 IKU yang merupakan ukuran 
keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) atau  menggambarkan 
tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang  ditetapkan. 
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Ketigabelas IKU tersebut meliputi: Persentase hasil kajian/litbang LAN 
yang disebarluaskan kepada stakeholders;  Jumlah lembaga diklat yang 
terakreditasi; Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai 
standar; Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal 
memuaskan; Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan 
Diklat Aparatur; Persentase permintaan advokasi bidang administrasi 
negara dari instansi lain yang terpenuhi; Jumlah penerbitan ilmiah di 
bidang ilmu administrasi; Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 
dengan masa studi di bawah 5 tahun; Opini BPK terhadap pengelolaan 
keuangan LAN; Skor Evaluasi SAKIP LAN; Persentase pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi LAN;   Tingkat kepuasan stakeholders

 
atas produk - pro 

dan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

.  
 
Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan adanya perubahan 
yang cukup positif dalam kinerja Lembaga Admnistrasi Negara 
dibandingkan kinerja yang dicapai pada awal pelaksanaan Renstra LAN 
2010-2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejumlah langkah 
pembenahan internal yang dilakukan telah memberikan dampak positif 
bagi kinerja organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai 
masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan 
perbaikan yang diharapkan. Demikian halnya dengan upaya reformasi 
birokrasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara selama ini. Oleh 
karena itu, mengawali Tahun 2014 dengan struktur dan fungsi baru yang 
lebih solid, LAN akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi 
untuk lebih produktif dan berkontribusi dalam percepatan 
profesionalisme aparatur dan pembangunan administrasi negara ke 
depan. Harapan kami, kiranya  LAKIP LAN Tahun 2013 ini, dapat menjadi 
sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan menjadi bahan 
pembelajaran yang baik bagi Lembaga Administrasi Negara untuk 
perbaikan dan peningkatan kinerja pada  masa yang akan datang.  

Jakarta, 12 Maret 2013 

Kepala Lembaga Administrasi 
Negara 

 

Agus Dwiyanto 

duk  LAN; 

kerja
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Lembaga Administrasi Negara yang didukung oleh sumber daya 
manusia dengan kompetensi spesik dalam bidang administrasi negara 
diharapkan mampu menjalankan peran yang strategis untuk 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pada bidang 
pembangunan aparatur negara.   

Kinerja Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2013, diindikasikan 
dengan capaian sejumlah Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan 
dalam penetapan kinerja LAN 203. Terdapat 8 Sasaran Strategis yang 
dicapai melalui sejumlah program /kegiatan sepanjang tahun 2013. 
Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, ditetapkan 13 
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 
LAN 2013. Secara umum terdapat 5 (lima) sasaran strategis LAN yang IKU-
nya dapat dicapai dengan baik. 2 (dua) sasaran belum dapat tercapai 
sebagaimana yang telah ditargetkan. Sementara 1 (satu) sasaran, 
dengan IKU Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi, tidak dicapai 
dengan pertimbangan kebijakan institusi terkait dengan upaya reformasi 
kediklatan sehingga kegiatan akreditasi dialihkan targetnya menjadi 3 
(tiga) kegiatan penyempurnaan pedoman akreditasi. Secara rata-rata  
IKU LAN tahun 2013 tercapai sebesar 92,73%  Adapun capaian masing-
masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut: 

Sasaran Strategis 1: Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas 
bagi instansi pusat dan daerah  

 

IKU TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase hasil kajian/litbang LAN yang 
disebarluaskan kepada stakeholders  

100% 100% 100% 
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Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur  

 

IKU TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi  15 
Lembaga 

Diklat  

Tidak 
dilakukan 
kegiatan 
akreditasi 
lembaga 

diklat  

Kegiatan 
dialihkan  

   

Sasaran Strategis 3: Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai 
standar 

IKU TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Persentase Diklat Aparatur yang 
terselenggara sesuai standar 

100%  

 

87,18%  87,18%  

Persentase lulusan Diklat Aparatur 
dengan predikat minimal memuaskan  

60 %  

 

46,1%  76,83%  

Tingkat kepuasan peserta terhadap 
penyelenggaraan Diklat Aparatur 

Sangat Baik  Baik  70%  

  

Sasaran Strategis 4: Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi  

IKU TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Persentase permintaan advokasi bidang 
administrasi negara dari instansi lain yang 
terpenuhi 

100%  100%  100%  
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 Sasaran Strategis 5 : Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi  

IKU  TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu 
administrasi  

67  65  97%  

Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 
dengan masa studi di bawah 5 tahun  

 

 

80%  71.06%  80.82%  

 

Sasaran Strategis 6:   Publikasi dan diseminasi produk LAN yang 
terintegrasi  

IKU     TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Tingkat kepuasan stakeholders  atas produk-
produk  LAN  

Baik  Baik  100%  

 

Sasaran Strategis 7 : Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja  

IKU  TARGET  REALISASI  CAPAIAN  

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan 
LAN 

WTP  WTP  100%  

Skor Evaluasi SAKIP LAN  B  B  100%  

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
LAN 

90%  90.83%  100.92%  
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Sasaran Strategis 8 : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

IKU TARGET REALISASI CAPAIAN 

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 
dan prasarana kerja yang memadai 

100% 100% 100% 

Dari kinerja  keuangan, LAN masih perlu melakukan perbaikan kinerja. 
Pada tahun 2013 penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 
87.46 persen. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian 
penyerapan anggaran pada 2-10 sampai tahun 2012. 

Adapun perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama LAN Tahun 
2010-2013, dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

1. Realisasi IKU Persentase hasil kajian/litbang LAN yang 

disebarluaskan kepada stakeholders dari tahun 2010 sampai 

dengan 2013 dapat dicapai sebesar 100 persen. 

2. Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi mengalami peningkatan 

dari 9 lembaga diklat terakreditasi pada tahun 2010 menjadi 22 

lembaga diklat terakreditasi pada tahun 2011 dan 40 lembaga 

diklat terakreditasi pada tahun 2012. 

3. IKU Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar 

tercapai sebesari 100% pada tahun 2010 dan 2011. Tahun 2011 

mengalami penurunan menjadi 73,68 %, sedangkan pada tahun 

2013 meningkat menjadi 87,18%.  

4. Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal 

memuaskan pada tahun 2010 tercapai sebesar 30.96 persen. IKU 

ini mengalami peningkatan menjadi 39.65 persen pada tahun 2012 

dan menjadi 52.44 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 

2013, IKU  persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat 

minimal memuaskan hanya tercapai sebesar 46.1 persen. 

5. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat 

Aparatur dari tahun 2010 sampai dengan 2013 berada pada 

kriteria ‘Baik’. 
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6. Indikator Persentase permintaan advokasi bidang administrasi 

negara dari instansi lain yang terpenuhi dari tahun 2010 sampai 

dengan 2013 tercapai sebesar 100 persen. 

7. Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi mengalami 

peningkatan dari 32 penerbitan pada tahn 2010 menjadi 55 

penerbitan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Sementara pada 

tahun 2013 meningkat menjadi 65 penerbitan. 

8. Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi 

di bawah 5 tahun mengalami peningkatan dari 50 persen pada 

tahun 2010 dan menjadi 83.85persen pada tahun 2011. Tahun 2012 

capaian ini mengalami penurunan menjadi 73.5 persen dan 71.06 

persen pada tahun 2013. 

9. LAN berhasil mempertahankan Opini BPK terhadap pengelolaan 

keuangan LAN dengan predikat WTP sepanjang tahun 2010-2013 

10. HAsil Evaluasi SAKIP LAN mengalami perbaikan dari penilaian CC 

pada tahun 2010 dan 2011 menjadi B pada tahun 2012 dan 2013. 

Adapun untuk skor Evaluasi SAKIP tersebut tercatat adanya  

peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2013 pada 

masing-masing aspek yang dinilai mulai dari aspek perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan 

capaian kinerja. 

11. Untuk indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN tahun 2013 

telah tercapai 90.83 persen dari road map yang direncanakan.  

12. Tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk  LAN Baik 

13. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 

yang memadai tercapai 100 persen pada tahun 2013. Sementara 

pada tahun 2012 tercapai 94.69 persen 

Hasil capaian tahun 2013 ini menjadi indikasi bahwa proses reformasi 
birokrasi yang dilaksanakan di LAN, kendati masih memiliki berbagai 
kekurangan, namun telah memberikan kontribusi bagi perbaikan 
organisasi LAN yang diindikasikan dari perubahan yang cukup positif 
dalam capaian Renstra pada tahun 2013 dibandingkan dengan awal 
pelaksanaan Renstra pada tahun 2010.  
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LAKIP LAN Tahun 2013 menjadi akhir periode pelaksanaan Renstra LAN 
2010-2014 sebelum mengalami perubahan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Presiden No.57 Tahun 2013 yang memberikan 
mandat baru bagi Lembaga Administrasi Negara. Evaluasi kinerja LAN 
yang telah dicapai selama periode 2010-2013 merupakan bahan 
pembelajaran yang berharga untuk mengawali langkah LAN 
menggapai visi LAN baru “Sebagai rujukan bangsa dalam 
pembaharuan administrasi negara”. 
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PENDAHULUAN

 

 

  
 
 

agian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan 
latar belakang, tugas dan  fungsi serta  Peran Strategis LAN 
dalam Pembangunan Administrasi Negara, dukungan sumber 

daya serta sistematikan pelaporan. Pembahasan hal – hal tersebut 
dikemukakan sebagai berikut : 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN
mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang administrasi 
negara dituntut untuk 
menjadi organisasi 
yang  berkinerja dan 
menjadi role model 
bagi reformasi 
administrasi. Kinerja 
tersebut ditunjukkan 
dengan sejumlah 
capaian pada tahun 
2013. Pada tahun 
2013 LAN telah 
mengupayakan 
sejumlah langkah  
pembenahan 
internal untuk 
meningkatkan kinerjanya sebagai bagian dari reformasi birokrasi 
yang telah digagas sejak tahun 2011. Upaya tersebut sedikit banyak 
memberikan kontribusi positif bagi kinerja LAN. 

B 

1

1

 P
E

N
D

A
H

U
L

U
A

N



 
 

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, 
sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh 
instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, setiap tahun diminta 
menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang 
berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.  Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah juga memiliki 
kewajiban untuk menyampaikan LAKIP kepada Presiden. 
Penyampaian LAKIP LAN  tahun  2013 ini  dimaksudkan sebagai  
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis LAN 
yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 
RENSTRA 2010-2014 LAN, khususnya Penetapan Kinerja  tahun 2013.  
Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan 
balik untuk memperbiki kinerja LAN di masa yang akan datang. 
 

1.2 Tugas dan  fungsi serta  Peran Strategis LAN dalam 

Pembangunan Administrasi Negara  

1.2.1 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 103 
Tahun 2001 sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan 
Presiden No. 64 tahun 2005  
tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, tugas LAN 
adalah “melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang 
administrasi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku”. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, LAN kemudian 
mengembangkan sejumlah fungsi. Berdasarkan  Keputusan Kepala 
LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Administrasi Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011, fungsi 
LAN adalah sebagai berikut: 
 

(1). Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di 
bidang administrasi negara; 

(2). Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur 
dalam rangka pembangunan administrasi negara dan 
peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 

(3). Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan 
pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; 

(4). Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan 
dan otomasi administrasi negara; 

(5). Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat) aparatur negara; 

(6). Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 
LAN; 

(7). Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 
pemerintah di bidang administrasi negara; dan 

(8). Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 
umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah 
tangga.  

 

1.2.2 Peran Strategis LAN  

Bidang pembangunan aparatur negara merupakan bidang yang 
mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berbagai masalah yang 
dihadapi bangsa Indonesia banyak dipengaruhi kualitas aparatur 
negara dan buruknya tata pemerintahan baik pada level nasional 
maupun daerah.  Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga 
yang mendapatkan mandate untuk mengembangkan bidang 
administrasi negara dan meningkatan kompetensi SDM 

3
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penyelenggara negara, memliki peran strategis untuk berkontribusi 
dalam mencapai tujuan pembangunan aparatur negara.   
 
Implementasi pembangunan aparatur negara yang dilakukan 
melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme 
aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 
baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung 
keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya sejalan 
dengan visi dan misi LAN.   Upaya pembangunan aparatur negara 
yang diwujudkan dalam beberapa fokus diarahkan untuk 
mewujudkan aparatur negara yang melayani, profesional, efektif, 
esien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. LAN yang didukung oleh sumber daya manusia dengan 
kompetensi spesik dalam bidang administrasi negara diharapkan 
mampu menjalankan peran yang strategis untuk mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional, khususnya pada bidang pembangunan 
aparatur negara.  
 
Pemantapan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Instansi sebagai 
langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya 
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 
sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan sekaligus 
kesempatan bagi LAN. Secara internal LAN ditutut untuk melakukan 
reformasi birokrasi. Di sisi lain dengan momentum tersebut LAN 
dituntut mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses  
Reformasi Birokrasi di Indonesia dengan  mendorong transformasi 
administrasi negara melalui perannya yang diwujudkan  dalam 
pemberian saran kebijakan  dan pertimbangan kepada Presiden, 
Pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah 
melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian di bidang 
Administrasi Negara,  Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan PNS profesionalitas SDM Aparatur,  maupun 
pengembangan ilmu dan praktek dibidang Administrasi. 
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1.3 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala LAN dibantu 
oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 5 (lima) Deputi dengan tugas dan 
fungsi sebagai berikut. 
 

