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BAB I
PENDAHULUAN

  

Latar Belakang

Penyelengaraan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh 
instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah kepada publik atau masyarakat. 
Bentuk dari akuntabilitas ini dapat dalam wujud pernyataan, sikap, perilaku organisasi, ke-

bijakan, maupun hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerin-
tah di berbagai sektor yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Agar supaya 
akuntabilitas kinerja instansi dapat diketahui dan dinilai secara objektif, maka diperlukan media 
pelaporan yang  formatnya sistematis dan mudah dibaca, sekaligus dapat diakses oleh masyara-
kat luas. 
 Oleh karenanya berbagai peraturan perundangan terkait dengan akuntabilitas kinerja 
sudah diberlakukan mulai dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, sampai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pene-
tapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Dalam menyelenggarakan organisasinya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai 
salah satu instansi dalam kategori kementerian/lembaga pemerintah di tingkat pusat juga turut 
berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitasnya kepada publik, khususnya pemangku kepent-
ingan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsinya. 
 Sebagai instansi dengan kompetensi dan kewenangan di bidang kediklatan dan pengka-
jian administrasi negara, maka pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan LAN 
adalah seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, baik pada level kelembagaannya 
dalam konteks advokasi kebijakan, pembinaan kediklatan, dan kajian administrasi negara, mau-
pun pada level individu khususnya dalam konteks pendidikan dan latihan (diklat) aparatur.
 Sedangkan untuk merumuskan pencapaian kinerja organisasi, maka LAN menetapkan indi-
kator-indikator kinerja utama yang tertuang dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Indika-
tor Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, dengan berdasarkan kategori 
kinerja tugas dan fungsi organisasi yaitu kompetensi kelembagaan LAN di bidang kajian admin-
istrasi negara dan kediklatan, serta kategori kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel 
yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakehold-
ers dalam menggunakan produk LAN serta hal-hal terkait sarana dan prasarana, yang diturunkan 
ke dalam 15 indikator yang lebih rinci.

Maksud dan Tujuan

 Maksud penyusunan  LAKIP LAN adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 
publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan 
misi LAN.

A.

B.
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 Keberadaan  LAN diatur berdasarkan Keppres No. 103/2001 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Ke-
wenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Pemerintah Non Departemen.  Secara 
fungsional LAN mempunyai tugas “melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.      

 Berdasarkan Peraturan Presiden lainnya yaitu Perpres No 11/2005  kedudukan Lembaga 
Administrasi Negara sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),  pelaksa-
naan tugasnya dikoordinasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Tugas 
pokok LAN menurut Perpres ini adalah   “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugasnya LAN menyelenggarakan fungsi :
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
Pengkajian kinerja kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur dalam rangka pembangunan 
administrasi negara dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangu-
nan administrasi negara;
Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Aparatur Negara;
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di bidang administrasi negara; 
dan
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, 
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, per-
sandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 

 Struktur Organisasi LAN dapat disajikan pada gambar di bawah ini :

a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.

h.

Penyusunan LAKIP LAN ini bertujuan adalah untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kegiatan 
dan sasaran LAN dan memberikan arah kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat 
meningkatkan kinerja LAN. 

Kelembagaan

 Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari kelembagaan, kelembagaan sendiri menyangkut 
aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan

Struktur Organisasi

C.

1.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi LAN
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 Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya LAN sampai akhir tahun 2010 didu-
kung oleh sumber daya manusia sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) (data per 31 Desember 2010). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan 
pada masing eselon I  dan unit mandiri LAN disajikan pada Tabel 1.  

2.
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Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil LAN tahun 2010 berdasarkan pendidikan

No. Unit Kerja
Tingkat Pendidikan

Jumlah
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1. Kepala LAN 1 - - - - - - 1
2. Sekretariat 

Utama
- 29 48 20 82 17 4 201

3. Deputi I 2 20 9 1 4 - - 36
4. Deputi II - 11 7 - 2 - - 20
5. Deputi III 1 15 6 2 3 - - 27

6. Deputi IV 3 20 16 5 12 1 - 57

7. Deputi V 1 31 28 1 23 2 - 86

8. Inspektorat - 2 4 2 - - - 8

9. PKP2A I LAN 2 13 25 10 22 4 2 78

10. PKP2A II 
LAN

4 12 16 7 15 2 1 57

11. PKP2A III 
LAN

2 5 21 4 4 - - 36

12. PKP2A IV 
LAN

0 6 10 9 1 - - 26

12. STIA LAN 
Jakarta

10 26 5 6 10 1 - 58

13. STIA LAN 
Bandung

2 18 12 3 5 3 - 43

14. STIA LAN 
Makassar

4 14 14 3 5 - 2 42

Jumlah 32 222 221 73 189 30 9 776

Sumber : Bagian Kepegawaian LAN

Keuangan

 Untuk tahun 2010, LAN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelak-
sanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 setelah revisi yaitu sebesar 202,483,955,000 ( Dua Ratus 
Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu). Alokasi 
anggaran masing – masing eselon I dan unit mandiri pada LAN dapat dilihat pada Tabel 2. 

3.
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Tabel 1.2
Alokasi Anggaran LAN Tahun 2010

No. Eselon I/Unit Mandiri
Pagu
(Rp)

Pagu Setelah Revisi
(Rp)

1. Deputi Bidang Kinerja Kelembagaan dan 
Sumber Daya Aparatur

5,249,720,000 5,249,720,000

2. Deputi Bidang Manajemen Kebijakan dan 
Pelayanan

3,533,540,000 3,533,540,000

3. Deputi Bidang Penelitian dan Pengemban-
gan Administrasi Pembangunan dan Oto-
masi Administrasi Negara.

4,322,195,000 4,322,195,000

4. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur

3,333,540,000 3,333,540,000

5. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional

18,663,673,000 17,353,673,000

6. Sekretariat Utama 74,226,295,000 77,527,364,000

7. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur I LAN

15,449,436,000 16,839,846,000

8. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur II LAN

13,502,573,000 13,832,040,000

9. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur III LAN

9,612,137,000 10,933,719,000

10. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur IV LAN

14,519,686,000 14,519,686,000

11. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Jakarta 12,153,430,000 14,159,725,000

12. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung 17,814,316,000 17,867,381,000

13 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Makassar 3,895,624,000 3,011,526,000

Jumlah 196,276,165,000 202,483,955,000

Sumber : Bagian Perencanaan dan Perencanaan LAN
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KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang 
penulisan laporan, maksud dan tujuan 
penulisan laporan, gambaran umum 
organisasi serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini diikhtisarkan be-
berapa hal penting dalam per-
encanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kin-
erja, termasuk didalamnya mengu-
raikan secara sistematis keberhasilan 
dan kegagalan, hambatan/kendala 
dan permasalahan yang dihadapi 
serta langkah – langkah yang diambil. 

BAB IV PENUTUP Menyampaikan Kesimpulan dan Reko-
mendasi yang berkaitan dengan hasil 
pengukuran dan evaluasi Lembaga 
Administrasi Negara Tahun 2010

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Sistematika Penyajian

Secara Sistimatis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara sebagai 
berikut :

D.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  yang memuat antara lain mengenai visi, 
misi dan program presiden yang terpilih selama 5 tahun masa pemerintahan,  berdasarkan 
Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN)  dijabarkan Pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam bentuk Rencana Strategis 
(Renstra) dan berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai 
pimpinan lembaga menetapkan Renstra untuk periode lima tahun yaitu Tahun 2010 – 2014. Ren-
stra tersebut memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Kegiatan. 

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara
 Berdasarkan Peraturan Kepala LAN No 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strat-
egis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 – 2014, telah disusun Rencana Strategis Lembaga 
Administrasi Negara. Renstra ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program, 
kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan ke-
giatan Lembaga Administrasi Negara dalam pencapaian visi,misi dan tujuan yang ingin dicapai. 

Visi 

Visi LAN untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi 
LAN adalah sebagai berikut :

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :
Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi Negara;
Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Negara;
Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi;
Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL
DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA 

DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA NEGARA
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Tujuan dan Sasaran

 Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi yang 
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan 
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan strategis tersebut 
dapat diuraikan sebagai berikut :

Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja  penyelenggaraan adminis-
trasi Negara;
Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong  Transformasi Administrasi 
NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten Dan Berkelanjutan;
Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang Profesio-
nal;
Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efi sien Dalam Mendukung Peningkatan  
Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan 
Bebas KKN;
Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara;
Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan 
Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; dan
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan  Sumberdaya Manusia Aparatur LAN 
Yang Profesional.

Dalam menterjemahkan berbagai tujuan, Lembaga Administrasi Negara menyusun sasaran den-
gan indikator kinerja utama sebagai berikut : 

Tujuan Strategis 1 :  Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja pe-
nyelenggaraan administrasi Negara;

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Lembaga Administrasi Negara dengan Indikatornya 
sebagai berikut :
Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah dengan 
indikator kinerja utamanya adalah persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan 
kepada Stakeholders.  

Tujuan Strategis 2 : Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong  
Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, 
Konsisten Dan Berkelanjutan;

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Lembaga Administrasi Negara dengan indikatornya se-
bagai berikut : 

Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan dengan indikator kinerja utamanya adalah 
Jumlah hasil kajian dan litbang LAN yang dijadikan bahan referensi stakeholders. 

Tujuan Strategis 3 : Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya 
Aparatur Yang Profesional;

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Lembaga Administrasi Negara dengan indikatornya 
sebagai berikut :
Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur dengan indikatornya jumlah lembaga diklat 
yang diakreditasi. 

Tujuan Strategis 4 : Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efi sien Dalam 
Mendukung Peningkatan  Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Nega-
ra Yang Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN;

Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Lembaga Administrasi Negara yaitu penyelenggaraan 
diklat Aparatur yang sesuai standar dengan indikatornya yaitu persentase diklat aparatur yang 
terselenggara sesuai standar dan persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal 
memuaskan.  

Tujuan Strategis 5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang 
Administrasi Negara;

  
Diterjemahkan sebagai sasaran strategis Lembaga Administrasi Negara yaitu Profesionalisme 
pelaksanaan advokasi dengan indikatornya persentase permintaan advokasi bidang adminis-
trasi negara dan instansi lain terpenuhi.  

Tujuan Strategis 6 : Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Neg-
ara Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi; 
dan

  
Diterjemahkan dengan sasaran strategis LAN yaitu pertama, Pengembangan Ilmu dan teknolo-
gi administrasi dengan indikator kinerja utamanya adalah jumlah penerbitan ilmiah di bidang 
ilmu administrasi dan Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di 
bawah 5 tahun.  

Tujuan Strategis 7 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan  Sumber-
daya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional.

