
PERJANJIAN
KINERJA



Penyusunan Perjanjian Kinerja 
merupakan salah satu tahapan dalam 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi 
Pemerintah yang termuat dalam 
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. Pada 
tahun 2017, Lembaga Administrasi 
Negara telah menetapkan Perjanjian 
Kinerja LAN Tahun 2017 baik itu di 
level tertinggi yakni Kepala LAN, 
maupun di level eselon I (deputi), 
dan eselon II (Pusat, PKP2A, dan 
STIA).

Evaluasi atas pelaksanaan perjanjian 
kinerja tahun 2015 dan 2016 menyebabkan beberapa indiaktor dalam perjanjian 
kinerja mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang 
semakin dinamis dan untuk mewujudkan indikator yang SMART yang dapat 
benar-benar mengukur kinerja LAN yang disesuaikan dengan Rensta LAN 2015-
2019. Untuk meningkatkan kualitas dan value dari hasil pelaksanaan program/
kegiatan, LAN berupaya mendorong segenap jajaran LAN untuk meningkatkan 
kualitas kegiatan dan tidak hanya berorientasi output.  Perjanjian Kinerja LAN 
Tahun 2017 disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja 
namun diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi LAN 
untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan untuk berkontribusi 
pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Kiranya, semoga Allah SWT meridloi segenap upaya kita dan membimbing 
langkah kita untuk selalu mencapai kinerja yang lebih baik. Semoga kinerja 

KATA PENGANTAR



yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik dan akuntabel serta memberikan 
manfaat bagi peningkatan pembangunan aparatur dan perwujudan tata kelola 
pemerintahan Indonesia yang semakin baik.

Kepala Lembaga Administrasi 
Negara

Dr. Adi Suryanto, M.Si



Visi LAN : 

”Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara”

Misi LAN : 

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur nega-
ra dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang 
baik, melalui : 

1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara; 

2. Pengkajian Kebijakan; 

3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur nega-
ra; 

4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Adminis-
trasi.

VISI DAN MISI



Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban 
amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, LAN memiliki 
tujuan organisasi. Tujuan organisasi LAN tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN

2. Mengembangkan ilmu administrasi Negara

3. Mengembangkan ilmu administrasi Negara

4. Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi 
negara

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi nasional, Lembaga Administra-
si Negara berupaya menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi 
negara. Ini menjadi visi yang akan dicapai LAN. Upaya yang akan dilaksanakan 
pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dilaksanakan sejalan dengan misi 
LAN untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas apara-
tur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan 
yang baik, dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan

2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN

3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi 
negara

4. Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara

5. Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur 
LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga.
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