1. Sekretariat 
Utama  
 

Sekretariat Utama 
dipimpin oleh Sekretaris 
Utama yang  
mempunyai tugas 
melaksanakan 
koordinasi, pembinaan 
dan pengendalian 
terhadap program, 
kegiatan, administrasi 
dan sumber daya di 
lingkungan LAN. 
 
Sekretariat Utama 
terdiri dari Biro Umum 
dan Biro Perencanaan, 
Organisasi, dan 
Kerjasama. 
 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAN; 
b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan perumusan 

kebijakan teknis LAN serta penyelenggaraan administrasi kerja 
sama internasional di bidang administrasi negara; 

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, 
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, hukum, persandian, pelengkapan, dan rumah 
tangga LAN; 
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d. pemberian dukungan administrasi penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di 
lingkungan LAN; 

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan tugas LAN; 

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LAN; 
g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan hubungan 

masyarakat; 
h. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang  ditetapkan oleh 

Kepala LAN 
 

2. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya 
Aparatur 
 

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya 
Aparatur  atau Deputi K3SDA mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kinerja 
kelembagaan, dan sumber daya aparatur. 
 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kajian Kinerja 
Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang kinerja 
kelembagaan, sumber daya aparatur, dan otonomi daerah; 

b. penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan,  sumber 
daya aparatur, dan otonomi daerah; 

c. pengkajian kinerja  kelembagaan, sumber daya aparatur, dan 
otonomi daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 
Kepala LAN. 
 

3. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan  
 

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, atau 
Deputi Bidang KMKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan 
pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang 
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pembangunan administrasi negara. Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, Deputi Bidang KMKP menyelenggarakan fungsi:  
 

a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang manajemen 
kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian 
negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan 
administrasi negara; 

b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang manajemen 
kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian 
negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan 
administrasi negara;  

c. pengkajian kebijakan pengembangan sistem manajemen 
kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian 
negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan 
administrasi negara; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 
Kepala LAN. 
 

4. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi 
Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara  
 

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi 
Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara, atau Deputi Bidang 
P2APOAN mempunyai tugas  melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan 
administrasi pembangunan dan otomasi  administrasi negara. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang P2APOAN 
menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyusunan telaahan kebijakan di bidang administrasi 
pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi 
administrasi negara, kerja sama regional dan internasional di 
bidang administrasi negara, dan kajian hukum administrasi 
negara; 

b. penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang administrasi 
pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomasi 
administrasi negara, kerja sama regional dan internasional di 



8

 
 

bidang administrasi  negara, dan kajian hukum administrasi 
negara; 

c. pengkajian administrasi pembangunan dan  kerja sama 
regional; 

d. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan otomasi 
administrasi negara; 

e. pengkajian dan pengembangan hukum administrasi negara; 
f. pengembangan kerja sama internasional di bidang 

administrasi negara; DAN 
g. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 

Kepala LAN.   
 

5. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, atau 
Deputi Bidang P3A mempunyai  tugas  perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang  pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur 
negara. 
 
Dalam melaksanakan tugas tersebut,  Deputi Bidang P3A 
menyelenggarakan fungsi: 
 

a. pengkajian, perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan, 
pemantauan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan 
prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, ujian 
dinas, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan 
pelatihan fungsional, standarisasi, akreditasi, dan sertikasi, 
serta sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur; 

b. pengkajian, perumusan kebijakan jabatan fungsional 
Widyaiswara, pembinaan dan pemantauan Widyaiswara di 
lingkungan Departemen, LPND, dan instansi lainnya; dan 

c. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 
Kepala LAN.   
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6. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan 
Administrasi Nasional 
 

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan 
Administrasi Nasional, atau Deputi Bidang Diklat SPIMNAS mempunyai 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pendidikan dan pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi 
Nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Diklat 
SPIMNAS menyelenggarakan fungsi : 
 

a. perencanaan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Program 
Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN), evaluasi dan 
pelayanan informasi serta bahan pustaka di bidang 
administrasi negara; 

b. perencanaan, perumusan kebijakan dan  penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Teknik Manajemen dan Kebijakan 
Pembangunan, serta evaluasi; 

c. pengkajian, perencanaan, perumusan kebijakan dan 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa 
asing, serta evaluasi; dan  

d. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 
Kepala LAN.   

 

7. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) 

dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 

Unsur pelaksana lain adalah PKP2A dan STIA  berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Administrasi 
Negara. PKP2A mempunyai tugas menyelenggarakan 
kajian/penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara 
dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi 
Negara.   
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, PKP2A menyelenggarakan 
fungsi :  
 

a. penyelenggaraan pengkajian kinerja kelembagaan dan 
sumber daya aparatur pemerintah 

b. penyelenggaraan pengkajian kebijakan administrasi negara 
yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembangunan, 
perekonomian negara dan manajemen pelayanan 

c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem 
informasi dan otomasi administrasi 

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Prajabatan, 
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, serta 
pembinaan Diklat dan Widyaiswara yang meliputi sosialisasi, 
bimbingan, perkonsultasian, pemantauan dan pengendalian 

e. pengelolaan sumber daya Pusat bagi terlaksananya tugas 
fungsi Pusat secara berdaya guna dan berhasil guna; dan  

f.  pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh 
Kepala 

 



11

 
 

 
 
 
 
 

 
Adapun STIA LAN merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang 
berkedudukan di Jakarta, 
Bandung, dan Makassar 
dipimpin oleh seorang Ketua 
yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan program 
pendidikan akademik dan 
profesional di bidang ilmu 
administrasi bagi pegawai 
negeri. Dalam melaksanakan 
tugas tersebut, STIA LAN 
menyelenggarakan fungsi : 
 
 

a. Pelaksanaan pendidikan 
dan pengajaran di 
bidang ilmu administrasi; 

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu 
administrasi; 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademik; dan 
e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan 

kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan 
terhadap sarana dan prasarana. 
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Bagan Struktur Organisasi LAN dapat disajikan sebagaimana tampak 
dalam gambar di bawah ini :   

 

      
 

1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, LAN didukung 
oleh 781 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang 
pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai LAN dapat 
diklasikasikan ke dalam 7 golongan, meliputi : SD, SLTP, SLTA, D-3, S-1, 
S-2, dan S-3. Sebagai organisasi yang menjalankan amanat tugas 
pemerintahan di bidang administrasi negara, keberadaan sumber 
daya manusia yang handal menjadi salah satu kunci bagi 
tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.  
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Lembaga 
Administrasi 

Negara 
memiliki 

dukungan 
sumber 

daya 
manusia 

yang 
potensial 

memiliki 
kualitas 

yang 
dibutuhkan organisasi. Hal ini diindikasikan dengan kualikasi sumber 
daya manusia yang cukup memadai dari segi tingkat pendidikan.  
Rincian jumlah pegawai LAN berdasarkan tingkat pendidikan. 
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Dari 781 orang pegawai LAN dengan tingkat pendidikan Strata 3 
sebanyak 46 (5,89%), strata 2 sebanyak 260 (33,29%), strata 1 
sebanyak 219 (28,04%), Diploma 3 sebanyak 70 (8,96%), SLTA 
sebanyak 160 (20,49%), SLTP sebanyak 20 (2,56%) dan Sekolah Dasar 
sebanyak 6 (0,77%). Sebagian besar sumber daya manusia LAN 
memiliki tingkat pendidikan pada jenjang S-2 dari berbagai bidang 
studi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi publik. Hal ini 
menjadi kekuatan yang positif bagi kinerja LAN. Meskipun demikian 
potensi sumber daya manusia ini perlu lebih dioptimalkan. 

 

 
 

Kinerja LAN juga didukung oleh keberadaan para pejabat fungsional 
yang sesuai dengan tugas dan fungsi LAN. Dari grak tersebut, untuk 
pejabat fungsional, yang terbanyak adalah sebagai dosen, yaitu 
sebanyak 97 orang (36,74%). Terbanyak kedua adalah sebagai 
widyaiswara, yaitu sebanyak 67 orang (25,3%) dan terbanyak ketiga 
adalah sebagai peneliti, yaitu sebanyak 47 orang (17,80%), pranata 
humas sebanyak 14 orang (5,30%), analis kepegawaian sebanyak 15 
orang (5,68%),  pustakawan sebanyak 13 orang (4,92%), perencana, 
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arsiparis dan perawat masing – masing sebanyak 3 orang (1,14%), dan 
terakhir  auditor, dokter sebanyak 1 orang (0,38%). Di luar itu, 
mayoritas SDM LAN sekitar 52% terkonsentrasi pada jabatan 
fungsional umum. Hal ini menjadi gambaran komposisi SDM yang 
harus dicermati ke depan dalam rangka mengoptimalkan fungsi 
lembaga.  
 

 

Dari grak di atas dapat diketahui bahwa secara kuantitas sebaran 
SDM untuk kompartemen di lingkungan LAN lebih banyak 
terkonsentrasi di Sekretariat Utama, adapun fungsi lini yaitu kajian dan 
kediklatan mendapatkan masing-masing dukungan jumlah SDM 
yang lebih sedikit. Sementara masing-masing PKP2A dan STIA 
mendapatkan dukungan SDM yang relatif setara. 

Dari segi tingkat pendidikan, unit-unit kajian mendapat tenaga SDM 
dengan kualikasi S1 dan S2 dengan proporsi yang berimbang, 
sementara kompartemen kediklatan mendapatkan tenaga dengan 
kualikasi S2 sekitar  dua kali lebih banyak dari sarjana. Dengan 
gambaran distribusi SDM demikian di atas, maka fungsi lini masih 
mendapatkan dukungan SDM dengan jumlah terbatas, walaupun 
secara kualikasi sudah mengarah pada proporsi yang memadai.  
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kinerja 2014

1.5 Sistematika Laporan 

 
Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP 2013 
ini diuraikan tentang Renstra LAN, Renja LAN 2013, Penetapan Kinerja 
LAN 2013, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang 
ditujukan baik untuk perbaikan kinerja LAN maupun pemerintah di 
masa mendatang.  Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini 
tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut: 
Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP LAN tahun 2013 
 
Bab I  Pendahuluan, Menguraikan secara singkat latar belakang 

penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan 
penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur 
organisasi serta sistimatika penulisan; 

 
Bab II  Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan 

muatan rencana strategi LAN untuk periode 2010 – 2014, 
Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 
2013: 

 
Bab III  Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, 

menguraikan  analisis  pencapaian  kinerja LAN dikaitkan  
dengan pertanggungjawaban  publik  terhadap  
pencapaian  sasaran  strategis  untuk  tahun 2013, dalam 
bab ini juga diinformasikan juga capaian  dari  kegiatan-
kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat 
pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2013: 

 
Bab IV     Transformasi Organisasi LAN dan Rencana 2014, 

menguraikan tentang perubahan organisasi Lembaga 
Administrasi Negara dan implikasinya pada rencana 

; dan  
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Bab V  Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan 
rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran 
dan evaluasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2013.  

 

 

 

 

 



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 

 

 

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  

Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur 
adalah searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur 
negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui 
reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 
negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di 
pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang-bidang lainnya.  
 
Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJPMN 2010-2014) yang menitikberatkan pada 
upaya: Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, profesional, 
efektif, esien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa 
fokus prioritas, yakni: 
 

a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme  

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 
d. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi 

 
Berdasarkan fokus prioritas baik RPJPMN tersebut kemudian 
dijabarkan dalam beberapa sasaran yang akan dicapai berikut 
indikator yang digunakan, yakni: 
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1. Fokus Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih  
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan prioritas 
kegiatan:  
a. Harmonisasi Peraturan perundangan dalam rangka 

pelaksanaan strategi nasional pemberantasan korupsi. 
b. Pengembangan sistem integritas (kebijakan kode etik, 

pakta integritas, konik kepentingan) 
c. Pengembangan sistem e-procurement nasional. 

 
2. Fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan prioritas 

kegiatan:  
a. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik dalam rangka 

mewujudkan sistem dan manajemen pelayanan publik 
yang berkualitas: standar pelayanan, maklumat 
pelayanan, sistem pengaduan, ganti rugi, reward and 
punishment. 

b. Penyusunan pedoman pengaduan masyarakat atas 
pelayanan publik. 

c. Penyusunan kebijakan diklat pelayanan publik. 
d. Fasilitasi penyusunan dan penerapan standar pelayanan 

minimal (SPM)  
 

3. Fokus Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi prioritas 
kegiatan:  
a. Penataaan kelembagaan instansi pemerintah. 
b. Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan isntansi 

pemerintah. 
c. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah. 
d. Penyusunan kebijakan penerapan e-government. 
e. Penyusunan rencana induk penerapan e-government. 
f. Penyusunan kebijakan pemantapan sistem merit dalam 

manajemen kepegawaian negara. 
g. Penyusunan kebijakan gaji dan pensiun pegawai negeri 

dan pejabat negara. 
h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan pegawai negeri. 
i. Penyusunan kebijakan manajemen kinerja. 
j. Penyusunan kebijakan kontrak kinerja. 
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k. Penyusunan kebijakan reward and punishment untuk kinerja 
instansi pemerintah. 
 