Diterjemahkan dengan 3 Sasaran strategis,  yaitu pertama, pengembangan Organisasi LAN 
berbasis Kinerja dengan indikator kinerjanya adalah Opini BPK terhadap pengelolaan keuan-
gan LAN, Skor Evaluasi SAKIP LAN dan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN. 
Kedua, Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi dengan indikatornya tingkat 
kepuasan stakeholders atas produk LAN dan Ketiga yaitu Peningkatan kualitas sarana dan 
prasarana  dengan indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 
prasarana kerja yang memadai.  
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Gambar 2.1  Peta Strategi LAN 12
Sumber : Renstra LAN 2010 - 2014

Kebijakan dan Program

 Dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi Lembaga Administrasi Negara tahun 2010 
– 2014, diperlukan strategi yang tepat agar visi dan misi dapat tercapai.  Dalam menguji suatu 
alur pikir strategi antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya digambarkan 
melalui Peta Strategi dimana untuk Peta Strategi Lembaga Administrasi Negara ini mempunyai 4 
(empat) perspektif yaitu : perspektif nilai tambah nasional, perspektif nilai tambah stakeholders, 
perspektif proses kerja internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 

Berdasarkan 4 (empat) perspektif strategi diatas, dapat dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) level strate-
gi yang terdiri dari    fulfi lling stakeholders expectation, strategic drivers dan intangible assets dan 
resources yang harus dicapai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LAN. Kaitan 3 (tiga) 
level strategi dengan sasaran strategis LAN dapat dijabarkan sebagai berikut :

B.
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Fulfi lling stakeholders expectation, memuat dua perspektif yaitu  persektif nilai tambah nasi-
onal dan perspektif nilai tambah stakeholders, terkait dengan dua sasaran stratejik (SS) yang 
hendak dicapai yaitu  terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan aparatur negara 
yang profesional baik di pusat maupun di daerah dan  peningkatan kinerja reformasi admin-
istrasi negara melalui pengembangan sistem Administrasi Negara dan peningkatan kompetensi 
SDM penyelenggara negara
Strategic drivers, yang merupakan perspektif proses kerja internal, sasaran strategis yang 
akan dicapai, adalah  menjadi institusi yang handal dalam pengembangan Sistem Administrasi 
Negara dan peningkatan kompetensi SDM penyelengara negara.
Intangible Asset and Resources, yang merupakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, 
terdapat lima sasaran stratejik, yaitu: 

Modalitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM LAN;
Modalitas organisasi melalui  kelembagaan sesuai dengan kebutuhan (rightsizing) dan  re-
defi nisi visi dan misi LAN;
Ketatalaksanaan melalui Pengembangan sistem dan prosedur internal (business process 
setiap aktivitas LAN dengan penetapan SOP); 
Pengembangan budaya organisasi ke arah budaya pelayanan, dan transformasi organ-
isasi menjadi learning organization; dan  
Infrastruktur melalui Optimalisasi pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana. 

Berdasarkan penjelasan di atas,  LAN untuk lima tahun ke depan (2010 – 2014) merumuskan be-
berapa kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Diklat melalui pembaharuan sistem 
diklat penyelenggara negara.
Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang melalui konsolidasi dan kepatu-
han pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabiltas. 
Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi melalui pemetaan kebutuhan dari stakeholders.
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui revitalisasi kelembagaan perguruan 
tinggi kedinasan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders.
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja melalui reformasi birokrasi LAN
Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi melalui koordinasi dalam konsolidasi 
publikasi LAN.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui modernisasi tata kerja dan prasarana 
fi sik.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi LAN, pada tahun anggaran 2010  Lem-
baga Administrasi Negara menetapkan program utama yaitu :

Program Penerapan kepemerintahan Yang Baik;
Tujuan program ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional, responsive 
dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta 
untuk memberikan konstribusi kepada pencapaian terselenggaranya prinsip kepemerintahan 
yang baik, berupa terumuskannya rekomendasi praktek penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik. 

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja dan akunt-

1.

2.

3.

a)
b)

c)

d)

e)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.
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abilitas aparatur untuk mewujudkan pemerintahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan 
prinsip – prinsip good governance.

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
Tujuan dari program ini adalah untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan 
manajemen pemerintahan pusat serta daerah agar lebih proporsional, efi sien dan efektif 
serta tersusunnya rekomendasi kebijakan tentang kelembagaan pemerintah dan terjalinnya 
koordinasi antar lembaga kajian/litbang dan instansi pemerintah lainnya, sehingga tercip-
tanya suatu proses sinergi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di 
berbagai bidang. 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan system pengelolaan dan kapasitas SDM Apara-
tur sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas kepemerintahan dan pem-
bangunan serta untuk memberikan konstribusi kepada pencapaian tujuan nasional yakni 
meningkatakn kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam 
melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan dengan capaian sasaran berupa ter-
wujudnya aparatur Negara yang professional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerin-
tahan umum dan pembangunan. 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Tujuan Program ini adalah untuk mengembangkan manajemen pelayanan public yang ber-
mutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut danadil kepada seluruh masyarakat 
dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan

Tujuan program ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintah-
an secara lebih efi sien dan efektif, serta terpadu dan untuk memberikan konstribusi pencapa-
ian tujuan dengan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan gedung dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efi sien dan efektif.

Pendidikan Kedinasan
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan 
tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri

Berdasarkan Program Utama tersebut, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 dalam pelak-
sanaannya diuraikan dalam kegiatan - kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas, 
pokok dan fungsi masing – masing unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yaitu :

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, meliputi kegiatan – kegiatan pokok sebagai 
berikut :

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan pelaksanaan prinsip – prinsip 
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Menerapkan nilai – nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung 
produktifi tas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Negara khususunya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara,  meliputi kegiatan – 

3.

4.

5.

6.

7.

1.

a.

b.

2.
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kegiatan sebagai berikut :
Meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas aparatur sesuai 
dengan prinsip good governance
Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pe 
ngawasan yang independen, efektif dan efi sien.
Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan mengembangkan tenaga 
pemeriksa yang professional.   

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, meliputi kegiatan – kegiatan pokok 
sebagai berikut :

Menyempurnakan system administrasi Negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan memper-
cepat proses desentralisasi
Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antara lembaga di pusat dan antara 
pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota

Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur, meliputi kegiatan - kegiatan sebagai 
berikut :

Menyusun rekomendasi rumusan rancangan kebijakan penyempurnaan system manajemen 
SDM aparatur
Menyusun rekomendasi pengembangan model manajemen SDM aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi kegiatan – kegiatan pokok sebagai 
berikut :

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakan dan dunia usaha;
Mendorong pelaksanaan prinsip – prinsip good governance dalam setiap proses pembe-
rian pelayanan public khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan Negara 
seperti perpajakan, kepabeanan dan penanaman modal;
Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelay-
anan public melalui deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi; dan
Meningkatkan penerapan system merit dalam pelayanan dengan mengembangkan me-
kanisme pelaporan berkala, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, propinsi, 
dan kabupaten/kota kepada publik.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, meliputi kegiatan – kegiatan 
pokok sebagai berikut :

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor;
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas/Operasional, 
Taman; dan
Pengembangan Gedung

Pendidikan Kedinasan, meliputi kegiatan – kegiatan pokok yaitu memberikan pendidikan pro-
fesi terhadap sumber daya aparatur yaitu Pegawai dan calon Pegawai Negeri  yang berfungsi 
untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 

a.

b.

c.
d.

3.
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b.
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6.
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Rencana Kinerja Tahunan

 Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditarget-
kan dalam Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014, disusun Rencana Kinerja Tahunan. Adapun 
Rencana Kinerja Tahunan LAN ini secara lengkap terdapat pada Lampiran 1 dokumen ini. 

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ ke-
giatan yang disertai dengan indikator kinerja
Untuk tahun 2010, Lembaga Administrasi Negara  membuat perjanjian kinerja dan dijabarkan 
dalam bentuk dokumen penetapan kinerja tahun 2010 secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, 
dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja tersebut disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Ta-
hun 2010 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial Penetapan Kinerja tahun 2010 tidak 
ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2010. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja 
Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan 
dicapai pada tahun 2010 yang telah mengacu pada Rencana Strategis LAN 2010- 2014. Ring-
kasan Penetapan Kinerja Tahun 2010  selengkapnya terdapat pada lampiran 2

C.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Umum

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan tersebut memerlukan pertanggungjawaban yang 
merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengung-
kapkan pelaksanaan mandat/amanah yang telah diterimanya. Konsep akuntabilitas adalah 

salah satu jawaban untuk maksud dari pertanggungjawaban tersebut. 

 Membangun akuntabilitas merupakan salah satu upaya penting, yang harus didukung 
dengan upaya penerapan manajemen kinerja (performance management) di lingkungan instansi 
pemerintah dalam rangka penerapan performing government dengan harapan dapat mening-
katkan kualitas pelayanan masyarakat dan akuntabilitas dari aparatur pemerintah secara lebih 
terukur. Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas lebih menekankan pada per-
tanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan atas tugas yang menjadi tanggungjaw-
abnya. Manajemen harus dapat menjawab dan memberikan penjelasan jika tindakan yang di-
lakukan berhasil atau gagal dilaksanakan (obligation to answer).Sedangkan responsibilitas lebih 
menekankan kepada pertanggungjawaban pelaksanaan suatu tindakan, artinya segala tindakan 
yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan apakah sudah sesuai dengan peraturan pe-
rundang-perundangan yang berlaku, standar dan prosedurnya. Manajemen bertanggungjawab 
untuk melaksanakan tindakan dan kegiatan sesuai dengan standar tersebut (obligation to act). 

 Akuntabilitas didasarkan pada klasifi kasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan 
dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efektif dan 
efi sien. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung-jawab atas setiap keg-
iatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam lingkup yang lebih luas, terutama lingkup kepe-
merintahan, konsep ini juga menuntut pertanggungjawaban setiap pimpinan organisasi/instansi 
pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam mengelola 
sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2010 Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) ini merupakan perwujudan kewajiban LAN untuk mempertanggungjawabkan keber-
hasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi/organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Sebagaimana Per-
aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) 
No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-
jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010

 Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksa-
naan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen 
PAN dan RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

A.

B.
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan Peraturan 
Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama  di Lingkungan Lem-
baga Administrasi Negara. 

 Indikator kinerja didefi nisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kuali-
tatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator 
kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diu-
kur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran LAN dapat 
dilakukan dengan menilai apakah indicator kinerja utama (IKU) sasaran LAN telah tercapai atau 
belum. Berikut disampaikan analisis terhadap pencapaian sasaran di lingkungan LAN, sebagai 
berikut :

 Tabel 3.1 Tingkat Capaian IKU Sasaran Lembaga Administrasi Negara

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
1. Persentase hasil kajian/litbang LAN yang 

disebarluaskan ke stakeholder
Persen 100 100 100%

2. Jumlah hasil kajian dan litbang LAN yang 
dijadikan bahan referensi stakeholder

Stakeholder 197 197 100%

3. Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi Lembaga 
Diklat

10 Lembaga 
Diklat yang 
diakreditasi

9 Lembaga Diklat 
yang diakreditasi

100%

4. Pedoman kedikalatan yang diterbitkan Jumlah 
Pedoman

10 Pedoman 
Kediklatan

10 Pedoman 
Kediklatan

100%

5. Persentase Diklat Aparatur yang terseleng-
gara sesuai standar

Diklat 
aparatur

100% dari pe-
nyelenggaraan 
yaitu 12 diklat

100 % yaitu 12 
diklat

100%

6. Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan 
predikat minimal memuaskan

Persen 30 % 30,96 % 103,20%

7. Tingkat Kepuasan Peserta terhadap peny-
elenggaraan diklat aparatur

Tingkat 
Kepuasan 
Peserta 
Diklat

Baik Baik 100%

8. Persentase permintaan advokasi bidang 
administrasi negara dari instansi lain yang 
terpenuhi

Persen 100% 100% 100%

9. Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu 
administrasi

Penerbitan 
Ilmiah

40 32 80%

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

Persen 60% dari Lulu-
san yaitu 597 

mahasiswa

50% dari lulusan 
yaitu 500 Mhs

83,75%

11. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan 
LAN

Opini BPK WTP WTP 100%
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12. Skor Evaluasi SAKIP LAN Kategori 
penilaian 
Menpan

CC CC 100%

13. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
LAN

Persen (100%) 100% 100%

14. Tingkat kepuasan stakeholder atas produk 
LAN

Persen 75% 65% 86,67%

15. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 
dan prasarana kerja yang memadai

Persen 100% 88,97% 88,97%

  
 Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama di atas, tergambarkan  dari 15 (lima belas) 
indikator kinerja tersebut 10 (sepuluh)  IKU berhasil dicapai sesuai dengan target, sedangkan 5 
(lima) belum mencapai target. 
Terhadap berbagai target capaian yang belum mencapai target, LAN akan melakukan berbagai 
langkah – langkah evaluasi sebagai upaya perbaikan. Dalam menjelaskan capaian yang telah 
dilakukan tersebut, dijabarkan dalam analisis capaian kinerja dengan dikaitkan dengan sasaran 
strategisnya.  