4. Fokus Pemantapan Reformasi Birokrasi Instansi dengan prioritas 
kegiatan:  
a. Penyusunan Kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi dengan output : tersusunnya grand 
design reformasi birokrasi, penyempurnaan pedoman 
umum reformasi birokrasi, tersusunnya juklak/juknis reformasi 
birokrasi, terlaksananya asistensi dan sosialisasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi kepada instansi, terlaksananya 
monitoring evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan 
reformasi birokrasi instansi, terlaksananya penetapan 
remunerasi bagi instansi yang telah melaksanakan 
reformasi birokrasi. 

b. Kebijakan penanganan realokasi pegawai. 
c. Kebijakan diklat menunjang realokasi pegawai 

 
5. Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah, dengan prioritas 

kegiatan:  
a. Penyiapan prosedur, mekanisme dan langkah - langkah 

untuk     evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah 
b. Penyiapan konsep pengkajian ulang dalam rangka 

peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, 
termasuk otonomi khusus 

c. Evaluasi sistem dan peningkatan efektivitas penggunaan 
dana perimbangan daerah 

d. Pengembangan  konsep  peningkatan  kapasitas  aparatur 
pemerintah daerah 

 

2.2 Rencana Strategis LAN Tahun 2010 - 2014 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga 
Administrasi Negara telah menyusun Rencana Strategis Lembaga 
Administrasi Negara Tahun 2010 – 2014  yang berisi tentang tujuan, 
sasaran dan kebijakan LAN untuk periode lima tahun yang ditetapkan 



21

 
 

 
 
 

dalam Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2010 tentang Penetapan 
Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014. 
Secara ringkas subtansi Renstra LAN Tahun 2010 – 2014  dapat 
diilustrasikan sebagai berikut : 
 

1. Visi 

Visi LAN untuk untuk kurun waktu 2010-2014 adalah : 

 

 

  

 

2. Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, LAN telah menetapkan 7 
(tujuh) misi yang dilakukan secara berkesinambungan yaitu :  

1) Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara; 
2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang 

administrasi negara; 
3) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

aparatur negara; 
4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

negara; 
5) Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi 

negara; 
6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

administrasi; 
7) Peningkatan kapasitas organisasi LAN.  

 
 

“Menjadi Institusi yang Handal dalam Pengembangan 
Sistem Administrasi dan Peningkatan Kompetensi SDM 

Penyelenggara Negara”  
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3. Penetapan Tujuan dan Sasaran  

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, LAN menetapkan 7 
(tujuh) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 
sampai tahun 2014. Tujuan merupakan  penjabaran secara lebih 
nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik, Tujuh tujuan 
strategis LAN tersebut adalah sebagai berikut :   
 

1) Menyediakan Rekomendasi Kebijakan bagi Peningkatan 
Kinerja  Penyelenggaraan Administrasi Negara; 

2) Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna 
Mendorong  Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, 
Sistemik, Akuntabel, Konsisten dan Berkelanjutan; 

3) Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin 
Terwujudnya Aparatur Yang Profesional; 

4) Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Esien 
Dalam Mendukung Peningkatan  Kompetensi Dan Kapasitas 
Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih 
dan Bebas KKN; 

5) Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas di 
Bidang Administrasi Negara; 

6) Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu 
Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan 
Teknologi Administrasi; dan 

7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana dan  
Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah dirumuskan arah 
kebijakan dan strategi LAN secara sistematis dan terstruktur yang  
diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta 
strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar 
hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik  dengan sasaran 
stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini 
mempunyai empat perspektif yaitu: perspektif nilai tambah nasional, 
perspektif nilai tambah stakeholder, perspektif proses kerja internal, 
serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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Dua perspektif pertama yaitu perspektif nilai tambah nasional dan 
perspektif nilai tambah stakeholder termasuk pada level fullling 
stakeholder expectation . Perspektif nilai tambah nasional merupakan 
perwujudan visi LAN yang diharapkan  memberikan kontribusi 
langsung dalam pembangunan dalam skala nasional, khususnya 
dalam bidang tata kelola kepemerintahan yang baik dan aparatur 
yang profesional. Sementara perspektif nilai tambah stakeholders 
mencerminkan perwujudan tugas dan fungsi serta peran LAN dalam 
memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada 
stakeholder eksternal, sesuai dengan visi dan misi LAN. Stakeholders 
eksternal LAN yang dimaksud adalah Presiden beserta lembaga-
lembaga pemerintah lainnya baik yang di Pusat maupun di Daerah, 
dan DPR beserta lembaga negara lainnya. Disamping itu, LAN juga 
berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan ilmu administrasi.  
 
Dengan demikian, ruang lingkup aktitas LAN mencakup juga 
masyarakat akademis. Untuk mengetahui tingkat harapan dan 
keinginan dari stakeholders, LAN telah melakukan pengamatan 
secara periodik. Hasil pengamatan ini menjadi referensi bagi LAN 
dalam mendenisikan keinginan dan harapan dari stakeholders. Hal 
ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Kepres 103 Tahun 2001 
yang telah diubah berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2005, bahwa 
tugas LAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
administrasi negara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku, yang diselenggarakan dalam fungsi kajian, kediklatan, dan 
advokasi dalam bidang administrasi negara, serta pengembangan 
iptek administrasi.  
 
Adapun perspektif proses kerja internal merupakan perspektif 
pengarah strategis (strategic drivers ), yang menggambarkan proses 
bisnis internal yang dijalankan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pelayanan terhadap stakeholder guna menjamin 
pelaksanaan misi dan visi LAN. Kinerja dari proses bisnis internal ini, 
seyogyanya selalu dihubungkan dengan berbagai harapan, 
keinginan dan kebijakan yang dilakukan oleh stakeholders eksternal.
  
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan perspektif 
yang berkaitan dengan ketersediaan aset dan sumber daya yang 
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tidak terukur (intangible assets  dan resources ) yang didenisikan 
sebagai kompetensi LAN dalam mendukung pelaksanaan visi dan 
misi LAN. Intangible assets  dan resources  merupakan fondasi dasar 
bagi keberhasilan LAN dalam jangka panjang terutama dalam 
menjalankan visi dan misinya.  
 

 

Gambar 2.1  Peta Strategi LAN     



25

 

 

Secara kongkrit,  upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
tersebut diterjemahkan dalam  berbagai sasaran  strategis yang 
mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh 
organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan 
adalah hasil yang akan diwujdukan LAN dalam jangka menengah, 
sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan LAN 
untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan.   Sasaran strategis  dan 
indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis 
selama tahun  2010-2014 adalah sebagai berikut : 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama  

1 Tersedianya rekomendasi 
kebijakan yang berkualitas bagi 
instansi pusat dan daerah 

Persentase hasil kajian/litbang LAN 
yang disebarluaskan kepada 
stakeholder 

2 Ketepatan kajian dan litbang 
dengan kebutuhan 

Persentase hasil kajian dan litbang 
LAN yang dijadikan bahan referensi 
bagi stakeholder 

3 Peningkatan kualitas pembinaan 
diklat aparatur 

Jumlah lembaga diklat yang 
terakreditasi 

4 Penyelenggaraan Diklat 
Aparatur yang sesuai standar 

1. Jumlah Pedoman Kediklatan 
yang diterbitkan 

2. Persentase Diklat Aparatur 
yang terselenggara sesuai 
standar 

3. Persentase lulusan Diklat 
Aparatur dengan predikat 
minimal memuaskan 

4. Tingkat kepuasan peserta 
terhadap penyelenggaraan 
Diklat Aparatur 

5 Profesionalisme Pelaksanaan 
Advokasi 

Persentase permintaan advokasi 
bidang administrasi negara dari 
instansi lain yang terpenuhi 

6 Pengembangan Ilmu dan 
Teknologi Administrasi 

1. Jumlah penerbitan ilmiah di 
bidang ilmu administrasi 

2. Persentase lulusan STIA 
dengan IPK di atas 3,00 
dengan masa studi di bawah 
5 tahun 

 

7 Pengembangan Organisasi LAN 
Berbasis Kinerja 

1. Opini BPK terhadap 
pengelolaan keuangan LAN 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama  

2. Skor Evaluasi SAKIP LAN 
3. Persentase Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi LAN 

8 Publikasi dan diseminasi produk 
LAN yang terintegrasi 

Tingkat kepuasan stakeholders atas 
produk LAN 

9 Peningkatan kualitas sarana dan 
prasarana 

Persentase pemenuhan kebutuhan 
sarana dan prasarana kerja yang 
mmadai 

 

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2013  

Penetapan  Kinerja 2013 menjadi pernyataan  komitmen  yang 
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 
dan terukur 2013  dengan  mempertimbangkan  sumber daya  yang  
dikelolanya.  Tujuan  khusus  Penetapan  Kinerja  adalah  untuk 
meningkatkan  akuntabillitas,  transparansi,  dan  kinerja  sebagai  
wujud  nyata komitmen  antara  penerima  amanah  dengan  
pemberi  amanah,  sebagai  dasar penilaian  
keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 
kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan 
dan sanksi. 
 

Penetapan Kinerja 2013 ditetapkan untuk memenuhi  amanat Inpres 
Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta serta Surat Edaran Menpan 
Nomor: 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian LAKIP 2012 dan  
Dokumen Penetapan Kinerja 2013. LAN telah membuat penetapan 
kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, 
tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok 
ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penetapan 
Kinerja LAN tahun 2013  disusun dengan berdasarkan pada Rencana 
Kinerja Tahun 2013  yang telah ditetapkan.  
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET 

1 Tersedianya 
rekomendasi 
kebijakan yang 
berkualitas bagi 
instansi pusat dan 
daerah 

Persentase hasil 
kajian/litbang LAN yang 
disebarluaskan kepada 
stakeholders  

 

100% 

3 Peningkatan kualitas 
pembinaan diklat 
aparatur 

Jumlah lembaga diklat 
yang terakreditasi 

11 Reakreditasi,4 
akreditasi 
dengan predikat 
“A”=25% 

 

4 Penyelenggaraan 
Diklat Aparatur yang 
sesuai standar 

Persentase Diklat Aparatur 
yang terselenggara sesuai 
standar 

100% 

Persentase lulusan Diklat 
Aparatur dengan predikat 
minimal memuaskan 

60% 

Tingkat kepuasan peserta 
terhadap 
penyelenggaraan Diklat 
Aparatur 

Sangat Puas 

5 Profesionalisme 
Pelaksanaan 
Advokasi 

Persentase permintaan 
advokasi bidang 
administrasi negara dari 
instansi lain yang 
terpenuhi 

 

100% 

6 Pengembangan Ilmu 
dan Teknologi 
Administrasi 

Jumlah penerbitan ilmiah 
di bidang ilmu administrasi 

Penerbitan STIA 
LAN di Jurnal 
Kajian 

 

Persentase lulusan STIA 
dengan IPK di atas 3,00 
dengan masa studi di 
bawah 5 tahun 

 
80% 

 

7 Skor Evaluasi SAKIP LAN B 
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NO  SASARAN STRATEGIS INDIKATOR  TARGET  

Pengembangan 
Organisasi LAN 
Berbasis Kinerja  

Opini BPK terhadap 
pengelolaan keuangan  
LAN  

WTP  

Persentase pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi LAN  

90%  

8 Publikasi dan 
diseminasi produk 
LAN yang terintegrasi  

Tingkat kepuasan 
stakeholders  atas produk-
produk  LAN  

Baik  

9 Peningkatan kualitas 
sarana dan 
prasarana  

Persentase pemenuhan 
kebutuhan sarana dan 
prasarana kerja yang 
memadai  

100%  
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merupakan hasil 
kajian yang di biayai 
oleh DIPA LAN. Pada 
tahun 2013 ini jumlah 
kajian yang dicetak 
sebanyak 35 
kegiatan.   
 

b. Pengiriman 
kepada pemangku 
kepentingan  
Hasil kajian yang 

telah dicetak selanjutnya dikirim kepada stakeholders. Beberapa 
stakeholders yang selama ini menjadi target pengiriman hasil kajian 
LAN, antara lain DPR,  
 

c. Jumlah kajian yang di upload /diunggah  
Media online adalah media yang sangat esien dan efektif dalam 
penyebarluasan informasi hasil kajian. Bahkan media online dapat 
menjangkau audience yang lebih luas. Dalam hal ini LAN 
memanfaatkan media online ini sebagai sarana penyebarluasan 
hasil kajian/litbang. Manfaat media online bagi stakeholders adalah 
membuka aksesibilitas terhadap hasil kajian/litbang LAN.   
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d. Jumlah kajian yang disampaikan dalam bentuk press release 
Penyebarluasan hasil kajian/litbang LAN juga dilakukan melalui 
penyampaian press release. Press release dilakukan pada kajian yang 
diekspose melalui kegiatan Seminar dan Lokakarya yang 

diselenggarakan secara 
nasional.  Pada tahun 
ini, terdapat dua buah 
press release dari hasil 
kajian ”Arsitektur 

Kelembagaan 
Pemerintah Pusat” dan 
”Stakeholder’s Meeting 
2013”.  Press release ini 
disampaikan pada 

media 
seperti 
antara lain : 
Metro TV, 
Media 
Indonesia, 
Seputar 
Indonesia, 
TVOne, 
Liputan6, 
RRI, Tempo, 
Bisnis 
Indonesia, 
dan lain-
lain. 
Langkah strategis lain yang diupayakan oleh Lembaga Administrasi 
Negara adalah memperbaiki produk-produk hasil kajian untuk 
memenuhi kebutuhan stakeholder terhadap referensi kajian 
kebijakan. Sebagaimana disampaikan Kepala LAN dalam pidato 
peringatan ulang tahun LAN ke-56, dalam satu tahun terakhir (2013) 
warga LAN bahu-membahu melakukan re-orientasi kajian menjadi 
policy research. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat peran 
LAN sebagai policy think tank  untuk reformasi administrasi di 
Indonesia. Upaya tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan 

Dalam satu tahun terakhir ini 
warga LAN bahu membahu 
melakukan re-orientasi kajian 

menjadi policy research 
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peningkatan kapasitas sumber daya manusia riset Lembaga 
Administrasi Negara melalui Workshop Nasional Pengembangan 
Metodologi Penelitian Dalam Konteks Kajian Administrasi Negara dan 
Seminar Nasional Pengembangan Kapasitas Riset Bagi Sumber Daya 
Manusia Riset Lembaga Administrasi Negara. Upaya lain yang 
dilakukan adalah melakukan Stakeholder Meeting guna 
mempertemukan LAN dan segenap stakeholder LAN untuk 
mempertemukan antara kebutuhan stakeholder dan kapasitas LAN. 
Di samping itu LAN juga berupaya mengemas hasil kajian dalam 
bentuk policy brief . 

 

 

 

 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui  Indikator 
Kinerja Utama yaitu Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi.  
Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang memberikan 
harapan baru untuk lebih mudah mengakses pelayanan yang 
berkualitas, Lembaga Administrasi Negara berupaya mereformasi 
sistem diklat aparatur.  Reformasi dimaksud dilakukan melalui 
kegiatan pembinaan, penjaminan mutu termasuk penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara. Dalam hal 
pembinaan, LAN melakukan berbagai upaya melalui reformasi 
berbagai kebijakan di bidang kediklatan antara lain pembinaan 
terhadap lembaga-lembaga diklat baik di Pusat maupun di Daerah .  

2 Sasaran Strategis 2 
Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur  
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Dalam menjalankan fungsi pembinaaan Diklat ini, LAN mempunyai 
tugas melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga Diklat 

dalam rangka 
penjaminan mutu 

terhadap 
penyelenggaraan 

program diklat  
aparatur.  Pada tahun 
2013 LAN 
menetapkan target 
sebanyak 15 
Lembaga Diklat untuk 
diakreditasi yang 
terdiri dari 11 lembaga 
diklat reakreditasi dan 
empat lembaga diklat 
terakreditasi baru.  

 
Berdasarkan kebijakan institusi terkait dengan upaya reformasi 
kediklatan kegiatan akreditasi dialihkan targetnya menjadi 3 
kegiatan yang terdiri dari  : 
Penyempurnaan pedoman akreditasi dengan output yang dihasilkan 
yaitu  :  

 

Penyusunan Panduan bagi Assesor Akreditasi Lembaga Diklat 
Pemerintah baik untuk Diklat Prajabatan, Kepemimpinan dan Diklat 
Teknis dan Fungsional; 

1 Peraturan Kepala 
LAN  No 16 Tahun 
2013 tentang 
Pedoman 
Akreditasi Lembaga 
Diklat Pemerintah 
Penyelenggara 
Diklat Prajabatan 
dan 
Kepemimpinan;

2 Peraturan Kepala 
LAN  No 17 Tahun 
2013 tentang 
Pedoman 
Akreditasi Lembaga 
Diklat Pemerintah 
Penyelenggara 
Diklat Jabatan 
Fungsional ;

3 Peraturan Kepala 
LAN  No 18 Tahun 
2013 tentang 
Pedoman 
Akreditasi Lembaga 
Diklat Pemerintah 
Penyelenggara 
Diklat Teknis ;
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Sosialisasi pedoman akreditasi terhadap instansi pembina diklat teknis  
dengan output jumlah peserta sosialisasi sebanyak 60 orang yang 
terdiri dari 
instansi pusat 
dan daerah. 
Dalam 
upaya 
reformasi 
diklat 
dimaksud, 
secara 
simultan, 
berbagai 
kegiatan di 
bidang 
kediklatan 
diarahkan pula 
pada 
penyempurnaan berbagai 
pedoman kediklatan. Pedoman dimaksud antara lain (1) Pedoman 
Penyelenggaraan Diklatpim Tk I, II, III dan IV dengan terbitnya 
Peraturan Kepala LAN No. 10, 11, 12, 13 Tahun 2013, (2) Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dengan terbitnya 
Peraturan Kepala LAN No. 22 Tahun 2013, dan Penyelenggaraan 
Diklat Prajabatan Golongan III dengan terbitnya Peraturan Kepala 
LAN no 21 Tahun 2013, selanjutnya (3) Pedoman Penyusunan Standar 
Biaya Umum (SBU) Diklat Tahun 2014 dengan terbitnya Peraturan 
Kepala LAN No.  20 Tahun 2013.  
 

 

 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) 
indikator kinerja utama yaitu : (1) Persentase Diklat Aparatur yang 

3 Sasaran Strategis 3 
Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar  
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terselenggara sesuai standar, (2) Persentase lulusan Diklat Aparatur 
dengan predikat minimal memuaskan dan (3) Tingkat Kepuasan 
peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai 
dengan standar  didasarkan pada seberapa banyak diklat yang 
diselenggarakan telah sesuai dengan standar dibandingkan dengan 
jumlah diklat yang telah diselenggarakan pada tahun 2013. LAN telah 
menetapkan standar-standar penyelenggaraan diklat baik Diklat 
Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional, 
termasuk standar-standar yang memfasilitasi proses pembelajaran 
pada diklat-diklat tersebut antara lain : 

1. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang 
Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 

2. Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis 

3. Keputusan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Umum Pembinaan Diklat Fungsional 

4. Keputusan Kepala LAN Nomor 10/ 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I 

5. Peraturan Kepala LAN Nomor 11/ 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 

6. Keputusan Kepala LAN Nomor 12/2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

7. Keputusan Kepala LAN Nomor 13/2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

Persentase Diklat 
Aparatur yang 

terselenggara sesuai 
standar 

Target  
100% 

Realisasi 
87,18% 

Capaian 
87,18% 



42

 
 

Secara keseluruhan diklat yang diselenggarakan di LAN berjumlah 78 
diklat dengan rincian (1) Diklat Kepemimpinan berjumlah 26, dan (2) 
Diklat Teknis berjumlah 52.  Dari jumlah tersebut, penyelenggaraan 
yang sesuai standar adalah 68 Diklat  sehingga pencapaian IKU 
persentase diklat yang terselenggara sesuai standar ini,  dicapai 
sebesar 87,18 % dari  target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini 
disebabkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta dengan 
standar yang ditetapkan yaitu  dalam penyelenggaraan Diklat Teknis 
yang melebihi rasio yang dipersyaratkan dalam pedoman  karena 
melonjaknya jumlah peserta pada saat pembukaan Diklat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap IKU persentase peserta diklat dengan nilai memuaskan 
diukur berdasarkan prestasi peserta diklat kepemimpinan.  Secara 
keseluruhan realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan 
sebesar 60% dan tercapai 46,1% dengan prosentase capaiannya  
sebesar  76,83%.

 
 

 

 

 

 

Persentase lulusan 

Diklat Aparatur 
dengan predikat 

minimal memuaskan  

Target 
60%  

Realisasi  
 46,1%  

Capaian 
 76,83%  

Tingkat Kepuasan 
peserta terhadap 
penyelenggaraan 

diklat aparatur 

Target 

Realisasi 

Sangat Puas 

Puas 
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Adapun untuk  pengukuran 
IKU tingkat kepuasan peserta 
terhadap penyelenggaraan 
diklat aparatur, dilakukan 
melalui metode penyampaian 
kuesioner kepada seluruh 
peserta diklat baik Diklat 
Kepemimpinan,  maupun Diklat 
Teknis dan Fungsional. 
Kuesioner tersebut mengukur 
tingkat kepuasan peserta 
dengan skala 1 – 10. 
Berdasarkan hasil pengolahan 
data yang dilakukan secara 
keseluruhan berada di range 

”baik” yaitu pada interval 7.69. Apabila  hasil capaian kinerja ini 
mengacu pada standar yang dikeluarkan Kementerian PAN dan RB 
yaitu Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/2011 termasuk pada kriteria 
pelayanan yang baik ,  berada pada interval 6.251 – 8.125.   

 



44

 
 

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi yang selalu 
dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan diklat, secara umum 
peserta diklat menyatakan puas terhadap pelayanan yang 
diberikan. Meskipun secara umum para peserta menyatakan puas 
dengan pelayanan yang diberikan, beberapa masukan selalu saja 
disampaikan para peserta dalam rangka peningkatan pelayanan 

dalam 
penyelenggaraan 

Diklat meliputi : (a) 
perlunya up dating  
sarana prasarana 
diklat yang lebih 

technological 
friendly ; (b) 

perlunya 
peningkatan 

kapasitas 
widyaiswara 

khususnya dalam 

penyelenggaraan 
diklat 
kepemimpinan; 
dan (c) perlunya 
pengembangan 
metode 
pembelajaran 
yang lebih menarik  
(d) perlunya 
penyempurnaan 
modul/bahan ajar 
. 
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Dalam rangka 
peningkatan kualitas 

penyelenggaraan 
diklat telah dilakukan 
upaya : (a) 
pembaharuan sistem 
diklat aparatur yang  
secara efektif 
dilaksanakan serentak 
pada tahun 2014 (b) 
peningkatan kapasitas 
para Widyaiswara 
melalui pelibatan 
mereka dalam 
berbagai forum-forum 
ilmiah seperti Seminar, 

sharing knowledge (c) pemanfaatan jejaring sosial dan internalisasi 
nilai-nilai organisasi sebagai dasar dalam bertindak dan berperilaku 
dalam memberikan pelayanan. 

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang 
technological friendly , LAN memulai penggunaan Teknologi Informasi 
dalam proses pembelajaran Diklat khususnya pada Tahapan 
Coaching  and Counselling   selama peserta off campus . 
Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya terbatas antara peserta 
dengan fasilitator dan penyelenggara, namun juga pada kegiatan-
kegiatan Diklat lainnya seperti dikembangkannya forum konsultasi 
berbasis teknologi antara Widyaiswara dengan LAN sebagai instansi 
pembina diklat yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan 
Widyaiswara, selain itu Informasi Kediklatan dapat dilakukan secara 
langsung melalui SIDA ( Sistem Informasi Diklat Aparatur ) yang  secara 
bertahap mulai dibenahi LAN sehingga  masing-masing Lembaga 
Diklat bisa  melakukan up dating terhadap perkembangan informasi 
kediklatan. Pemanfaatan teknologi lainnya mulai dilakukan pada 
proses pendaftaran calon peserta untuk mengikuti Diklat Teknis dan 
Fungsional  
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Untuk mencapai sasaran strategis terebut, LAN mengidentikasi 1 
(satu) indikator kinerja utama yaitu jumlah pihak yang diberikan 
advokasi di bidang administrasi negara. Kegiatan advokasi ini 
dilakukan oleh unit lini 
dilingkungan LAN 
yakni kajian, diklat, 
dan STIA kepada 
Kementerian, 
Lembaga, Daerah, 
dan instansi lainnya  
baik yang dilakukan 
secara langsung 
(tatap muka) 
maupun tidak 
langsung. 
Pelaksanaan 
advokasi secara 
langsung dilakukan 
melalui sosialisasi, 
bimbingan teknis, 
konsultasi, 

asistensi/pendampingan, dan diskusi, sedangkan advokasi secara 
tidak langsung  

4 Sasaran Strategis 4 
Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi  
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administrasi negara, pembinaan diklat, dan sebagainya. Pencapaian 
kinerja pelaksanaan advokasi diperoleh dari perbandingan antara 
jumlah permintaan advokasi dengan jumlah kegiatan advokasi yang 
dapat dipenuhi, dengan angka pencapaian kinerja untuk sasaran ini 
adalah 100%. Hal ini merupakan komitmen LAN terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban bahwa selain 
menyelenggarakan kajian dan diklat bagi PNS, LAN juga 
menyelenggarakan fungsi advokasi/perkonsultasian. Oleh karena itu, 
setiap permintaan fasilitasi/asistensi/bimbingan teknis/sosialisasi yang 
disampaikan kepada LAN semaksimal mungkin direspons dan 
dipenuhi dengan mendayagunakan sumber daya (resources ) yang 
tersedia. Dengan kata lain, permintaan advokasi atau 
perkonsultasian kepada LAN terealisasi sepenuhnya (100%).  