Analisis Capaian Kinerja

 Hingga akhir tahun 2010, Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan seluruh ke-
giatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam 

C.

Seminar Hasil Kajian PKP2A II Makassar, di PKP2A2 II Makassar Tanggal 23 November 2010
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capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Tujuan 1 : Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja  penyeleng-
garaan administrasi Negara, dengan sasasaran sebagai berikut :

 Sasaran ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi LAN sebagai pemberi saran kebijakan 
(policy advice) kepada stakeholders baik ditingkat pusat maupun daerah. Rekomendasi kebijakan 
ini biasanya menjadi cikal bakal dalam penyusunan suatu kebijakan. Dalam menyusun suatu kebi-
jakan perlu didukung dengan policy paper atau kajian akademis yang kuat sehingga kebijakan 
yang diambil tepat dan mampu mengatasi masalah. Berbagai proses perumusan kebijakan yang 
sering memanfaatkan hasil laporan kegiatan kajian/litbang LAN adalah dalam menyusun/merevi-
si UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Pergub, Perwal, Perbup dan sebagainya. Untuk bisa memberikan 
rekomendasi kebijakan yang berkualitas maka kegiatan kajian/litbang yang dilakukan LAN harus 
berlandaskan pada metode ilmiah dan didukung dengan teori yang up to date serta data-data 
yang sahih sehingga hasil laporannya berkualitas dan bisa dipertanggung-jawabkan.

 Untuk mengetahui pencapaian sasaran : tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkual-
itas bagi instansi pusat dan daerah ini maka LAN menetapkan IKU sebagai alat ukur pencapaian 
sasaran tersebut, yaitu : Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stake-
holders. IKU ini diukur dengan menghitung rasio antara hasil kajian/litbang yang disebarluas-
kan ke stakeholders (realisasi) dengan targetnya. Dengan tersebarluaskannya hasil kajian/litbang 
maka stakeholders LAN dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk pengembangan 
dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jika kemu-
dian berbagai stakeholders yang ada memanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan dan inovasi 
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansinya, maka hal ini dapat diangap mereka 
telah memanfaatkan hasil rekomendasi kajian/litbang LAN.

 Bagaimana pencapaian IKU sasaran “tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkuali-
tas bagi instansi pusat dan daerah”, berikut gambaran tingkat capaian indikator sasaran :
 
Indikator Kinerja Target    Realisasi Persentase
Persentase hasil kajian/litbang LAN yang dise-
barluaskan kepada Stakeholders.

  1.171                 1.171           100%

 
 Dalam upaya pencapaian sasaran strategis “tersedianya rekomendasi kebijakan yang 
berkualitas bagi instansi pusat dan daerah” alat ukur yang digunakan adalah persentase hasil ka-
jian/litbang LAN yang disebarluaskan ke stakeholders. Dari 1.171 stakeholders yang menjadi tar-
get capaian sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebanyak 1.171 hasil kajian/litbang 
di tiga kedeputian telah dapat merealisasikan target tersebut. Dengan demikian, tingkat capaian 
hasil kajian/litbang yang disebarluaskan ke stakeholders telah mencapai 100%. Tingkat capaian 

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah



19

yang maksimum ini tentu karena dukungan dari berbagai unit kajian yang ada di tiga kedeputian 
yaitu : Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Aparatur, Kedeputian Bidang Kajian 
Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, serta Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara. Selain itu, dukungan dari unit kerja 
mandiri seperti PKP2A I LAN (Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian 
Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi), PKP2A II LAN (Bidang Kajian Kinerja 
Kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Ad-
ministrasi), PKP2A III LAN (Bidang Kajian Aparatur), dan PKP2A IV LAN (Bidang Kajian Aparatur). 
Masing-masing unit tersebut memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran strategis: tersedi-
anya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah dengan alat ukur 
yang cukup representatif yaitu IKU “prosentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan 
kepada stakeholders”.

 Pencapaian sasaran strategis dengan IKU dengan tingkat capaian 100% ini memberikan 
sinyal positif bagi LAN untuk melihat kepentingan stakeholders sebagai dasar bagi penentuan pri-
oritas kajian/litbang yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Berbagai stakeholders yang telah 
mendapatkan hasil kajian/litbang antara lain adalah :  

Pemerintah Pusat (seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian)
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Perguruan tinggi negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta
Partai Politik
DPR
DPRD Provinsi
DPRD Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seminar Model Kelembagaan Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik, di PKP2A I Jatinangor Tanggal 5 Oktober 2010
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Lembaga Swadaya Masyarakat
Dan lain sebagainya.  

 Dalam proses pencapaian sasaran strategis LAN tersebut, tentu banyak kendala yang di-
hadapi organisasi. Meskipun kendala ini masih dalam skala ringan, LAN menyadari bahwa penca-
paian sasaran strategis untuk tahun ini barulah sebatas kepada penyebaran hasil kajian tersebut.  
Berbagai kendala tersebut antara lain masalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran 
ini mengakibatkan keterbatasan untuk menargetkan stakeholders LAN lebih banyak lagi. 

Terkait hal ini, kedepan, LAN akan mengupayakan metode lain dan mengembangkan alat ukur 
baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mempertimbangkan kualitas pencapaian target penye-
barluasan yang lebih massif dan berkualitas. Metode penyebarluasannya tentu tidak hanya men-
girimkan hasil kajian/litbang ke stakeholders saja namun dapat dilakukan dalam bentuk seminar, 
diskusi, workshop atau bentuk lainnya sehingga bisa meningkatkan pemahaman stakeholders. 

2. Tujuan 2 : Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna Mendorong  
Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten 
Dan Berkelanjutan dengan sasasaran sebagai berikut :

 Sasaran ini terkait dengan upaya LAN dalam membantu menyelesaikan berbagai per-
masalahan yang dihadapi oleh stakeholders pada saat yang tepat (up to date) sesuai kebutu-
han stakeholders. Ketepatan kajian/litbang ini menjadi sangat penting karena terkait dengan 
tanggung jawab LAN untuk terlibat secara langsung dalam permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dalam bidang administrasi negara, sesuai bidang LAN. Keterlibatan untuk menyelesaikan 
permasalahan ini harus didukung dengan bahan berupa hasil laporan kajian/litbang yang sesuai 
dengan permasalahan yang sedang terjadi. Untuk itu sangat penting  untuk mengetahui ketepatan 
kegiatan kajian/litbang yang dilakukan dengan kebutuhan masing-masing stakeholders.

 IKU yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis : ketepatan kajian/
litbang dengan kebutuhan adalah : prosentase hasil kajian/litbang LAN yang dijadikan bahan 
referensi bagi stakeholders. IKU ini diukur dengan melihat berapa hasil laporan kajian/litbang 
yang dijadikan referensi oleh stakeholders dalam penyusunan kebijakan atau untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapinya. Semakin banyak hasil laporan kajian/litbang yang dipergu-
nakan sebagai bahan referensi oleh stakeholders menunjukkan ketepatan kegiatan kajian/litbang 
dengan kebutuhan stakeholders yang tinggi.
Indikator  kinerja , target  dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut  :

Indikator Kinerja Target            Realisasi               Persentase

Jumlah hasil kajian dan litbang LAN yang dija-
dikan bahan referensi stakeholder

100%                100%         100%

9.
10.

Ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan
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 Semua unit kerja kajian/litbang yang ada di LAN mendukung dalam pencapaian sasaran 
strategis dan IKU ini. Baik yang ada di tingkat Pusat (Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelem-
bagaan dan Aparatur, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, serta 
Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Ad-
ministrasi Negara) maupun yang ada di daerah, yaitu : PKP2A I Jatinangor (Bidang Kajian Kin-
erja kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi 
Administrasi), PKP2A II Makassar (Bidang Kajian Kinerja kelembagaan dan Aparatur, Bidang Ka-
jian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi), PKP2A III Samarinda (Kajian 
Aparatur), dan PKP2A IV Banda Aceh (Kajian Aparatur). Masing-masing unit tersebut berkontribusi 
dalam pencapaian sasaran strategis : ketepatan kajian/litbang dengan kebutuhan, dengan IKU : 
prosentase hasil kajian/litbang LAN yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders.

Terkait dengan pencapaian sasaran strategis dan IKU ini, beberapa kegiatan yang dijadikan ref-
erensi oleh stake holders antara lain :

Kegiatan Kajian Grand Design Reformasi PNS yang dikerjakan oleh Kedeputian Bidang Ka-
jian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur yang menjadi bahan referensi dalam 
melakukan revisi UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Revisi UU No-
mor 43 tahun 1999 saat ini sedang dibahas di Kementerian PAN dan RB maupun di DPR dan 
menjadi salah satu kegiatan dalam Prolegnas. 
Kegiatan Kajian Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah yang dikerjakan oleh 
Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Manajemen Kebijakan dan Pelayanan yang menjadi bahan 
referensi dalam upaya memperbaiki manajemen kinerja instansi pemerintah. Kegiatan ini su-
dah diimplementasikan di beberapa instansi terpilih. 

1.

2.

Rapat Koordinasi Nasional Diklat Dan Widyaiswara di LAN Jakarta Tanggal 23 Juni 2010
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Kegiatan Kajian tentang Parameter SILAKIP bagi Instansi Pemerintah yang dikerjakan oleh 
Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi 
Administrasi Negara dan menjadi referensi dalam upaya penyederhanaan pelaporan LAKIP 
dengan berbasis IT. 

 Adapun kendala yang dihadapi dalam menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara 
Guna Mendorong  Transformasi Administrasi NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten 
Dan Berkelanjutan ini adalah mengingat hasil kajian LAN hanya bersifat rekomendasi kebijakan, 
maka pemanfaatannya lebih pada bahan referensi. Selain itu, hasil kajian belum ditetapkan pay-
ing hukumnya, sehingga stakeholders memiliki kekhawatiran akan terjadi benturan dengan kebi-
jakan yang lainnya.

3. Tujuan 3 : Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin Terwujudnya Apara-
tur Yang Profesional, dengan sasasaran sebagai berikut :

 Sesuai dengan mandat yang diterima oleh LAN berdasarkan PP 101 Tahun 2001, pening-
katan kualitas pembinaan diklat aparatur merupakan sasaran stratejik yang harus dicapai oleh 
LAN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan  mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 
2014. Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur dalam hal ini mengandung makna bahwa 
penyelenggaraan diklat aparatur yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun daerah ha-
rus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat yaitu LAN.   Sehingga 
implikasinya LAN bertanggung jawab dan  berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan 
diklat aparatur melalui penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam peny-
elenggaraan diklat aparatur.