Sebagai gambaran tentang permintaan advokasi/perkonsultasian 
yang telah dipenuhi  pada tahun 2013 antara lain meliputi:  

1. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang reformasi birokrasi baik di 
pusat maupun di daerah.  

2. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang penataan kelembagaan 
meliputi kegiatan penyusunan organisasi dan tata kerja, evaluasi 
organisasi, pemantapan OTK, dan analisis jabatan, analisis 
beban kerja, dan sebagainya. 

3. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang penataan sumber daya 
aparatur meliputi kegiatan penyusunan pola karier, analisis 
kebutuhan diklat, penyusunan grading PNS, pemetaan 
kompetensi jabatan struktural, dan pengelolaan jabatan 
fungsional (: analis kebijakan). 

4. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang otonomi daerah, dalam hal 
ini berupa advokasi/pendampingan penyusunan rencana 
pencapaian target standar pelayanan Minimal (SPM) dalam 
rangka pencapaian kinerja daerah sebagai tindak lanjut PP No. 
65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
SPM, pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Dalam hal ini LAN berkedudukan sebagai anggota Tim Nasional 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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(EKPPD) bersama dengan 9 (sembilan) Kementerian/LPNK yang 
lain. 

5. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang pelayanan publik meliputi 
kegiatan penyusunan standard operating procedures  (SOP), 
standar pelayanan publik (SPP), SPM, dan beberapa materi 
lainnya. 

6. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang manajemen kebijakan publik 
meliputi kegiatan partisipasi dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, salah 
satu contohnya adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN), UU tentang Pemerintahan Daerah, 
penyusunan peraturan kepala daerah, dan sebagainya. 

7. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang sistem administrasi negara 
salah satunya terkait penyusunan Sistem Integritas Nasional (SIN). 

8. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang hukum administrasi negara 
kepada pemerintah pusat dan pemrintah daerah. 

9. Fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang diklat di antaranya sosialisasi 
diklat kepemimpinan pola baru, pelaksanaan training of trainers 
(TOF), training of facilitators  (TOF), dan sebagainya. 

Keberhasilan LAN dalam pemenuhan permintaan advokasi tersebut 
dari tahun ke tahun menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi 
kalangan internal maupun eksternal LAN. Secara internal, 
keberhasilan dalam memberikan advokasi akan semakin menambah 
motivasi untuk berkarya yang lebih baik di masa mendatang. 
Sedangkan bagi eksternal LAN, hal ini akan memberikan kepuasan 
atas pelayanan yang diberikan (customer satisfaction ), yang 
biasanya dilanjutkan dengan permintaan advokasi untuk bidang-
bidang yang lain.  

Beberapa kegiatan advokasi/perkonsultasian LAN yang berlanjut 
baik dalam hal waktu maupun substansi dapat ditelusuri pada 
fasilitasi/asistensi/bimtek di bidang penataan kelembagaan yang 
dilaksanakan oleh salah satu pusat kajian baik advokasi di lingkup 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kerangka 
waktu misalnya, kegiatan penataan organisasi pemerintah daerah 
yang dilakukan Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Kedeputian I di 
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Kabupaten Muara Enim telah telah berlangsung selama dua tahun 
terakhir. Adapun dalam kerangka substansi, fasilitasi/asistensi/bimtek 
pun tidak hanya terkait penataan organisasi pemerintah daerah 
namun berkembang ke arah substansi lainnya seperti penyusunan 
grading, penyusunan analisis kebutuhan diklat (TNA), dan 
sebagainya.  

Hal senada dapat dilihat pada advokasi/perkonsultasian di bidang 
manajemen pelayanan publik, dimana permintaan 
fasilitasi/asistensi/bimtek penyusunan SOP dan SPP senantiasa 
berdatangan baik dari pusat maupun daerah. Untuk itu, LAN melalui 
pusat-pusat kajian di Jakarta maupun di tiga pusat kajian dan 
pendidikan dan pelatihan aparatur (PKP2A) I (Bandung), PKP2A II 
(Makassar), dan PKP2A III Samarinda telah memenuhi permintaan 
tersebut dengan sangat baik.  

 

 

 

 

 

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini, LAN 
mengidentikasikan 2 (dua) IKU yaitu jumlah penerbitan ilmiah di 
bidang ilmu administrasi 
dan Persentase lulusan 
STIA yang memuaskan 
yaitu mahasiswa S1 
dengan IPK di atas 3,00 
dengan masa studi di 
bawah 5 tahun dan 
mahasiswa S2 dengan 
IPK di atas 3,25 dengan 
masa studi di bawah 2 
tahun.  

 

5 Sasaran Strategis 5 
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi  
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Untuk pemenuhan terhadap IKU jumlah penerbitan di bidang Ilmu 
administrasi dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN 
dan  unit kerja kajian di lingkungan LAN, pada tahun 2013 berhasil 
direalisasikan sejumlah 65 penerbitan di bidang ilmu administrasi, 
dengan kategori penerbitan  kajian, penelitian dosen mandiri, 
penerbitan jurnal dan buku teks, dari target total penerbitan sejumlah 
67 penerbitan. 

 

 

 

 

Penerbitan di bidang ilmu administrasi ini menegaskan signikannya 
peran LAN dalam menyumbang 
pengembangan ilmu administrasi dengan 
menghasilkan berbagai penerbitan ilmiah 
dalam bentuk Jurnal, Buku Teks dan hasil 
Penelitian.  Beberapa jurnal yang sudah 
diterbitkan oleh satuan-satuan unit kerja di 
lingkungan LAN antara lain: Jurnal Wacana 
Kinerja (Bandung), Jurnal Kapita Selekta 
(Jakarta), Jurnal Good Governance 
(Jakarta), Jurnal Administrasi Negara 
(Makassar), Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik 
(Makassar), Jurnal Ilmu Administrasi 
(Bandung), Jurnal Borneo (Samarinda), 
Jurnal Desentralisasi (Jakarta), dan Jurnal 
Transformasi Administrasi (Aceh). 
 

Target 67 Terbitan 

Realisasi 65 Terbitan 

Jumlah Penerbitan di 
Bidang Ilmu 
Administrasi 
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Para peneliti dan dosen juga menulis artikel atau membuat karya tulis 
ilmiah yang dimuat dalam publikasi dan media lain di luar yang 
diterbitkan oleh LAN, seperti antara lain, sejumlah delapan makalah 
yang diterbitkan oleh Korean Association Policy Studies (KAPS) Korea, 
satu makalah di International Journal of Policy Studies (IJPS), tiga 

makalah diterbitkan Eastern 
Regio n Organization of Public 
Administration  (EROPA), satu 
makalah dipaparkan di IIAS-
IASIA Congress, termasuk book 
chapter yang diterbitkan IIAS 
dengan penerbit Bruylant, 
Bruxelles, dua makalah di 
(Network of Asia Pacic School 
and Institute on Public 
Administration and 
Governance (NAPSIPAG) di 
India, tulisan yang dimuat di 
Jurnal terbitan Universitas 
Brawijaya, dan lain-lain.  

Adapun dalam rangka 
pemenuhan IKU yang kedua dari sasaran strategis Pengembangan 
Ilmu dan Teknologi Administrasi ini, STIA LAN diharapkan dapat 
menghasilkan alumni-alumni yang mempunyai kualikasi akademis 
mumpuni. Ketiga kampus telah menghasilkan sebagian prol lulusan 
dengan standar kelulusan memuaskan pada masing-masing 
program studi.  
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Secara umum pencapaian terhadap IKU persentase lulusan STIA LAN 
untuk jenjang S1 yang memuaskan yaitu sebesar 80,29%, atau sedikit 
melampaui 0,29% dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi 
persentase untuk lulusan mahasiswa S2 yang memuaskan adalah 
60,67% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Rincian dari prol 
lulusan STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar untuk tahun 
akademik 2013. Masing-masing kampus menghasilkan sejumlah 
lulusan dengan persentase alumni yang lulus dengan predikat 
memuaskan bervariasi. Persentase terendah adalah kelulusan 
jenjang S2 di kampus Makassar dengan pencapaian 44%, sedangkan 
yang tertinggi dicapai oleh jumlah lulusan di S1 kampus Makassar 
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yang mencapai 85,97%. Tingkat  pencapaian IKU terkait dengan 
beberapa 
permasalahan  
yang 
teridentikasi 
sebagai 
berikut:                    

1. Permasalahan terkait dengan kapasitas SDM dan 

pengembangannya antara lain terkait kapasitas metodologi, 

kepakaran akan bidang tertentu, selain beberapa diantaranya 

mendapat penambahan tugas di luar fungsinya sepert  

ditugaskan sebagai pejabat struktural. 
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2. Sumber daya dan alokasi anggaran untuk penelitian yang 

sangat minim tidak mendukung terciptanya penelitian yang 

diinginkan sesuai kebutuhan suatu perguruan tinggi. 

Terkait dengan hal tersebut, Beberapa upaya yang dilakukan adalah 
melalui desain pengembangan kapasitas SDM yang didasarkan 
pada pengembangan orientasi dan program pendidikan, dari 
pendekatan pendidikan akademik, professional, Perencanaan dan 
alokasi anggaran yang lebih proporsional agar memberi insentif lebih 
bagi SDM untuk lebih produktif dalam menghasilkan penerbitan 
ilmiah, disesuaikan dengan rencana restrukturisasi kelembagaan STIA 
untuk merespon tantangan dan perubahan lingkungan strategis, 
khususnya UU ASN, Memperkuat media publikasi dengan lebih 
mengoptimalkan teknologi informasi. Termasuk di dalamnya adalah 
penyebaran (scaling-up) ide, gagasan dan “rekayasa” praktek 
pemerintahan melalui kajian akademik yang terfokus pada 
kebutuhan/permasalahan riil 

 

 

 

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) 
indikator kinerja sasaran yaitu (1) Opini BPK terhadap pengelolaan 
keuangan LAN, (2) Skor Evaluasi AKIP LAN dan (3) Prosentase 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN. Indikator  keberhasilan dan 
capaian kinerja terkait pencapaian sasaran  pengembangan 
organisasi LAN berbasis kinerja  
 
 
 
 
 
 

 

6 Sasaran Strategis 6 
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja 
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Indikator 
Kinerja  

Target  Realisasi  Persentase 
Capaian  

Opini BPK 
atas laporan 
keuangan LAN  

WTP  WTP 100 % 

Skor Evaluasi 
AKIP LAN 

B B 100% 

Prosentase 
Pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi LAN  

90%
 
         

90,83% 100.92% 

 

Indikator  kinerja  Opini BPK atas laporan keuangan LAN   merupakan  
ukuran  keberhasilan   untuk mencapai  sasaran  strategis  
pengembangan organisasi berbasis kinerja. Sebagai  salah  satu  
lembaga  negara  pengguna  APBN,  LAN berkewajiban  untuk  
memberikan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  transparansi  dan 
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  
penyampaian laporan  pertanggungjawaban  keuangan  
pemerintah  yang  memenuhi prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  
dengan  mengikuti  standar  akuntansi pemerintahan yang telah 
diterima secara umum. Seperti  telah diamanatkan oleh Undang-
undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  dan  
Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2011  tentang  Anggaran  
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun Anggaran  2012  yang  
telah  direvisi  dengan  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2012  
tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2011,  
Menteri/Pimpinan  Lembaga  sebagai  Pengguna  Anggaran/Barang 
mempunyai  tugas antara  lain  menyusun  dan  menyampaikan  
laporan keuangan  Kementerian/Lembaga  yang  dipimpinnya.  
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Pada indikator kinerja pertama yaitu Opini BPK atas Laporan 
Keuangan, LAN  berhasil mencapai target yang telah ditetapkan 
yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Setiap tahun LAN menyusun 
Laporan Keuangan  dengan menggunakan Sistem Akuntansi  
Instansi(SAI), 
yang terdiri 
atas Sistem 
Akuntansi 
Keuangan 
(SAK) dan  
Sistem 
Akuntansi 
Barang Milik 

Negara(SABMN). Laporan keuangan tersebut direviu terlebih dahulu 
oleh Inspektorat LAN, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Terhadap Laporan Keuangan LAN sendiri Tahun 
2013, sampai saat ini belum diterima hasil audit BPK. Sebagaimana 
diketahui, Opini BPK terhadap laporan keuangan LAN yaitu WTP telah 
diperoleh LAN sejak tahun 2007. 

 
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja kedua dari sasaran  
strategis  “pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja” tersebut  
adalah  Hasil  penilaian  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja LAN,  dengan  
target  “B”.  Secara  umum,  pencapaian  kinerja  pada  indikator  ini  
tidak lepas dari peran semua unit kerja di LAN. Hal ini dikarenakan 
evaluasi akuntabilitas  kinerja  menilai  sistem  akuntabilitas  kinerja  
secara keseluruhan  mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  
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pencapaian, hingga  pelaporan  kinerja,  di  mana  seluruh  unit  kerja  
di  Lingkungan LAN terlibat di dalamnya. 

 
Tahun 2013 LAN mendapatkan predikat “B” bila dibandingkan 
dengan hasil penilaian sebelumnya, sama dengan hasil penilaian 
untuk  tahun 2012 namun memiliki bobot yang lebih besar. 
Perbandingan hasil evaluasi AKIP LAN tahun 2010- 2013 dijelaskan 
dalam tabel berikut  :  

 

 Komponen 
yang dinilai  

Bobot Nilai 

2010 

Nilai 

2011 

Nilai 

2012 

Nilai 

2013 

a.  Perencanaan 
Kinerja 

35 18.84 21.92 24.69 25.07 

b. Pengukuran 
Kinerja 

20 11.17 11.65 12.85 13.02 

c. Pelaporan 
Kinerja 

15 7.38 9.88 10.50 10.71 

d. Evaluasi Kinerja 10 4.25 4.32 4.91 5.53 

e. Capaian Kinerja 20 9.95 11.68 13.07 13.42 

Nilai Hasil Evaluasi  51.59 59.45 66.02 67.75 

Tingkat Akuntabilitas 
Kinerja 

 CC CC B B 

 
Berdasarkan  hasil  evaluasi  AKIP Tahun  2011 dan  2012,  beberapa  
faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  pencapaian indikator  
kinerja  ini,  serta  tindak  lanjut  yang  telah  dilaksanakan  oleh LAN 
pada tahun 2013 akan dijelaskan dalam tabel di bawah : 

 

Kompoen 
Penilaian 

Penilaian SAKIP LAN Tahun 
2012 

Tindak Lanjut 

Perencanaan  
Kinerja 

Telah memiliki Rencana 
Strategis, Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) dan 
Penetapan Kinerja (PK) 

Renstra, RKT dan 
PK tingkat satuan 
kerja telah 
memuat IKU 

Pengukuran 
Kinerja 

Secara formal LAN telah 
memiliki IKU sebgai alat ukur 

 Rencana aksi 
disajikan  dalam 
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Kompoen 
Penilaian 

Penilaian SAKIP LAN Tahun 
2012 

Tindak Lanjut 

keberhasilan entitas 
organisasi dna telah 
melakukan pengukuran 
atas target-target kinerja 
yang direncanakan. 
Kekurangan dalam hal 
pengukuran kinerja :  

1) IKU yang telah 
diimplementasikan belum 
diformalkan melalui 
Keputusan Kepala LAN 

2) Sistem pengumpulan data 
kinerja LAN yang baru 
dibangun dengan teknologi 
informasi belum dapat 
dimanfaatkan secara 
optimal dalam 
pengendalian dan 
pemantauan kinerja secara 
berkala serta penyusunan 
LAKIP 

Renstra dan akan 
dituangkan  dalam 
rencana  tahunan  

 IKU Unit Kerja telah 
diformalkan 

 

Pelaporan 
Kinerja 

1) LAKIP tingkat unit kerja 
belum seluruhnya 
menyajikan evaluasi dan 
analisis mengenai capaian 
kinerja secara memadai 

2) LAKIP tingkat unit kerja 
belum seluruhnya 
menyajikan pembandingan 
data kinerja yang memadai 

3) LAKIP belum dapat 
dimanfaatkan secara 
optimal untuk memperbaiki 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
program/kegiatan 
organisasi serta untuk 
penilaian kinerja  

 Setiap Unit Eselon II 
dilingkungan LAN 
telah menyusun 
LAKIP 

Evaluasi Kinerja Belum seluruh unit kerja di 
lingkungan LAN yang telah 

 Telah dilakukan 
evaluasi internal 
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Kompoen 
Penilaian 

Penilaian SAKIP LAN Tahun 
2012 

Tindak Lanjut 

menindaklanjuti hasil 
evaluasi akuntabilitas 
kinerja. LAN juga belum 
melakukan evaluasi 
terhadap program-program 
strategis 

atas LAKIP LAN 
yangdilaksanakan 
oleh Inspektorat 
LAN 

 Fokus evaluasi 
bergeser dari 
penggunaan 
anggaran dan 
pelaksanaan 
kegiatan menjadi 
capaian outcome   

 

Indikator ketiga, terkait persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
lingkungan LAN.  Penilaian sebelumnya diperoleh berdasarkan 
kegiatan penilaian  mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) 
yang dilaksanakan di LAN pada pertengahan tahun 2012. PMPRB 
sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan 
reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing – 
masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.  Berdasarkan 
penilaian yang dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator 
internal yang mencerminkan pencapaian program dan kegiatan RB 
LAN adalah 78,75% atau tercapai 87,5% persen dari target 90%. Tahun 
2012 dengan road map reformasi birokrasi yang memiliki sasaran 
untuk perubahan pola pikir dengan menyosialisasi dan 
menginternalisasi manajemen perubahan dengan harapan LAN 
mampu menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi di 
bidang pelayanan masyarakat. 

 
Untuk tahun 2013, sasaran reformasi birokrasi berdasarkan road map 
reformasi birokrasi LAN lebih kepada penguatan organisasi yang 
secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, 
kepegawaian dan diklat. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2013 
telah terbit Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Administrasi Negara dalam penyempurnaan organisasi 
dan tata kerja LAN dalam rangka mendorong percepatan reformasi 
birokrasi dan mendukung efektivitas serta efektivitas serta esiensi 
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pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyempurnaaan organisasi dan 
tata kerja tersebut terlihat dengan adanya perubahan jumlah 
pejabat eselon I dimana sebelumnya terdiri dari satu sekretaris utama 
dan lima deputi, pasca restrukturisasi hanya tersisa tiga deputi dan 
satu sekretaris utama.  

 

 

 
 
 
 

Secara keseluruhan jika dilakukan perbandingan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dengan road map LAN dapat disimpulkan 
capaian yang telah dihasilkan adalah sebesar 90,83%  angka ini 
dihitung berdasarkan capaian terhadap program RB yang 
mencakup 8 area perubahan yaitu manajemen perubahan, 
penataan peraturan perundang – undangan, penataan dan 
penguatan organisasi, tatalaksana, sistem manajemen SDM 
aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 
kinerja dan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan, dari 
rangkaian program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 
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No Program RB Capaian  

2010 2011 2012 2013 2014 

1 E-service Bidang Diklat      

2 E-service STIA      

3 Pembentukan Tim 
Manajemen Perubahan 

     

4 Penyusunan Strategi 
manajemen perubahan 
dan strategi komunikasi 

     

5 Sosialisasi dan Internalisasi 
Manajemen Perubahan 
dalam rangka RB 

     

6 Penataan berbagai Per-
Uuan yang 
dikeluarkan/diterbitkan oleh 
LAN 

     

7 Restrukturisasi penataan 
tugas unit kerja 

     

8 Penguatan Unit organisasi 
yang secara fungsional 
melaksanakan fungsi 
organisasi, tatalaksana, 
kepegawaian dan diklat 

     

9 Penyusunan dan 
penyempurnaan Dokumen 
SOP Penyelenggaraan 
tugas dan fungsi yang 
disahkan 

     

10 Pembangunan/pengemba
ngan  e-ofce/e-
government di LAN 

     

11 Penataan Sistem Rekruitmen 
pegawai  

     

12 Analisis Jabatan      

13 Evaluasi Jabatan      

14 Penyusunan Standar 
Kompetensi Jabatan  
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No Program RB Capaian  

2010 2011 2012 2013 2014 

15 Assesment individu 
berdasarkan kompetensi 

     

16 Penerapan Sistem Penilaian 
Kinerja Individu 

     

17 pengembangan data base 
pegawai 

     

18 Pengembangan Diklat 
Pegawai berbasis 
Kompetensi 

     

19 Penerapan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

     

20 Peningkatan Peran Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP) sebagai Quality 
Assurance dan consulting. 

     

21 Penguatan AKIP      

22 Pengembangan Sistem 
Manjemen Kinerja Organisasi  

     

23 Penyusunan Indikator Kinerja 
Utama (IKU)  

     

24 Penerapan  Standar 
Pelayanan di setiap unit kerja 

     

keterangan          

               =  telah tercapai 

               =  belum tercapai 
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Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) 
indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kepuasan stakeholders atas 
produk-produk LAN. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan 
sebagai berikut: 

 

IndikatorKinerja Target Realisasi Persentase 
Capaian  

Tingkat 
kepuasan 
stakeholders atas 
produk-produk 
LAN 

     Baik Baik 100% 

 

Pada tahun sebelumnya, tingkat kepuasan stakeholder atas produk – 
produk LAN diukur berdasarkan instrumen PMPRB terutama untuk 
komponen yaitu hasil yang dirasakan dari para pemangku 
kepentingan/stakeholder dan hasil pengukuran sosial Pengukuran 
kepuasan masyarakat/Pengguna layanan.  

Pada tahun ini  dengan adanya permasalahan kemampuan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi yang belum mampu memverikasi nilai PMPRB yang masuk, 
menjadi LAN melakukan pengukuran tentang tingkat kepuasan 
stakeholder didasarkan pada instrumen lainnya, yakni hasil evaluasi 
kinerja LAN yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kinerja 
Kelembagaan.  

 

7 
Sasaran Strategis 7 

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang 
terintegrasi 
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Dari informasi pada 
tabel diperoleh 
informasi tingkat 

kepuasan 
stakeholders atas 
produk-produk LAN 
yang diukur melalui 
angka persepsi 
stakeholders terhadap 
kinerja LAN tahun 2013 
(Capaian 2013) 

sebesar 80.35 atau dikategorikan baik.  Untuk bidang kajian/litbang 
diperoleh nilai sebesar 79.9, untuk bidang diklat sebesar 82.5 dan STIA 
sebesar 84.5. Adapun sekretariat diperoleh nilai 74.5.   

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan bantuan PKP2A 
I dan STIA LAN Bandung; PKP2A II dan STIA LAN Makassar; dan PKP2A 
III Samarinda. Di ketiga daerah tersebut, dilakukan focus group 
discussion (FGD) dengan beberapa stakeholders LAN dan melakukan 
penyebaran kuesioner kepada mereka.  Sedangkan selain ketiga 
daerah tersebut di atas, di internal LAN Pusat, telah dilakukan 
penyebaran kuesioner kepada Satker STIA LAN dan seluruh unit eselon 
II di bidang kajian/litbang dan Diklat untuk menilai kinerja 
kesekretariatan LAN.  

 

 

Persepsi Stakeholder atas  

Kinerja LAN menurut 
Bidang 

Capai
an 

2013 

1. Kajian/Litbang  79,9 

2. Diklat 82,5 

3. STIA 84,5 

4. Sekretariat 74,5 

Persepsi Stakeholder atas  

Kinerja LAN 80,35 
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Di samping itu 
penyebaran 

kuesioner 
evaluasi kinerja 
LAN juga 

dilakukan 
kepada seluruh 
pihak (ekstern) 
yang terlibat 

langsung 
dalam 

pencapaian 
kinerja LAN 

maupun kepada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat langsung 
dari kinerja Lembaga Administrasi Negara, baik yang ada di Pusat 
maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). 

 

 

 

 

Realisasi sik peningkatan penyediaan sarana dan prasarana adalah 
sebesar 100% persen. Rincian pengadaan sarana prasarana tahun 
2013 adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan Gedung Aceh, yang   dialokasikan anggaran 

multiyears dari RM APBN sebesar  Rp 55.699.319.000 ,- 

Pembangunan gedung di Aceh dari target 100% pembangunan 

sik gedung baru telah tercapai sebanyak 100% dari yang 

direncanakan.  

Ketersediaan gedung yang representatif diharapakan mampu 
menunjang tugas dan fungsi PKP2A IV LAN. Oleh sebab itu, salah satu 
prioritas kinerja pada tahun 2013 ialah menjamin pelaksanaan 
pembangunan gedung sesui dengan peraturan-peraturan yang 

8 Sasaran Strategis 8 
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana  
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berlaku dan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKS 
pembangunan Gedung.  