Indikator  kinerja , target  dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut  :

Indikator Kinerja Target    Realisasi Persentase

Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi 10               9                 90%

Pedoman kediklatan yang diterbitkan 10               10              100%

 Sebagai penjabaran dari penyampaian sasaran strategis tersebut, Tahun 2010 ini untuk 
indikator pertama, penjabaran dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Reakreditasi Lemba-
ga Diklat Pemerintah, yang bertujuan untuk melaksanakan penilaian ulang unsur akreditasi Lem-
baga Diklat baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga ditetapkan kembali status akreditasi 
Lembaga Diklat tersebut dengan harapan kualitas penyelenggaraan Diklat tetap terjamin. Hasil 
yang telah dicapai dalam kegiatan ini adalah dengan ditetapkannya kembali status akreditasi 2 
Lembaga Diklat Pemerintah tingkat Pusat dan 7 Lembaga Diklat Pemerintah Daerah dengan SK 

3.

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur
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Kepala LAN yaitu:

BKKBN
BPKP
Prov. Sumatera Utara
Prov. Jawa Barat
Prov. Jawa Tengah
Prov. Jawa Timur
Prov. Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Selatan
Prov. NTB

Dengan reakreditasi ini maka sejatinya lembaga diklat yang telah terakreditasi akan selalu ter-
tantang untuk selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklatnya baik dari sisi SDM ke-
diklatannya maupun dari program-program diklatnya, sehingga sertifi kat yang dimilikinya bukan 
merupakan monumen seumur hidup melainkan menjadi indikator peningkatan kualitas penyelengg-
araan diklat yang setiap tahun akan selalu dievaluasi oleh LAN. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
lembaga diklat seperti Badan Diklat Jawa Timur yang nilai akreditasinya mengalami penurunan. 
Jumlah lembaga diklat terakreditasi, secara keseluruhan menunjukkan tren positif artinya setiap 
tahun ada peningkatan dari sisi jumlah lembaga diklat yang terakreditasi baik instansi pusat mau-
pun daerah.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pembukaan Diklat Keprotokolan di PPLPN Pejompongan Jakarta Tanggal 24 Agustus 2010
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Indikator kedua, terkait dengan jumlah pedoman kediklatan yang diterbitkan pada tahun 2010 
telah diterbitkan sebanyak 10 petunjuk teknis kediklatan. Penyusunan Petunjuk Teknis Kediklatan 
merupakan kegiatan  yang bertujuan menyediakan panduan tentang kediklatan sesuai dengan 
pedoman yang berlaku dalam rangka mendukung penerapan pembaharuan Diklat Prajabatan 
dan Diklat Kepemimpinan dengan menerapkan Total Quality Management (TQM) penyelengga-
raan Diklat yang professional. Secara kongkrit, hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah 
tersusunnya 10 (sepuluh) petunjuk teknis kediklatan yang terdiri dari :

Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaporan Diklat;
Petunjuk Teknis Pembukaan dan Penutupan Diklat;
Petunjuk Teknis Evaluasi Diklat;
Petunjuk Teknis Pengarahan  Program;
Petunjuk Teknis Mekanisme Penyelenggaraan ;
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian;
Petunjuk Teknis Sertifi kasi dam Registrasi;
Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Peserta Diklat;
Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Diklat;
Petunjuk Teknis Pemantauan Widyaiswara dalam kelas.

 Adapun kendala dalam Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin Terwujud-
nya Aparatur Yang Profesional, beberapa hambatan diantaranya menyangkut keterbatasan sa-
rana prasarana yang dimiliki baik dari aspek fasilitas gedung maupun dari aspek teknologinya. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pembukaan Diklatpim Tk.I Angkatan XX Di PPLPN Pejompongan Jakarta Tanggal 08 Juni 2010
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Indikator Kinerja      Target    Realisasi     Persentase

Persentase Diklat Aparatur yang terseleng-
gara sesuai standar

         12  12       100 %

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan 
predikat minimal memuaskan

        30 30,96         103,20 %

Tingkat Kepuasan peserta terhadap penye 
leng garaan diklat

         Baik  Baik         100 %

Selain itu faktor dinamika internal juga kerap mewarnai proses pengambilan keputusan dalam 
penetapan suatu kebijakan diklat sehingga terkadang kebijakan yang diambil kehilangan momen-
tumnya.

 Sebagai tindak lanjut ke depan, pembaharuan sistem diklat adalah suatu keniscayaan 
yang harus segera direalisasikan mulai dari tahap legal formal (merupakan suatu keputusan for-
mal Kepala LAN) hingga tahap sosialisasi maupun internalisasi bagi seluruh stakeholders diklat, 
sehingga masa transisi atau peralihan dari pola lama ke pola yang baru dapat terjadi secra mulus 
tanpa hambatan yang berarti.

4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efi sien Dalam Men-
dukung Peningkatan  Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, 
Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN, dengan sasasaran sebagai berikut :

 Berdasarkan PP 101 Tahun 2000 selain melaksanakan  fungsi pembinaan, LAN juga mem-
punyai fungsi penyelenggaraan diklat aparatur yang secara strategis menjadi sasaran prioritas 
yang harus dicapai oleh LAN dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014.  Penyeleng-
garaan diklat aparatur yang sesuai dengan standar dalam hal ini mengandung makna bahwa 
penyelenggaraan diklat aparatur yang diselenggarakan oleh LAN  harus sesuai dengan standar 
yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan diklat yang dalam hal ini mengacu kepada 
peraturan Kepala LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Aparatur baik diklat kepemimp-
inan, diklat teknis maupun diklat fungsional.   
Indikator  kinerja , target  dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut  :

 Pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di 
lingkungan LAN, secara fungsional unit yang terkait dalam penyelenggaraan diklat aparatur yang 
sesuai dengan standar dilakukan oleh  Kedeputian Bidang Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi 
Nasional (SPIMNAS) dengan unit operasionalnya terdiri dari 2 (dua) Pusdiklat yaitu Pusdiklat SPIM-

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar
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NAS Bidang Kepemimpinan dan Pusdiklat SPIMNAS Bidang Teknik dan Manajemen Kebijaksanaan 
Pembangunan (TMKP). Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang bersifat mandatory (wajib) bagi pejabat structural 
dan Program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) serta Koordinasi Penyelenggaraan DIklat 
Kepemimpinan.  Sedangkan Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP bertanggungjawab dalam penye 
lenggaraan diklat-diklat teknis manajemen dan kebijakan pembangunan.

 Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi LAN, disamping kedua unit tersebut, 
fungsi penyelenggaraan diklat aparatur juga dilaksanakan oleh kantor LAN yang berada di dae-
rah yaitu PKP2A I LAN di Bandung, PKP2A II LAN di Makassar, PKP2A III LAN di Samarinda dan 
PKP2A IV LAN di Banda Aceh.  Fungsi penyelenggaraan yang dilakukan oleh PKP2A  terbatas 
pada lingkup geografi snya dan mengakomodasi peserta dari tempat kedudukan kantor PKP2A 
berada.
 Pada tahun 2010, penyelenggaraan diklat aparatur di lingkungan LAN diadakan sesuai 
dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.  Beberapa kegiatan  diklat strategis  di-
laksanakan oleh unit kerja terkait yaitu Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan dan Pusdiklat 
SPIMNAS Bidang TMKP dan PKP2A baik di Bandung, Makassar maupun Samarinda yang secara 
singkat dapat dideskripsikan  di bawah ini.
 

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi 
kepemimpinan aparatur pemerintah sebagai pejabat eselon I. Oleh karena itu, essensi dari 
penyelenggaraan Diklatpim Tk. I ini adalah untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi 
PNS bagi para pejabat yang telah dan akan menduduki jabatan eselon I. Hasil yang dicapai 
dari kegiatan ini adalah telah terdidiknya alumni diklatpim tingkat I sebanyak 30 orang. Se-
cara umum diklatpim tingkat I ini telah diselenggarakan sesuai dengan standar yang berlaku 

1)

Community Development And Confl ict Management Trainning Di PPLPN Pejompongan Jakarta Tanggal 25 Oktober 2010
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dari sisi akademis, maupun pelayanan kediklatan lainnya diantaranya dengan mendatangkan 
pakar maupun ahli di bidangnya sehingga secara substansial menambah wawasan dan kelua-
san berfi kir dari seluruh peserta diklat.
Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II, yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan 
kompetensi manajerial peserta Diklat sebagai kader pimpinan tingkat menengah yang berkai-
tan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan berbagai bidang pemerintahan dan pem-
bangunan baik pada lingkup sektoral maupun wilayah/regional dan nasional. Hasil dari pe-
nyelenggaraan diklatpim Tingkat II ini adalah telah terdidiknya alumni diklatpim tingkat II 
sebanyak 817 orang yang telah menduduki jabatan eselon II maupun yang akan menduduki 
jabatan tersebut. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II ini diselenggarakan oleh Pusdiklat 
SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, PKP2A I Bandung dan PKP2A II Makassar. 
Penyelenggaraan Program Pengembangan Eksekutif Nasional,  yang bertujuan untuk  memban-
gun keserasian dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa 
sebagai aktualisasi, visi, misi, nilai dan strategi nasional. Selain itu juga diarahkan untuk mem-
bentuk sumber daya manusia aparatur baik para pejabat structural eselon I maupun para pej-
abat politik agar professional dan berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemer-
intahan dan pembangunan. Secara signifi kan hasil dari PEN ini adalah telah terbangunnya 
kesepakatan bersama antara pejabat pemerintah (birokrasi) dengan pejabat politik sebagai 
peserta PEN yang berjumlah 60 orang terkait dengan tema yang digagas yaitu menegakkan 
budaya meritokrasi dalam birokrasi dari perspektif formulasi dan implementasi kebijakan.
Penyelenggaraan Diklat Teknis TMKP,  yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya 
manusia aparatur yang memiliki kompetensi teknik manajemen, fungsional, dan kebijakan pem-
bangunan. Hasil dari penyelenggaraan diklat teknis ini terdiri dari :

Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa, dengan hasilnya adalah telah terdidiknya 
alumni diklat pada angkatan I sebanyak 76 orang, angkatan II sebanyak 78 orang dan 
angkatan III sebanyak 115 orang 
Diklat Legal Drafting, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alumni diklat 
legal drafting sebanyak  129 orang
Diklat Contract Drafting, dengan hasilnya adalah telah terdidiknya alumni diklat sebanyak  
104 orang
Diklat Sekretaris Yang Efektif, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alumni 
diklat ini yang berjumlah 89 orang
Diklat Tata Kepemerintahan, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alumni 
diklat yang berjumlah 86 orang 
Diklat Manajemen Konfl ik, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alumni diklat 
sebanyak 49 orang
Diklat Manajemen Keprotokolan, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alum-
ni diklat yang berjumlah 130 orang 
Diklat Sistem Pelaporan Berbasis Kinerja, dengan hasil yang dicapai adalah telah terdi-
diknya alumni diklat sebanyak 75 orang

Penyelenggaraan Diklat Bahasa Inggris,  yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS 
dalam berbahasa Inggris. Hasil yang dicapai adalah telah terdidiknya alumni diklat yang 
mempunyai kemampuan minimal dalam berbahasa Inggris khususnya dalam melakukan pre-
sentasi.