Pada tahun 2011, PKP2A IV LAN memperoleh tanah hibah seluas 
25.000 m2 dari Pemerintah Aceh (Hibah Pemerintah Aceh dengan SK 
Gubernur Nomor : 590/512/201). Adapun tanah hibah yang 
diperuntukan bagi pembangunan Gedung PKP2A IV LAN akan 
direncanakan pembangunannnya pada tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2014 (Multiyears). Pembangunan gedung mulai dilaksanakan 
pada tahun 2012 dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 
2014. Target pembangunan sik gedung untuk tahun 2013 adalah 100 
persen (dari Kontrak Anak II). Pada akhir tahun 2013, tim manajemen 
kontruksi menghitung bahwa realisasi sik bangunan telah mencapai 
100 persen. Pembangunan pada tahun 2013 seperti tergambar 
sebagai berikut : 
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2. Pengadaan alat kedokteran/kesehatan dan bahan 

perpustakaan mencapai realisasi 100% seperti target yang telah 

ditetapkan 

3. Pelaksanaan Audit ICT pada kantor LAN Jakarta dengan salah 

satunya pengadaan belanja modal untuk peralatan dan mesin 

ICT, realisasi sik telah mencapai 100% sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan.    
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3.4 Analisis Kinerja Lain 

 

3.4.1 Reform Leader Academy  

Untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang mampu menciptakan, 
mendorong, dan menjaga kesinambungan pelaksanaan reformasi 
birokrasi di setiap instansi pemerintah amupun pelaksanaan reformasi 
birokrasi secara nasional telah dirancang sistem pendidikan (diklat) 
khusus yang secara spesik difokuskan untuk mempersiapkan para 
calon pemimpin yang memiliki visi reformasi birokrasi.  RLA adalah 
Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan untuk 
membentuk Reformers, Agent of Change, atau Pemimpin 
Perubahan.  Kompetensi yang ingin dibangun dalam Diklat RLA 
adalah kemampuan mengelola perubahan .  

 

 

 

 

 

 

Reform Leader Academy dirancang  untuk menjawab kebutuhan 
penciptaan reformasi birokrasi pemerintah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan 
kode etik aparatur negara.  

Kementrian PAN dan RB mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 
Menteri PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Diklat 
Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang diikuti dengan 
dikeluarkannya Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
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Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan  Reformasi 
Birokrasi / Reform Leader Academy.  

Tahun 2013 talah dilaksanakan satu angkatan RLA dengan tema  
”Ease of Doing Business”. Untuk tema ini telah diidentikasi stakeholder 
yang menjadi peserta Diklat, yaitu:  

(1). BKPM 

(2).  Kementerian Perdagangan  

(3). Kementerian Perindustrian  

(4). Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi  

(5). Kementerian Hukum & HAM  

(6). Kementerian BUMN-PLN  

(7). Ditjen Pajak-Kementerian Keuangan  

(8). Pem. Provinsi DKI Jakarta  

Penyelenggaraan :  

 Diselenggarakan oleh Lembaga Diklat di LAN (Pusdiklat 
SPIMNAS Bidang Teknik Manajemen dan Kebijakan 
Pembangunan/TMKP);  

 Biaya dibebankan pada DIPA MENPAN dan RB Tahun 
Anggaran 2013 sebesar Rp. 4,5 M  
 
 

3.4.2 Training Negara -Negara  

Terdapat dua model training ke luar negeri yaitu: 
 
1. Training bagi karyawan LAN ke luar negeri 

Dengan dukungan dari program non-degree SPIRIT, LAN mengirimkan 
stafnya baik dari LAN Pusat serta PKP2A untuk mengikuti workshop di 
berbagai institusi luar negeri diantaranya Murdoch University  dan 
Melbourne Bussiness School Australia, European Institute of Public 
Administration Belanda, serta Sol Price School of Public Policy, University 
of Southern California, Amerika Serikat. Adapun program yang diikuti 
pada garis besarnya adalah terkait reformasi Birokrasi yang terfokus 
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pada topik-topik strategis diantaranya reengineering management in 
government agencies, Leading in transformational change, serta 
leading in transformational . 

 
2. Training dengan peserta dari luar negeri yang dilaksanakan oleh 

LAN 

Dalam rangka mempererat kerjasama Indonesia dengan negara-
negara berkembang di Asia Pasik dan Afrika, mendukung program 
south to south cooperation, serta mempromosikan pencapaian 
Indonesia dalam berbagai aspek pembangunan. Lembaga 
Administrasi Negara telah berpartisipasi aktif melalui perannya dalam 
menyelenggarakan workshop internasional di bidang reformasi 
administrasi publik dalam mewujudkan good governance 
Penyelenggaraan workshop untuk peserta dari negara sahabat telah 
dimulai sejak tahun 2008 dan selalu mendapatkan respons yang positif 
dan evaluasi yang baik serta memberi manfaat bagi para peserta. 

Tahun 2013 ini, LAN menyelenggarakan International Workshop on 
Innovation in Public Administration pada tanggal 14-20 November 2013 
di Jakarta yang  diikuti oleh 15 peserta dari tujuh negara di Asia Pasik 
dan Afrika yaitu negara Myanmar, Indonesia, Timor Leste, Sri Lanka, 
Namibia, Nigeria dan Uzbekistan. 

Tujuan program ini adalah untuk berbagi pengalaman dan ide-ide 
mengenai inovasi administrasi negara dengan sesama peserta, untuk 
mempromosikan hasil-hasil yang telah dicapai Indonesia dalam 
reformasi birokrasi di pemerintahan.  

Sesuai dengan tema workshop yang menitikberatkan pada inovasi 
administrasi negara, maka peserta berkesempatan untuk 
mendapatkan penjelasan narasumber dari KPK, MPR, PT. KAI, 
Kemenpan dan RB, BKPM, Kementerian Keuangan, Kemenlu dan 
PKP2A I LAN. 

 

3.4.3 Penerapan Promosi Terbuka Pengisian Jabatan Eselon I  

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor. 12 Tahun 2012,  memberikan instruksi untuk 
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menciptakan transparansi proses seleksi dalam pengangkatan 
pejabat di lingkup kementerian dan lembaga.  Promosi terbuka 
pengangkatan jabatan struktural merupakan langkah yang sangat 
mendukung reformasi birokrasi. 

LAN pada  tahun 2013 telah melaksanakan pengisian jabatan struktural 
eselon I melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding ) dengan 
mendasarkan pada azas-asas merit system khususnya untuk jabatan. 
Melalui mekanisme ini, diyakini prinsip profesionalisme, keterbukaan, 
non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan berbasis kompetensi dapat 
diwujudkan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil baik pusat 
maupun daerah, serta Perguruan Tinggi memiliki kesempatan untuk 
mengikuti seleksi terbuka sepanjang memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh Panitia Seleksi. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan seleksi terbuka ini adalah: 

a. Melaksanakan seleksi terbuka untuk calon pejabat setingkat 
eselon I secara profesional, transparan dan akuntabel. 

b. Memilih beberapa calon pejabat eselon I yang profesional, 
kompeten dan berintegritas. 

c. Mengembangkan merit system (meritokrasi) dalam pengisian 
jabatan struktural 

Tercatat 31 orang dari Kementerian/Lembaga, Mabes TNI, Pemerintah 
Provinsi Kabupaten dan Kota, serta akademisi mengikuti seleksi terbuka 
eselon I LAN. Adapun tahapan seleksi yang harus dilalui setiap pelamar 
meliputi: seleksi administrasi, seleksi pembuatan makalah, test 
wawancara, dan test penilaian individu (assesment test). 

 

3.4.4 Penilaian dan pemetaan kompetensi aparatur pemerintah  

Kinerja lain yang dicapai oleh LAN pada tahun 2013 adalah  penilaian 
dan pemetaan kompetensi aparatur pemerintah yang 
diselenggarakan oleh assessment center yang melekat pada PKP2A1 
LAN Bandung.  
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Pada tahun 2013, ditetapkan kinerja jumlah aparatur yang terpetakan 
kompetensinya sebanyak 190 orang, dan realisasi kinerja yang dicapai 
sebanyak 426 orang. Realisasi kinerja ini melebihi target yang telah 
ditetapkan yaitu sebesar 226%. Realisasi yang melebihi target ini 
merupakan hasil dari kerja keras PKP2A I  LAN untuk memenuhi 
berbagai pemintaan fasilitasi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 
dari berbagai instansi pemerintah. 

 

 
 

Di samping penilaian kompetensi pejabat dan calon pejabat struktural, 
dilakukan pula penilaian psikologi pejabat non struktural. 

Jumlah peserta yang telah terpetakan kompetensinya terus 
mengalami peningkatan. Bahkan terjadi peningkatan hampir 8 kali 
lipat jumlah aparatur yang telah dipetakan kompetensinya pada 
tahun 2012. Angka ini kemudian naik kembali hampir dua kali lipat 
menjadi 426 orang pada tahun 2013.  Kecenderungan penaikan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Persentase  
 Jumlah aparatur yang 
telah terpetakan 
kompetensi dan 
kapasitasnya 

190 
Orang 

426 Orang 224% 
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jumlah peserta ini merupakan indikator keberhasilan PKP2A I LAN 
dalam melaksanakan salah satu fungsi untuk memetakan kompetensi 
aparatur pemerintah. Disamping itu, faktor lingkungan stratejik dan 
kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan UU Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang di dalam kebijakan itu mewajibkan adanya 
asesmen kompetensi menjadi faktor pendorong meningkatkan kinerja 
penilaian kompetensi aparatur yang diselenggarakan oleh LAN (PKP2A 
I LAN,2013).  

 

3.4.5 Restrukturisasi Organisasi 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga 
Administrasi Negara merupakan bentuk Persetujuan Presiden terhadap 
Usulan Perubahan Keppres No.103 Tahun 201 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewennagan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non-Departmen, khususnya pasal tentang 
Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan Perpres ini, maka struktur 
kelemabagaan LAN yang baru terdiri atas : 

1. Kepala LAN 
2. Sekretaris Utama 
3. Deputi Bidang Kajian Kebijakan 
4. Deputi Bidang diklat 
5. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara 
6. Inspektorat 
7. Unsur Pendukung (PKP2AI, PKP2AII, PKP2AIII, PKP2AIV) 
8. UPT 

Program restrukturisasi organisasi yang dilakukan Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) RI dimaksudkan untuk menyusun format kelembagaan 
yang efektif dan esien. Restrukturisasi diharapkan juga memperkuat 
kapasitas struktur dan tata kerja unit organisasi di lingkungan LAN RI.  
Struktur organisasi baru ini dirancang berdasarkan analisis yang 
mendalam tentang kebutuhan organisasi pada masa-masa 
mendatang yang diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian 
tujuan organisasi LAN secara signikan. Untuk mencapai hal tersebut 
telah dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dituangkan 
dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Penyiapan RPP 
perubahan Perka LAN tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LAN 
telah dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan usulan 
rancangan perubahan Keppres No 103 Tahun 2001 terkait LAN. Dalam 
proses pembahasan, selanjutnya terdapat bebrapa hal penting yang 
semula belum menjadi bahan pembahasan yang kemudian diusulkan 
oleh LAN, yaitu usulan Perka LAN tentang SOTK UPT Balai Diklat Bahasa 
LAN yang selanjutrnya diterbitkan dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 
15 yang mengatur tentang UPT Balai diklat Bahasa Lembaga 
Administrasi Negara.  

 

3.4.6 Penyusunan Database Aparatur  

Database Aparatur ini merupakan hasil kegiatan dari Pusat Kajian dan 
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi 
Bandung. Kehadiran penyusunan Database Aparatur ini merupakan 
suatu usaha untuk memenuhi ketersediaan data mengenai aparatur 
yang integral dan komprehensif yang dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan, baik untuk keperluan perumusan kebijakan, 
maupun bagi keperluan akademis. Data base ini diharapkan dapat 
menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan data terkait dengan aparatur. 

Database ini berisikan data statistik mengenai aparatur, dari aspek 
kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, 

scal / keuangan 
yang mendukung 
reformasi birokrasi 
dan aspek kinerja 
aparatur / 
reformasi birokrasi. 
Data yang 
disajikan dalam 
portal ini diperoleh 
dari berbagai 

instansi 
pemerintah yang 

memiliki 
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kewenangan di bidang aparatur. Database aparatur ini dapat diakses 
melalui data aparatur.bandung.lan.go.id. 

 

3.4.7 Pembaharuan Sistem Diklat Aparatur  

Berbagai Peraturan Kepala LAN yang mendasari Pembaharuan diklat 
Aparatur dalah sebagai berikut:  

1. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi 
Birokrasi 

2. Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis 
Kebutuhan Diklat 

3. Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

4. Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Reformasi Birokrasi 

5. Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Reformasi Birokrasi 

6. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat I 

7. Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II 

8. Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II 

9. Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV 

10. Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah 
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan 
Kepemimpinan 

11. Peraturan Kepala LAN Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah 
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 



77

 
 

12. Peraturan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah 
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

 

3.5 Analisis Capaian Keuangan  

Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  salah  satu tuntutan  
masyarakat  yang  harus  dipenuhi.  Salah  satu  pilar  tata  kelola 
tersebut  adalah  akuntabilitas.  Pada  dasarnya  penyelenggara  
negara wajib  menyampaikan  pertanggungjawaban  kepada  
masyarakat,  berupa akuntabilitas  keuangan  (financial  
accountability)  dan  akuntabiltas kinerja  (performance  
accountability).  Dengan  pola  pertanggungjawabanyang  demikian,  
Pemerintah  tidak  hanya  dituntut  untuk mempertanggungjawabkan  
uang  yang  dipungut  dari  rakyat  tetapi  juga dituntut untuk 
mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai. 

Pada tahun anggaran Tahun 2013, LAN mendapatkan pagu indikatif 
sebesar  Rp. 247.006.155.000 (Duaratus  Empat Puluh Tujuh Milyar Enam 
Juta Seratus Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah.) Dalam 
perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan karena 
adanya kenaikan Pagu PNBP, sehingga pada akhirnya Pagu LAN 
Tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 280.464.766.000 (Dua ratus  Delapan 
puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus 
Enampuluh Enam Ribu Rupiah.)          