2)

3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

5)
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 Berdasarkan hasil capaian di atas, maka dapat ditelaah lebih lanjut terhadap pencapa-
ian sasaran yang diukur melalui indicator kinerja utama penyelenggaraan diklat yaitu (a) prosen-
tase diklat aparatur yang terselenggara sesuai dengan standar. Secara objektif, pada dasarnya 
keseluruhan diklat aparatur yang diselenggarakan di LAN sudah sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan dari sisi tenaga/SDM kediklatan yang terdiri dari widyaiswara, narasumber dan 
penyelenggara yang telah memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Disamping itu 
beberapa sarana dan prasarana pendukung juga sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan pe-
nyelenggaraan diklat yang diantaranya terkait dengan ruang pembelajaran, asrama, dan pera-
latan pendukung pembelajaran. Namun demikian secara objektif pula harus diakui bahwa ada 
beberapa sarana yang sudah harus di up grade diantaranya menyangkut kondisi IT, LCD, dan 
peralatan asrama. Karena seiring dengan bertambahnya umur peralatan tersebut maka dari sisi 
kegunaan pun sudah kurang optimal jika digunakan. (b) prosentase lulusan diklat aparatur dengan 
predikat minimal memuaskan. Dengan melihat tren yang ada, telah terjadi peningkatan prosen-
tase lulusan diklat dengan predikat memuaskan, hal ini terjadi karena dalam dinamika penyeleng-
garaan diklat juga telah tercipta iklim kompetitif diantara peserta, sehingga konsekuensi logis-
nya masing-masing peserta selalu mengoptimalkan kapasitas individunya baik secara akademis 
maupun sikap perilaku. (c) Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur. 
Pada umumnya peserta diklat di LAN memberikan apresiasi yang baik terhadap pelayanan yang 
diberikan terkait penyelenggaraan diklat. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan 
baik pada  diklat kepemimpinan maupun diklat teknis serta diklat fungsional senantiasa focus 
pada  pelayanan yang prima dan optimal  kepada seluruh  peserta diklat.  Pelayanan tersebut 
diantaranya berupa pelayanan administrative yang terkait dengan proses pembayaran (PNBP), 
kemudian pelayanan materi diklat yang berbentuk bahan ajar atau modul diklat yang selalu di-
berikan dalam bentuk yang standar secara ilmiah dan didesain dengan menarik. Disamping itu 
juga pelayanan diberikan dalam bentuk technical assintance yang dilakukan paska diklat yaitu 
dengan membangun komunikasi secara efektif terutama terkait dengan problematika implemen-
tasi kebijakan di permanen systemnya masing-masing.

 Adapun kendala dalam Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan Efi sien 
Dalam Mendukung Peningkatan  Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, 
Handal, Profesional, Bersih dan Bebas KKN adalah keterbatasan sarana dan prasarana kediklatan 
yang harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman sehingga peserta 
diklat akan mendapatkan kenyamanan ketika mengikuti diklat yang nantinya akan berimplikasi 
pada optimalnya proses transfer knowledge. Selain itu juga perlunya koordinasi yang intensif 
dengan seluruh penyelenggara diklat di daerah khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan 
diklat kepemimpinan agar dapat menerapkan secara konsisten standar- standar dan kriteria serta 
prosedur penyelenggaraan diklat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh LAN.

5. Tujuan 5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas Di Bidang Ad-
ministrasi Negara dengan sasasaran sebagai berikut :

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi
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 Sasaran ini terkait dengan salah satu fungsi LAN, yaitu memberkan fasilitasi dan pem-
binaan terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di bidang administrasi negara. Salah satu bentuk 
fasilitasi yang diberikan adalah dalam bentuk advokasi sesuai kebutuhan atau permintaan stake-
holders baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk bisa memberikan hasil yang maksimal maka 
pelaksanaan advokasi tersebut harus dilakukan dengan profesional.

Indikator Kinerja Target        Realisasi       Persentase
Persentase permintaan advokasi bidang administrasi 
negara dari instansi lain yang terpenuhi

100%           100%           100%

 Semua unit kerja kajian/litbang yang ada di LAN mendukung dalam pencapaian sasaran 
strategis dan IKU ini. Baik yang ada di tingkat Pusat (Kedeputian Bidang Kajian Kinerja Kelem-
bagaan dan Aparatur, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, serta 
Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Ad-
ministrasi Negara) maupun yang ada di daerah, yaitu : PKP2A I Jatinangor (Bidang Kajian Kinerja 
kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Ad-
ministrasi), PKP2A II Makassar (Bidang Kajian Kinerja kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian 
Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi), PKP2A III Samarinda (Kajian Apara-
tur), dan PKP2A IV Banda Aceh (Kajian Aparatur). 

 Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM LAN sehing-
ga bisa melayani semua kebutuhan stakeholders dalam advokasi. Selain itu networking, marketing, 
penyebaran informasi hasil-hasil advokasi juga perlu lebih ditingkatkan.

Bedah Buku dalam rangka HUT STIA LAN di Kampus STIA LAN Jakarta Tanggal 06 Agustus 2010
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6. Tujuan 6 :  Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara 
Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi, dengan sasasaran 
sebagai berikut :

 Pengembangan ilmu dan teknologi administrasi merupakan salah satu sasaran yang ditu-
jukan untuk mendinamisasi administrasi dari sisi keilmuan maupun dari sisi adaptasi dan peman-
faatan teknologi secara optimal. Dalam praktek-praktek penyelenggaraan administrasi negara 
maupun dinamika wacana serta pengembangan khazanah keilmuan administrasi, dukungan dari 
keberadaan konsep keilmuan administrasi menjadi penting guna menjadi landasan akademis atau-
pun teoritis. Pengembangan kelimuan administrasi dalam konteks akademis dan teoritis ini pada 
akhirnya juga akan berkontribusi pada pengembangan administrasi negara secara umum.
 Di sisi lain pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah memu-
dahkan dan memfasilitasi banyak proses kerja dalam banyak hal, tidak terkecuali dalam praktek-
praktek penyelenggaraan administrasi negara, sehingga pemanfaatannya menjadi sebuah kenis-
cayaan. Dengan pemanfaatan teknologi ini, maka praktek-praktek penyelenggaraan administrasi 
dapat dilakukan secara lebih efektif dan efi sien sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber daya 
organisasi.
 Dalam konteks di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sasaran ini diukur melalui dua 
indikator kinerja utama. Adapun  Indikator  kinerja , target  dan realisasinya dapat digambarkan 
sebagai berikut  :

Indikator Kinerja Target                 Realisasi            Persentase

Jumlah penerbitan ilmiah di bi-
dang ilmu administrasi

40 Jurnal maupun       32 Jurnal maupun           80%
Penelitian             penelitian

Persentase lulusan STIA yaitu Ma-
hasiswa S1 dengan IPK di atas 
3,00 dengan masa studi di bawah 
5 tahun dan Mahasiswa S2 den-
gan IPK di atas 3,25 dengan masa 
studi di bawah 2 tahun

597 Mahasiswa S1    500 Mahasiswa S1 dan    83,75%
dan S2 dari seluruh    S2 dari Seluruh
STIA LAN              STIA LAN

 Indikator pertama menjelaskan pentingnya produktivitas kelembagaan STIA dalam hal 
penerbitan jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini menjadi media penting bagi para akademisi, pa-
kar maupun praktisi untuk berbagi dan mengembangkan keilmuan dan teknologi administrasi. 
Penerbitan ilmiah ini tidak hanya dalam bentuk penerbitan jurnal berkala saja, namun juga dalam 
bentuk penerbitan karya ilmiah lainnya seperti penulisan buku, khususnya buku teks untuk kepent-
ingan mata kuliah-mata kuliah tertentu, serta kegiatan penelitian oleh dosen maupun peneliti. 
 Kegiatan penerbitan berkala serta bentuk penerbitan karya ilmiah lainnya ini diselengga-
rakan oleh STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar sebagai wadah bagi para dosen di lingkun-
gan STIA maupun civitas akademika lain di lingkungan LAN untuk menuangkan ide atau gagasan 
terkait bidang keilmuannya ke dalam karya ilmiah.

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi
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 Dalam rangka pemenuhan indikator yang pertama ini STIA LAN Jakarta pada tahun 2010 
telah menerbitkan satu kali jurnal ilmiah berjudul Jurnal ilmu Administrasi Volume 6 Nomor 1, 
dengan jumlah kontribusi karya ilmiah dari kalangan akademisi dosen maupun peneliti sebanyak 
tujuh tulisan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang bertema Akuntabilitas Publik, tema yang 
diangkat dalam jurnal tahun ini adalah Reformasi Birokrasi. Sedangkan STIA LAN Bandung sendiri 
menyelenggarakan penerbitan jurnal Ilmu Administrasi sebanyak 4 kali penerbitan dalam tahun 
2010 dan direncanakan untuk menerbitkan 3 jurnal ditahun berikutnya. Adapun STIA LAN Makas-
sar menerbitkan Jurnal Administrasi Negara dengan ISSN : 1410 – 8399 yang sejak 2003 telah 
mendapatkan akreditasi Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kemendiknas No. 49 / DIKTI/ 
2003. Secara rinci, produktivitas penerbitan ilmiah di ketiga kampus dapat di lihat dalam per-
bandingan berikut :

 
Gambar 3.1  Grafi k Produktivitas Jurnal dan Penerbitan Karya ilmiah di STIA LAN Tahun 2010

 Terkait dengan indikator kedua yang menjelaskan tingkat kapasitas pendidikan yang dise-
diakan oleh STIA LAN dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ketiga kampus juga meng-
hasilkan profi l lulusan yang cukup memadai. Di samping penyelenggaraan pendidikan jenjang 
sarjana (S1), ketiga kampus juga menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang magister (S2), 
dan telah menghasilkan sejumlah lulusan.  Oleh karena itu dilakukan penyesuaian untuk indikator 
kinerja utama bagi profi l lulusan untuk S2 adalah kelulusan dengan IPK di atas 3,00 (STIA LAN Ja-
karta) atau 3,25 (STIA LAN Bandung dan Makassar), dengan lama masa studi di bawah 2 tahun.
Berikut ini di bawah adalah gambaran profi l lulusan STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar  
untuk tahun akademik 2010, yang menunjukkan porsi sumbangannya masing – masing dalam pe-
menuhan indikator kinerja utama yang kedua.

 Untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 pada STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar 
pada tahun 2010  dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.2 Lulusan STIA LAN, Target dan Realisasinya

STIA Jumlah Lulusan

Target Lulusan dengan 
hasil sangat memuas-
kan dalam masa studi 

normal

Realisasi

S1 S2 S1 S2 S1 S2
Jakarta 196 163 118 98 16 46
Bandung 203 63 122 37 120 18
Makassar 117 253 70 152 110 190

516 479 310 287 246 254
TOTAL 995 597 500

Sumber : data diolah

Adapun kendala dalam Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu Administrasi Negara 
Melalui Pendidikan Dan Pengembangan Teknologi Administrasi, adalah :

Keterkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini,  Tenaga dosen; STIA LAN Ja-
karta, STIA LAN Bandung, STIA LAN Makassar saat ini baru memiliki sebanyak 16 (enam belas) 
orang dosen yang bekerja penuh di STIA LAN Makassar. Dari jumlah tersebut 12 (dua belas) 
orang dosen yang tersertifi kasi, 2 (dua) yang belum tersertifi kasi dan 2 (dua) orang yang 
diperbantukan di jabatan struktural dan belum tersertifi kasi, kemudian tenaga Peneliti; STIA 
LAN Jakarta, STIA LAN Bandung saat ini STIA LAN Makassar belum memiliki tenaga fungsional 
peneliti. Seorang pegawai yang diterima sebagai calon fungsional peneliti sampai saat ini be-
lum diusulkan untuk diangkat sebagai fungsional peneliti bahkan belum diikutkan dalam diklat 
calon peneliti, dan terakhir tenaga staf; STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung saat ini STIA LAN 
Makassar jumlah tenaga staf masih sangat terbatas sehingga Program Studi tidak memiliki staf 
tersendiri baik pada Programa Sarjana (S1) maupun pada Program Magister (S2). Begitu juga 
pada unit kerja lainnya, seperti bagian administrasi akademik khususnya pengelolan nilai ma-
hasiswa yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang staf. P3A (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Administrasi) hanya memiliki 1 (satu) orang staf. Sub Bagian Kepegawaian 1 (satu) orang staf. 

Sarana dan prasarana; ketiga kampus pada dasarnya sudah mempunyai sarana dan prasara-
na mandiri, karena sudah terpisah dari gedung perkantoran PKP2A di masing-masing daerah. 
Hambatan terkait sarana dan prasarana ini adalah proses administrasi pangadaan barang 
dan jasa (tender) dalam penunjukan perawatan gedung kantor yang membutuhkan waktu yang 
cukup lama.

Organisasi; organisasi STIA LAN belum menggambarkan kebutuhan organisasi murni sebagai 
sebuah institusi  pendidikan tinggi. Jabatan organik akademik seperti Ketua dan Sekretaris 
Prodi serta Kepala Unit masih belum mendapatkan kelayakan atau pengakuan formal, tidak 
sebagaimana yang terjadi pada jabatan-jabatan struktural. 

1)

2)

3)
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Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

7. Tujuan 7 :  Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana Dan  Sumberdaya 
Manusia Aparatur LAN Yang Profesional, dengan 3 sasasaran sebagai berikut :

Sasaran 7.1

 Sasaran Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong organisasi LAN untuk 
menjadi lebih efektif dan efi sien dengan mendorong setiap individu dalam suatu organisasi memi-
kul tanggung jawab yang sama berdasarkan tingkat kinerjanya. Sasaran Strategis Pengembangan 
Organisasi berbasis Kinerja merupakan sasaran yang menjadi mandat tiap – tiap unit kerja pada 
Lembaga Administrasi Negara. 
 Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambar-
kan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target                               Realisasi          Persentase

Skor Evaluasi SAKIP LAN Nilai Cukup Baik (CC)    Cukup Baik (CC)   100 %

Opini BPK terhadap pengelolaan 
keuangan LAN

WTP                                WTP              100 %

Prosentase Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi LAN

Penyampaian usulan dokumen    100% 100%
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 Dalam indikator pertama yaitu Skor Evaluasi SAKIP LAN merupakan hasil penilaian Ke-
menterian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenneg PAN) berdasarkan Sistem Akunt-
abilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja yaitu  dokumen Ren-
stra, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35%. 
Selanjutnya, pengukuran kinerja (indikator kinerja, pengukuran kinerja) 20%; pelaporan kinerja 
(pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja) 15%; evalu-
asi kinerja (pelaksanaan evaluasi, pemanfaatan evaluasi) 10%; dan pencapaian kinerja (capaian 
output, capaian outcomes ) 20%..
 Tahun 2010 ini Lembaga Administrasi Negara mendapatkan nilai CC yang artinya cukup 
baik dalam evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).  Tercatat sebanyak 50 kemen-
terian/lembaga (63,29%) mendapatkan kategori cukup baik (CC) ke atas.  
 Pada Indikator Kedua yaitu Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan LAN, dalam setiap 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan per-
nyataan atau kesimpulan yang disebut “Opini”, yang merupakan pernyataan atau pendapat pro-
fessional mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penghar-
gaan dengan klasifi kasi WTP ini merupakan penghargaan terbaik yang diberikan oleh BPK. 
Dalam 2 tahun berturut – turut  yaitu tahun 2008 dan 2009 untuk pemeriksaan pengelolaan 
keuangan tahun 2007 dan tahun 2008,  LAN terus medapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) terhadap laporan keuangan yang disampaikannya. Opini ini memberikan penegasan 
bahwa pengelolaan keuangan yang disajikan oleh LAN  telah sesuai dengan standar akuntansi  
dan tidak diketemukan temuan yang material yang mempengaruhi  penyajian laporan keuangan 
secara umum.
 Dari hasil pemeriksaan BPK (semester I tahun 2010) atas Laporan Keuangan LAN tahun 
2009, LAN kembali mendapatkan predikat WTP, sehingga dapat diartikan bahwa penyampaian 
terhadap IKU yang kedua ini telah sesuai dengan target yang diharapkan.  Namun demikian pen-
gelolaan keuangan LAN masih terkendala oleh :

Pengelolaan PNBP pada STIA LAN Jakarta,  Makassar dan Kedeputian Diklat masih belum 
mengoptimalkan pendapatan PNBP-nya 
Belum memadainya sistem pencatatan piutang mahasiswa STIA LAN
Belum adanya pedoman pengelolaan persediaan barang pada PKP2A II LAN; dan

 LAN berupaya melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan  tersebut yang menjadi 
kendala dalam pengelolaan keuangan dengan melakukan langkah – langkah yaitu :

Pimpinan Satker STIA LAN Jakarta, Makassar dan Kedeputian Spimnas melakukan pendataan 
ulang terhadap mahasiswa ataupun peserta diklat yang menunggak untuk selanjutnya dilaku-
kan penagihan kepada yang bersangkutan;
Melakukan penyempurnaan sistem pencatatan piutang mahasiswa STIA LAN; 
Melakukan penyusunan pedoman pengelolaan persediaan barang pada PKP2A II LAN; dan

 Berkaitan dengan capaian indikator sasaran ke -3 yaitu persentase pelaksanaan Refor-
masi Birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Pen-
dayagunaan Aparatur Negara (Permenpan)   Nomor : Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman 
Pengajuan Usulan Reformasi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bahwa ke-
menterian/lembaga/pemerintah daerah harus menyampaikan dokumen usulan rencana reformasi 
birokrasi kepada Tim kerja Reformasi Birokrasi Nasional. Sehubungan dengan pencapaian IKU ini, 

a.

b.
c.

a.

b.
c.
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Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

pada tahun 2010, LAN telah menyampaikan usulan dokumen Reformasi Birokrasi ke Tim RB Men-
pan.

Kegiatan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang kontinuitas dimana pada  Tahun 2010 ini, 
LAN meletakkan fondasi awal dengan melakukan sejumlah sosialisasi dan pengajuan awal  pro-
posal rencana reformasi birokrasi kepada Tim Kerja RB Nasional.  Selanjutnya di tahun berikutnya, 
direncanakan LAN akan kembali melanjutkan penyelesaian dokumen terutama berkaitan dengan  
Grand Design Reformasi Birokrasi LAN dan Road Map Reformasi Birokrasi LAN. 

Sasaran 7.2

 Salah satu sasaran pada misi LAN peningkatan kapasitas organisasi LAN adalah dilaku-
kannya publikasi dan desiminasi produk LAN yang terintegrasi. Sasaran ini dimaksudkan bahwa 
semua output kegiatan khususnya pada unit lini di lingkungan LAN agar dapat memberikan man-
faat yang optimal, maka perlu dilakukan publikasi dan diseminasi secara terintegrasi baik output 
pada kajian, Diklat, maupun pada STIA LAN. Publikasi dan desiminasi tersebut dapat dilakukan/
dicapai melaui survey ke stakeholders selain melalui berbagai media baik malalui media cetak, 
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elektronik, media maya, maupun dalam forum-forum Rapat dengar Pendapat di DPR, seminar, Ra-
kor,  FGD yang melibatkan staksholders, pameran, penyebaran penerbitan,  dan lain-lain.
Dari sasaran tersebut diatas maka kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Utamanya adalah 
tingkat kepuasan stakeholders atas produk-produk LAN. Keberhasilan pencapaian IKU ini dapat 
dilihat/diukur yang utama melalui survey terhadap kepuasan stakeholders. Selain itu pencapa-
ian IKU ini juga dapat dilihat melalui apresiasi dari stakeholders terhadap produk LAN seperti 
keterlibatan atau keikutsertaan pada forum-forum desiminasi yang diselenggarakan oleh LAN. 
Dimanfaatkannya produk-produk LAN dalam pengambilan kebijakan, sebagai bahan referensi, 
diacunya kebijakan Diklat LAN oleh stakeholders dsb.
Pada dasarnya semua unit kerja di lingkungan LAN berkontribusi terhadap sasaran dimaksud 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Namun secara khusus unit kerja yang 
berkontribusi secara langsung adalah unit-unit lini di lingkungan LAN meliputi unit kajian, unit Diklat, 
STIA, PK2AII serta Sestama khususnya unit Humas.
Kegiatan-kegiatan strategis yang menyumbang pada pencapaian sasaran secara signifi kan me-
liputi :

Kegiatan kehumasan 
Updating website LAN 
Dokumentasi dan publikasi 
Penyelenggaraan Rakor Diklat
Penyelenggaraan Seminar-seminar hasil kajian, maupun Seminar STIA LAN
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI 
Penyampaian hasil-hasil kajian dan info kajian kepada stakeholders. 
Penyelengaraan pameran produk LAN
Penyelenggaraan humas dan protocol dan pemberitaaan 

Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan se-
bagai berikut :

Indikator Kinerja Target            Realisasi Persentase

Tingkat kepuasan stakeholder atas produk 
LAN

75%               65%             86,67%

 Sehubungan pelaksanaan IKU ini masih pada masa transisi sehingga metode pengukuran 
IKU melalui survey saat itu belum dilaksanakan. Sehingga pencapaian IKU berdasarkan hasil sur-
vey belum bisa dilakukan. Survey terhadap stakeholders dalam rangka mengukur kepuasan ini 
direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011.
 Mengacu pada permasalahan diatas maka untuk pencapaian sasaran ini adalah pada 
kegiatan  non survey yaitu telah diselenggarakannya rakor Diklat yang dihadiri hampir semua 
perwakilan lembaga Diklat di pusat maupun di daerah sebagai bentuk konsolidasi dan sosialisasi 
kebijakan baru di bidang Diklat. Telah tersosialisasikannya hasil kajian melalui beberapa seminar 
yang telah diselenggarakan dengan menghadirkan stakeholders pusat dan daerah. Dimanfaat-
kannya hasil kajian (misal : tentang kepegawaian) sebagai bahan penyusunan naskah akademik di 
Komisi II DPR RI dan Kantor Menpan dan RB serta beberapa hasil kajian lainnya.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Adapun kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah Belum optimalnya budaya pada 
sebagian unit kerja di lingkungan LAN untuk melakukan ekspose ke public, Pelaksanaan kegiatan 
publikasi dan desiminasi belum sepenuhnya terintegrasi pada semua unit di lingkungan LAN dan 
terbatasnya alokasi anggaran untuk LAN sehingga untuk alokasi anggaran kegiatan ini dirasa 
belum optimal.

Sasaran 7.3

 Keberadaan sarana dan prasarana bagi sebuah organisasi sangat vital untuk medukung 
peningkatan kinerja organisasi. Sarana dan prasarana sangat penting dalam rangka pelaksa-
naan tugas pokok dan fungsi organisasi sejalan dengan pencapaian misi organisasi yang terkait 
dengan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

 Dalam hal ini upaya pencapaian sasaran peningkatan kualitas sarana dan prasarana, 
ditampung dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Pencapaiana sasaran ini 
diukur melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 
prasarana kerja yang memadai. Artinya  dengan  tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana 
yang memadai baik dari  aspek kuantitas maupun kualitasnya merupakan tolok ukur  /ukuran se-
jauh mana terjadi peningkatan kualitas sarana dan prasarana . 
Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan se-
bagai berikut :

Indikator Kinerja Target               Realisasi   Persentase

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 
prasarana kerja yang memadai

100%      88,97%     88,97%

 Sarana merupakan perangkat atau alat bantu kerja yang memperlancar aktivitas kerja 
sehari-hari, keberadaannya sangat menentukan tingkat ketepatan, kecepatan dan kenyamanan 
dalam bekerja, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat terselenggara sesuai ren-
cana yang telah ditetapkan. Sedangkan prasarana, meliputi unsur penunjang seperti Gedung, 
area lingkungan yang nyaman, dan sebagainya. Dengan demikian keberadaan sarana dan prasa-
rana yang memadai sesuai kebutuhan sangatlah menentukan efektivitas  kerja yang ada.