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2012 
dimana LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 276.666.494,- 
(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam juta 
empat Ratus Sempilan Puluh Empat Rupiah), maka pada tahun 2013 
pagu anggaran yang dimiliki LAN mengalami kenaikan sebesar Rp. 
3.798.272.000. (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta 
Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Untuk tahun 2013 ini LAN 
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 280.464.766.000 (Duaratus   
Depalanpuluh Milyar Empar Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus 
Enampuluh Enam Ribu Rupiah.) Perkembangan pagu anggaran LAN 
dari tahun 2006 s.d. 2013 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini : 
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Dari pagu anggaran yang diterima LAN tahun 2013 selanjutnya 
dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang menyebar di 13 
(tiga belas) satuan kerja yang ada. Alokasi anggaran per program 
tahun 2013 dapat dilihat pada tabel  berikut: 

 

No Program Pagu Realisasi 

 

Serapan 

1 Dukungan Manajemen 
dan Teknis Lainnya 

152.933.416.000 
136.914.414.964 89.53% 

2 Pengkajian Administrasi 
Negara dan Diklat 
Aparatur 

101.206.750.000 
82.216.823.190 81.23% 

3 Peningkatan Sarana dan 
Prasarana  

26.324.600.000 
26.173.183.281 99,42% 

 Jumlah  280.464.766.000 
245.304.421.435 
 

87.46% 

 

Penyerapan anggaran secara keseluruhan Lembaga Administrasi 
Negara bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 
mengalami penurunan,  hal ini bila dilihat hasil prosentase realisasi 

169,828,490 
203,893,809 189,743,344 

204,405,406 

202,483,955 

246,091,148 
276,666,494 

280,464,766 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000
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Perkembangan Pagu Anggaran LAN                          
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penyerapan anggaran pada tahun 2010 sebesar 93.39%, 2011 sebesar 
93.11%, tahun 2012 sebesar 86.64% dan pada tahun 2013 realisasi 
penyerapannya mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 
sebesar 87.46 %. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin baik dan 
disiplinnya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana pelaksanaan 
kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja yang ada, 
sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang  
dapat direalisasikan.  

 

Berdasarkan grak di atas terlihat bahwa alokasi terbesar dari 
anggaran yang ada digunakan untuk membiayai Program Dukungan 
Manajemen dan Teknis Lainnya  yaitu sebesar   Rp 152.933.416.000,-  
(Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh tiga Juta 
Empat Ratus Enambelas Ribu Rupiah).  Program selanjutnya yang 
mendapat alokasi terbesar kedua adalah Program Pengkajian 
Administrasi Negara dan Diklat Aparatur sebesar Rp. 101.206.750.000,- 
(Seratus Satu Milyar Dua Ratus Enam Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh 
Ribu Rupiah). Program ketiga adalah Peningkatan Sarana dan 
Prasarana, yaitu sebesar Rp. 26.324.600.000,- (Dua Puluh Enam Juta 
Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ratus Ribu Rupiah).  

Dari pagu anggaran LAN tahun 2013 sebesar  Rp. 280.464.766.000 
(Duaratus  Delapan puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta 
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Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah.) tersebut,  telah berhasil  
dioperasionalisasikan  untuk pelaksanaan kegiatan dengan 
prosentase penyerapan anggaran per program tahun 2013  sebesar 
Rp. 245.304.412.435. (Dua ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus 
Empat Juta Empat Ratus Duabelas Ribu Empat Tiga Puluh Lima Rupiah) 
atau sebesar 87.46 %. Sementara dukungan per sasaran strategis 
digambarkan dalam grak dibawah ini :  
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4.1 Perubahan Struktur Organisasi 

Proses transformasi yang dilakukan oleh 
Lembaga, dilakukan dengan meredenisi visi 
dan misinya sebagai pusat pengembangan 
dan kajian administrasi publik yang   
terkemuka, bukan sebagai pusat pendidikan 
dan pelatihan penjenjangan seperti yang 
dilakukannya sekarang ini. Menurut Agus 
Dwiyanto, energi LAN yang terbatas akan lebih 
baik jika lebih banyak dimanfaatkan untuk 
melakukan kajian terhadap masalah - 

masalah strategis dan menjadikan hasil 
kajiannya sebagai dasar untuk 
mengembangkan inovasi dalam 
pengelolaan birokrasi dan administrasi publik 
di Indonesia. Sedangkan redenisi terhadap 
misi LAN akan sangat bermanfaat bagi LAN 
sendiri sebagai bagian terpenting dari engine 
of reform  ,  mendenisikan kem

 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Administrasi Negara, LAN  adalah lembaga nonkementerian 

jawab kepada Presiden 

krasi (PAN - RB) . Dalam melaksanakan tugas 

garakan fungsi antara lain: (a). Pengkajian dan 
nasional tertentu di bidang administrasi negara; (b). Pengkajian adminis

“Redefinisi 
terhadap misi LAN 
akan sangat 
bermanfaat bagi  
LAN sendiri 
sebagai bagian 
terpenting dari 
engine of reform “ 
 – Agus Dwiyanto 

 

4

 

yang berada di bawah dan bertanggung 

melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro

tersebut, LAN menyeleng
penyusunan kebijakan 

trasi negara di bidang kebijakan dan reformasi 

LAN telah 
bali visi dan misinya 
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administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi 
negara, dan hukum administrasi negara; (c). Pengembangan inovasi 
administrasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta 
kelembagaan dan sumber daya aparatur; (d). Pemberian fasilitas dan 
pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi 
Negara; dan (e)Pembinaan, penjaminan mutu, dan  penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara.  
 
Dengan perubahan tersebut, disebutkan dalam Peraturan Kepala LAN 
Nomor 14 Tahun 2013 dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut 
Kepala LAN dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi , 
sebagai berikut: 
 

(1). Deputi Bidang Kajian Kebijakan, terdiri dari : 

a. Pusat Kajian Reformasi Administrasi  
b. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum 

Administrasi Negara 
c. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
d. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 

(2). Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, terdiri atas:  

a. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan 
dan Pelatihan  

b. Pusat Pembinaan Widyaiswara 
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur 

Nasional 
d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional  

(3). Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, terdiri atas : 

a. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan 
b. Pusat Inovasi Pelayanan Publik 
c. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber daya Aparatur 
d. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas 

 
Dengan struktur yang baru tersebut, terlihat bahwa struktur organisasi 
Lembaga Administrasi Negara menjadi lebih ramping dan solid serta 
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2014, dengan struktur baru yang baru LAN telah melakukan review 
Renstra LAN 2010-2014. Dapat dikatakan bahwa tahun 2014 ini menjadi 
masa transisi sebelum Renstra baru resmi ditetapkan. Untuk itu, pada 
tahun 2014 telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang 
mengakomodir keberadaan struktur baru dan tugas fungsi LAN yang 
baru.  

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

SSI 
Meningkatnya kualitas 
hasil kajian kebijakan 

Persentase hasil kajian kebijakan LAN 
yang didiseminasikan kepada 
stakeholders 

Persentase policy paper/policy brief 
yang dihasilkan dari kajian kebijakan 

SS2 
Terwujudnya 
pembaharuan 
administrasi negara   

Tingkat pemahaman terhadap 
inovasi administrasi negara 

Jumlah hasil inovasi administrasi 
negara  

SS3 
 

Terwujudnya sistem 
diklat aparatur  yang 
berkualitas untuk 
membangun aparatur 
yang professional 

 

Persentase lembaga diklat yang 
terakreditasi. 

Tingkat Kepuasan pelayanan 
administrasi kewidyaiswaraan 

Ketersediaan fasilitator Diklatpim yang 
professional 

Persentase lulusan Diklatpim dengan 
predikat minimal memuaskan. 

Persentase pemimpin perubahan 
yang dihasilkan dari Diklatpim 

Persentase Diklat Aparatur yang 
terselenggara sesuai standar 
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Tingkat kepuasan peserta terhadap 
penyelenggaraan Diklat Aparatur. 

SS4 
Tersedianya kebijakan/ 
pedoman/konsep/instr
umen pembinaan 
Widyaiswara dan Analis 
Kebijakan yang 
diterbitkan 

Persentase kebijakan/ 
pedoman/konsep/instrumen 
pembinaan Widyaiswara dan Analis 
Kebijakan yang berkualitas 

Persentase fungsional widyaiswara 
dan analis kebijakan yang profesional 

SS5 
Profesionalisme 
Pelaksanaan Fasilitasi 

Persentase permintaan fasilitasi K/L/D 
yang terpenuhi 

SS6 
Terwujudnya 
pengembangan ilmu 
administrasi Negara  

Persentase karya tulis ilmiah bidang 
ilmu administrasi yang terpublikasi 

Meningkatnya kualitas lulusan STIA 

SS7 
Terwujudnya 
peningkatan kapasitas 
kelembagaan, 
tatalaksana, dan SDM 
aparatur LAN yang 
professional, serta 
akuntabilitas lembaga 

 

Opini BPK terhadap pengelolaan 
keuangan LAN. 

Skor evaluasi SAKIP LAN. 

Persentase pegawai yang mengikuti 
program peningkatan kapasitas SDM 
yang direncanakan 

Tingkat disiplin pegawai 

Indeks Kesiapan Penerapan e-
government 

. 
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Berdasarkan capaian kinerja LAN tahuan – tahun terakhir, LAN 
mengupayakan langkah  - langkah strategis ke depan yang akan 
dilakukan pada tahun 2014  antara lain melalui :  

1. Penguatan kapasitas pengkajian dan penyusunan kebijakan 

2. Pengembangan inovasi bidang tata pemerintahan, kelembagaan 

dan sumber daya aparatur serta pelayanan publik. 

3. Promosi inovasi administrasi negara. 

4. Penyusunan berbagai pedoman pembinaan jabatan fungsional 

analis kebijakan dan pelaksanaan seleksi analis kebijakan. 

5. Penyempurnaaan instrumen pembinaaan widyaiswara. 

6. Pembaharuan sistem diklat aparatur. 

7. Melakukan transformasi sTIA LAN menjadi institut Aparatur Sipili 

Negara dan mendirikan sekolah kader sebagai tindak lanjut 

Undang – Undangan Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan 

percepatan profesionalisme aparatur negara. 

8. Penyempurnaan reformasi birokrasi LAN dan Perbaikan 

manajemen kinerja internal. 

9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 
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Upaya mewujudkan aparatur negara yang melayani, profesional, efektif, 
esien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
merupakan proses yang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak 
yang mengemban amanat tersebut. Untuk itu dalam menjalankan tugas 
fungsinya,  LAN perlu senantiasa berupaya untuk memberikan nilai 
tambah nasional yang dapat menyokong upaya pencapaian tata 
kelola kepemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional 
tersebut.  Di samping itu, sesuai dengan visi dan misinya,  LAN perlu 
senantiasa berkinerja produktif dalam  memberikan pelayanan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada 
stakeholder. 
 
Mengacu pada delapan sasaran yang diturunkan ke dalam  13 IKU telah  
berhasil dicapai 7 (tujuh)  sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 
sedangkan 6 (enam) indikator lainnya belum mencapai target yang 
ditetapkan. Rata – rata pencapaian target kinerja pada tahun 2013 
adalah sebesar 92,73% atau berarti kinerja telah cukup baik sementara 
bila dilihat dari kinerja  keuangan, LAN masih perlu melakukan perbaikan 
kinerja. Pada tahun 2013 penyerapan anggaran secara keseluruhan 
mencapai 87.46 %.  
 
Tahun 2013 merupakan tahun yang penting bagi LAN dimana pada 
tahun ini LAN telah berupaya melakukan pembenahan proses kerja 
internal yang telah dimulai sejak tahun 2011 melalui proses reformasi 
birokrasi LAN. Harapannya pembaharuan internal LAN dapat menjadi  
pendorong organisasi untuk meningkatkan  penyelenggaraan 
pelayanan terhadap stakeholder. Perubahan ini sedikit banyak telah 
menunjukkan sinyal positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja 
pencapaian Renstra sebagaimana dipaparkan dalam LAKIP 2013 ini. 
Namun demikian, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan  agar 
LAN dapat memenuhi berbagai harapan segenap stakeholders dan 
memberikan nilai tambah nasional. Di samping itu, dari perspektif 
keuangan perlu dilakukan banyak perbaikan. Tidak saja agar realisasi 
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penyerapan semakin baik, namun juga agar cost effectiveness  lebih 
dapat ditingkatkan. Untuk itu LAN perlu berkomitmen untuk terus belajar 
dan bertumbuh dengan memanfaatkan ketersediaan segenap aset , 
khususnya intangible assets dan resources merupakan fondasi dasar bagi 
keberhasilan LAN dalam jangka panjang.  
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai sasaran 
strategis dan indikator kinerja utama LAN dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas 
LAN dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk 
berkontribusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di  
Indonesia dengan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
administrasi negara.
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