 Pencapaian sasaran  strategis ini, termasuk dalam hal pencapaian IKU  yaitu persentase 
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dilakukan oleh unit-unit kerja di ling-
kungan LAN. Unit Kerja ataupun Satuan Kerja baik di Pusat ataupun di daerah yang mendukung 
pencapaian sasaran dan IKU ini adalah Sekretariat Utama untuk pemenuhan kebutuhan pada 
unit Sekretariat, Kedeputian I, II, III, IV dan V. Sedangkan Satker mandiri lainnya seperti STIA-LAN 
Jakarta,  ataupun Satker-Satker di daerah seperti PKP2A I di Jatinangor,  PKP2A II di Makassar, 
PKP2A III di Samarinda dan PKP2A IV di Banda Aceh, termasuk STIA-LAN Bandung dan STIA-LAN 
Makassar kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. 
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Secara agregat masing-masing unit kerja atau satuan kerja mandiri tersebut telah memberikan 
kontribusi dalam pencapaian sasaran strategis dan IKU LAN melalui berbagai kegiatan yang ter-
cakup dalam Program Sarana dan Prasarana .

 Program sarana dan prasarana menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelaksa-
naan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja. Pada tahun 2010 
kegiatan-kegiatan yang strategis pada program ini adalah Kegiatan Pembangunan Gedung Ad-
ministrator LAN di Jl. Veteran No. 10 (Pembangunan Gedung Tahun ke 2). Pembangunan Gedung 
Administrator seluas kurang lebih 10.000 m2, 7 lantai tersebut adalah kegiatan lanjutan tahun 
2009, yang dibangun secara multi years dan direncanakan selesai tahun 2011. Pekerjaan pem-
bangunan gedung tersebut dilaksanakan oleh PT. Adi Karya. Kegiatan ini bertujuan untuk mem-
perbaharui sarana kerja berupa bangunan gedung yang dirasa sudah tidak memadai lagi dalam 
menunjang pelaksanaan TUPOKSI LAN, baik dilihat dari aspek kenyamanan dan keamanan kerja 
mengingat gedung tersebut telah berumur kurang lebih 50 tahun.  

 Pembangunan Gedung ini merupakan kegiatan prioritas LAN pada tahun 2010, dengan 
output tersedianya bangunan gedung Administrator dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN. Pembangunan Gedung tersebut sesuai dengan kontrak 
telah ditargetkan selesai  pada akhir bulan Juli 2011. Dengan selesainya Gedung tersebut meru-
pakan bagian upaya yang dilakukan oleh LAN dalam hal ini Sekretariat Utama dalam memenuhi 
kebutuhan prasarana dalam mendukung pencapaian sasaran yaitu Peningkatan Kualitas Sarana 
dan Prasarana. 

 Pagu yang dialokasikan untuk pembangunan Gedung Administrator tersebut adalah  
Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar limaratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 
23.490.936.310,- ( duapuluh tiga milyar empatratus sembilan puluh juta sembilan ratus tigapuluh 
enam tigaratus sepuluh rupiah) atau sekitar 99,96%. Melihat capaian tersebut, merupakan indi-
kasi bahwa dari pagu yang direncanakan telah menghasilkan output yang sesuai dari target yang 
telah ditetapkan. Tidak tercapainya dengan prosentase sangat kecil yaitu 0,04 %, terkait adanya 
efi siensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 Kegiatan Kantor Pusat lainnya, yang bersumber dari PNBP yaitu kegiatan sewa gedung/
fasilitas Diklat. Sebagian dari  penerimaan tersebut yang direncanakan sebesar Rp. 488.000.000,- 
telah terealisasi sebesar Rp.232.483.300,- atau sekitar 47,64 %. Melalui kegiatan ini digunakan 
untuk pengelolaan gedung dan rumah Negara, dengan output dapat dipenuhinya kebutuhan peny-
elenggaraan yang berkaitan dengan PNBP, dan outcomes yang dapat diwujudkan adalah peman-
faatan optimal fasilitas negara bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serapan anggaran 
ini relative rendah  dikarenakan  fasilitas Diklat yang ada di LAN lebih banyak digunakan dalam 
rangka penyelenggaraan kegiatan yang benar-benar merupakan serta menunjang tugas pokok 
dan fungsi LAN dalam hal penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan ataupun Diklat-Diklat Teknis 
lainnya.

 Kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang menyumbang pada pencapaian sasaran ini 
adalah kegiatan Pembangunan Gedung Kampus Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur (PKP2A III) di Samarinda, yang dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya. Gedung tersebut 
telah dibangun melalui anggaran yang bersumber dari DIPA LAN. Pembangunan gedung pada 
tahun 2010 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan gedung yang telah dilakukan sejak ta-
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hun 2008 dan 2009 secara multiyears selama 3 tahun. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan 
kinerja organisasi dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 
khususnya di PKP2A III di Samarinda. 

 Pada tahun 2010  sebagai tahap akhir pembangunan gedung ini, anggaran yang telah 
dialokasikan untuk penyelesaian gedung berjumlah Rp. 11.922.127.000,-(sebelas milyar sembi-
lan ratus dua puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah). Berdasarkan alokasi pagu yang telah 
ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 11.918.811.709,-. ( sebelas milyar sembilan ratus dela-
pan belas juta delapanratus sebelas ribu tujuhratus sembilan rupiah), dan adanya sisa anggaran 
yang tidak terserap karena merupakaan efi siensi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di 
atas. 

 Pada tahun 2010, pembangunan gedung/kantor tersebut telah diresmikan pemanfaatan-
nya secara resmi oleh Menteri Negara PAN dan RB bersama Gubernur Kalimanatan Timur pada 
tanggal 15 Januari 2011. Dengan selesai dan diresmikannya gedung tersebut, merupakan kon-
tribusi PKP2A III Samarinda dalam mendukung sasaran LAN khususnya pada peningkatan kualitas 
sarana  dan prasarana. Selanjutnya dengan diresmikan pemanfaatannya gedung PKP2A III di 
Samarinda yang baru, artinya PKP2A III Samarinda telah menempati gedung dan fasilitas yang 
baru  termasuk sarana dan prasarananya yang merupakan asset PKP2A III Samarinda karena 
sebelumnya gedung PKP2A III Samarinda menempati gedung yang dipinjamkan dari Pemerintah 
Propinsi Kalimantan Timur. 
 Kegiatan-kegiatan lain yang juga mendukung pencapaian sasaran di atas adalah be-
berapa kegiatan yang bersumber dari Penerimaaan Negara Bukan Pajak sebagaimana PP Tarif 
yang berlaku pada LAN yaitu PP. No 73 Tahun 2009. Kegiatan yang bersumber dari PNBP yang 
menyumbang sasaran ini antara lain sewa ruangan/fasilitas gedung. Kegiatan PNBP seperti sewa 
ruangan/fasilitas diklat pada tahun 2010 ini antara lain : terselenggaranya persewaan gedung 
yang ada di PKP2A I LAN,  Rp. 249.568.000,- dan terealisasi sebesar         Rp. 242.490.250,- 
atau sebesar 97, 36%, serta sewa ruangan/fasilitas diklat yang dilakukan juga oleh PKP2A II di 
Makassar. 
 Pada tahun 2010,  anggaraan  untuk program  Sarana dan Prasarana di LAN lebih difokus-
kan pada kegiatan pembangunan Gedung Administrator LAN Jl. Veteran No. 10 dan Gedung 
PKP2A III di Samarinda. Kegiatan pembangunan gedung ini merupakan kegiatan strategis LAN 
dalam program ini, mengingat  Gedung Administrator (Gedung B) merupakan gedung yang sudah 
berdiri sejak 50an tahun yang lalu sehingga perlu diprioritaskan sebagai kebutuhan yang mende-
sak dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 
 Meskipun apabila dilihat upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis dalam pening-
katan sarana dan prasarana terus dilakukan, namun sarana dan prasarana yang ada di LAN  baik 
dari sisi kuantitas ataupun kualitas masih dirasa kurang memadai. Hal tersebut sebagaimana Hasil 
Kegiatan Evaluasi Kinerja, Inspektorat, 2010.  
 Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja, 2010 tersebut masih terdapat  beberapa unit kerja 
eselon II di LAN yang menyatakan bahwa sarana-prasarana di LAN masih dirasa kurang memadai. 
Beberapa unit masih memberikan penilaian di bawah rata-rata penilaian secara nasional (LAN) 
terhadap aspek sarana dan prasarana ini yakni 55%. Unit kerja yang memberikan penilaian yang 
lebih rendah dimaksud yaitu Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Pusat Kajian Manajemen Pelay-
anan, Direktorat Widyaiswara, Biro Umum, Biro Perencanaan Organisasi dan Kerjasama, PKP2A III 
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LAN dan PKP2A IV LAN. Mengingat sarana dan prasarana berperan penting dalam meningkatkan 
kinerja, maka keberadaannya perlu diperhatikan, dan secara lebih lengkap dapat dilihat pada 
Tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Aspek Sarana dan Prasarana

UNIT ESELON II

PERSENTASE 
PERNYATAAN 

SARPRAS 
TELAH MEMA-

DAI

PERSENTASE 
KESESUAIAN 
PENGADAAN 
SARANA DAN 
PRASARANA

PERSENTASE 
PEGAWAI DAPAT 
MENGGUNAKAN 

PERALATAN 
KERJA

PERSENTASE 
PERALATAN 
KERJA YANG 

BERLEBIH

Pusat Kajian Kinerja 
Kelembagaan

44.44% 44.44% 88.89% 66.67%

Pusat Kajian Kinerja SDA 62.50% 62.50% 100.00% 62.50%
Pusat Kajian Kinerja 
OTODA

66.67% 55.56% 77.78% 11.11%

Pusat Kajian Manajemen 
Pelayanan 37.50%

37.50% 87.50% 25.00%

Pusat Kajian Manajemen 
Kebijakan

60.00% 80.00% 100.00% 40.00%

Pusat Kajian Adm Inter-
nasional

60.00% 0.00% 100.00% 40.00%

Puslitbang SIOAN 100.00% 66.67% 100.00% 16.67%
Pusat Kajian Hukum Adm 
Negara

80.00% 80.00% 100.00% 20.00%

Direktorat Widyaiswara 0.00% 0.00% 57.14% 28.57%
Direktorat P3A 66.67% 50.00% 33.33% 0.00%
SPIMNAS Kepemimpinan 57.14% 42.86% 85.71% 42.86%
SPIMNAS bidang TMKP 66.67% 66.67% 66.67% 0.00%
Biro Umum 39.13% 39.13% 69.57% 8.70%
Biro Perencanaan 25.00% 12.50% 100.00% 25.00%
PKP2A I LAN 71.43% 71.43% 92.86% 0.00%
PKP2A II LAN 90.00% 80.00% 80.00% 60.00%
PKP2A III LAN 12.50% 12.50% 100.00% 25.00%
PKP2A IV LAN 0.00% 37.50% 87.50% 12.50%
STIA LAN Jakarta 50.00% 50.00% 83.33% 50.00%
STIA LAN Bandung 81.82% 72.73% 90.91% 18.18%
STIA LAN Makassar 86.67% 86.67% 80.00% 26.67%
Rata – rata 55,15% 49,94% 84,82% 27,59%
Standar Deviasi 28,14% 26,54% 17,06% 20,33%
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 Berdasarkan atas capaian di atas, masih terlihat bahwa dalam pencapaian sasaran strat-
egis ini masih mengalami berbagai kendala antara lain, karena keterbatasan pagu yang terse-
dia, sementara ada 13 satker yang ada di LAN termasuk Satker baru PKP2A IV di Banda  Aceh 
sehingga kebutuhan sarana dan prasarana masih relative tinggi. Selain  permasalahan klasik 
terkait anggaran sebagaimana tersebut di atas, LAN belum mempunyai masterplan pembangu-
nan sarana dan prasarana yang telah direncanakan dengan matang/baik. Permasalahan lainnya 
adalah bahwa pembangunan gedung yang telah dilakukan, tidak diikuti dengan penambahan 
alokasi anggaran untuk pemeliharaan gedung yang telah dibangun tahun-tahun sebelumnya. Kon-
disi tersebut secara keseluruhan akan mengganggu pagu anggaran secara keseluruhan. 

 Tindak lanjut dari sasaran ini, bahwa ke depan LAN perlu menyusun skala prioritas khusus-
nya untuk program sarana dan prasarana baik untuk pembangunan gedung, pengadaan pera-
latan dan perlengkapan kantor  termasuk perencanaan yang matang terkait program sarana 
dan prasarana ini yaitu kegiatan sewa gedung  dan fasilitas diklat. Dengan skala prioritas ini, 
dan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan 
yang benar-benar prioritas sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis ini.

Akuntabilitas Keuangan

 Pagu anggaran LAN Tahun 2010 pada awal penetapan pagu indikatif adalah sebesar 
Rp. 196.326.165.000  (Seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus 
enam puluh lima ribu rupiah). Pada perkembangannya, pagu ini mengalami revisi dimana ketika 
masuk pada penetapan pagu defi nitif, LAN mendapat tambahan sebesar  Rp. 6.157.790.000,- 
(Enam milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total 
pagu yang ada adalah sebesar Rp. 202.483.955.000,- (Dua ratus dua milyar empat ratus dela-
pan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2009 dimana LAN 
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 204.405.406.000,- (Dua ratus empat milyar empat 
ratus lima juta empat ratus enam ribu rupiah), maka pada tahun 2010 ini pagu anggaran yang 
dimiliki LAN mengalami penurunan sebesar Rp. 1.921.451.000 (Satu milyar sembilan ratus dua 
puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 0,94% dari total pagu tahun 2009.  
Perkembangan pagu anggaran LAN dari tahun 2005 s.d. 2010 secara lengkap dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini:

D.



42

Gambar 3.2  : Grafi k Perkembangan Pagu Anggaran LAN Tahun 2005 - 2010

Dari pagu anggaran yang diterima LAN tahun 2010 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 
berbagai 7 (tujuh) program yang menyebar di 13 (tiga belas) satuan kerja yang ada. Alokasi 
anggaran per program tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

 

Gambar 3.3 : Grafi k Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2010 
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 Berdasarkan grafi k di atas terlihat bahwa alokasi terbesar dari anggaran yang ada digu-
nakan untuk membiayai Program Kepemerintahan yang Baik yaitu sebesar Rp 103.162.003.000,- 
( Seratus tiga milyar seratus enam puluh dua juta tiga ribu) atau 50.95% dari total anggaran. 
Program ini mendapat alokasi terbesar karena di dalamnya terdapat belanja mengikat berupa 
kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan sebesar  Rp. 36.405.278.000,- (Tiga pu-
luh enam milyar empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan kegiatan 
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran sebesar Rp. 31.632.265.000,- (Tiga puluh satu milyar 
enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 Program selanjutnya yang mendapat alokasi terbesar kedua adalah Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana, yaitu sebesar Rp. 37,401,027,000,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus 
satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 19% dari total pagu. Program ini mendapatkan 
alokasi dana yang besar karena pada tahun 2010 LAN melakukan Kegiatan Pembangunan Ge-
dung, yaitu Pembangunan Gedung B LAN Jakarta dan Gedung PKP2A Samarinda.   
 Dari grafi k di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur anggaran yang ada masih 
belum ideal, karena porsi belanja mengikat terutama pada belanja pegawai masih sangat be-
sar dibandingkan dengan anggaran tidak mengikat. Ketidakberimbangan ini mencerminkan pula 
kekurangefi sienan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan, dimana untuk melak-
sanakan tugas dan fungsi yang ada ternyata  membutuhkan anggaran penunjang yang sangat 
besar.
 Sementara itu, berdasarkan satuan kerja yang ada, alokasi  pagu anggaran LAN dapat 
dilihat pada grafi k di bawah ini:

Gambar 3.4 : Grafi k Alokasi Anggaran Per Satker Tahun 2010 
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 Grafi k di atas juga menunjukkan besarnya porsi anggaran untuk kegiatan di lingkungan 
kesekretariatan, dimana Satker Sekretariat Utama mendapatkan alokasi 38% dari total pagu 
anggaran, dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk unit-unit lini seperti Kedeputian, PKP2A 
dan STIA. Apabila dilihat lebih detail lagi, terlihat bahwa unit kerja bidang kajian (Kedeputian 
I-III) dan diklat (Kedeputian IV) mendapatkan alokasi lebih kecil dibandingkan unit kerja lain. Hal 
ini karena satuan kerja tersebut tidak mengelola Belanja Operasional sendiri, berbeda dengan 
PKP2A I-III dan STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar. Pengecualian terdapat pada Satuan 
Kerja Kedeputian Bidang Diklat SPIMNAS, yang mendapatkan anggaran cukup besar yaitu Rp. 
17,353,673,000,- (Tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu 
rupiah) atau 9% dari total pagu anggaran LAN. Pengecualian ini terjadi karena Satker Kedepu-
tian Diklat SPIMNAS mempunyai anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) terutama untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

 Dari pagu anggaran yang tersedia, persentase penyerapan anggaran tahun 2010 ter-
golong cukup tinggi yaitu sebesar 93,39 % atau Rp. 189.109.429.708 (Seratus delapan puluh 
sembilan milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan 
rupiah. Penyumbang penyerapan terbesar dari sisi nominal adalah  Program Kepemerintahan 
yang baik yaitu sebesar Rp. 96.568.547.893,- (Sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh 
delapan juta lima ratus empat puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sedangkan 
yang terkecil adalah Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yaitu 
sebesar Rp. 2.136.066.592,- (Dua milyar seratus tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu lima 
ratus sembilan puluh dua rupiah). 
 Penyerapan anggaran per program secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penyerapan Anggaran Per Program

Tahun 2010

NO PROGRAM ALOKASI REALISASI

1
Penerapan Kepemerintahan yang Baik Rp 103.162.003.000,00 Rp 96.568.547.893,00 

(93,61%)

2
Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas 
Aparatur Negara

Rp    2.210.300.000,00 Rp  2.136.066.592,00
(96,64%)

3
Penataan Kelembagaan dan Ketatalak-
sana

Rp    6.329.100.000,00 Rp  6.070.917.675,00
(95,92%)

4
Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Aparatur

Rp   33,746,133,000,00 Rp 29,164,490,497,00
(86,42%)

5
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp    2.789.000.000,00 Rp  2.612.413.200,00

(93,67%)

6
Peningkatan Sarana & Prasarana Apara-
tur negara

Rp   37,401,027,000.00 Rp 36,952,943,769.00
(98,80%)

7
Pendidikan Kedinasan Rp   16.846.392.000,00 Rp  15.595.050.082,00

(92,57%)
Sumber: Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2010
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 Sementara itu, kinerja keuangan terbaik adalah pada Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana dimana pada tahun 2010 ini realisasi penyerapan anggarannya mencapai 98,80 
%. Dari pagu sebesar Rp. 37.401.027.000,- sebagian besar anggaran diperuntukkan Belanja 
Modal yaitu sebesar Rp. 36.256. 967.000,- sedangkan sisanya untuk belanja barang. Kegiatan 
yang menonjol dan memakan anggaran sangat besar adalah Pembangunan Gedung B LAN Ja-
karta yang menyerap Rp. 23.490.936.310,- atau 99,96% dari target anggaran sebesar Rp. 
23.500.000.000,- (Dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Kegiatan besar lainnya pada 
program ini adalah Pembangunan Gedung PKP2A III Samarinda yang menelan anggaran sebesar 
Rp. 11.918.811.709,- atau 99,97% dari target anggaran sebesar Rp. 11.922.127.000,- (Sebelas 
milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Lebih lanjut Kinerja keuangan Tahun 2010 per program dapat dilihat pada grafi k di bawah ini:

 Pencapaian kinerja keuangan LAN sangat dipengaruhi oleh kondisi internal yang ada, 
dan terkait pula dengan lingkungan eksternal yang melingkupi. Salah satu kebijakan yang sangat 
mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran LAN tahun 2010 adalah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah No. 73 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini dikha-
watirkan akan membawa implikasi yang luas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN 
dan terkait pula dengan instansi penyelenggara diklat lainnya yang secara fungsional di bawah 
koordinasi LAN selaku instansi pembina diklat. Oleh karenanya digunakan prinsip kehati-hatian 
dalam menentukan pemberlakuan kebijakan ini, dan salah satunya dilakukan dengan meminta 
pendapat ke beberapa instansi terkait. 
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 Proses pengambilan keputusan untuk memberlakukan PP baru atau menggunakan PP lama 
membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga akhirnya mengganggu pelaksanaan kegiatan, 
terutama kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), yaitu kegiatan bidang kediklatan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Program Pen-
gelolaan SDM Aparatur memiliki persentase penyerapan anggaran yang paling kecil, yaitu hanya 
sebesar 86,45%.  Tentu saja hal ini bukanlah satu-satunya penyebab rendahnya serapan ang-
garan Program Pengelolaan SDM Aparatur. Kelemahan dalam perencanaan juga menjadi salah 
satu penyebabnya. Kelemahan ini selanjutnya mengakibatkan target-target yang telah ditetapkan 
menjadi tidak tercapai.

 Apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun lalu, pada umumnya kinerja keuan-
gan per program naik capaiannya, kecuali pada Program Pendidikan Kedinasan (turun 4,23%), 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (turun 0,28%) dan Program Penataan Kelem-
bagaan (turun 0,48%). 
Pola penyerapan anggaran tahun 2009-2010 dapat dilihat pada gambar berikut: 
 

Gambar 3.6 : Grafi k Penyebaran Anggaran tahun 2009 – 2010 

 Sementara itu, satuan kerja yang memiliki kinerja keuangan yang cukup baik adalah 
Kedeputian III (98,42%), STIA LAN Makassar (97,76%), PKP2A III Samarinda (97,42) dan Kedepu-
tian II (95,26). Sedangkan satuan kerja yang memiliki realisasi terendah (dibawah 90%) adalah 
Kedeputian Bidang Diklat SPIMNAS (80,47) dan PKP2A IV (88,56%), STIA LAN Bandung (91,74%) 
dan STIA LAN Jakarta (90,67%). Meskipun keempat satker tersebut memiliki kinerja keuangan 
yang kurang memuaskan, namun apabila dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2009, 
dua satker mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik, yaitu pada Satker Kedeputian Bi-
dang Diklat SPIMNAS (naik 8,57%) dan STIA LAN Bandung (naik 1,84%). Untuk PKP2A IV data 
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pembanding tahun 2009 belum ada karena baru berdiri pada tahun 2010. Sedangkan Satker 
STIA LAN Jakarta mengalami penurunan yang besar yaitu 7,54% dari persentase penyerapan 
2009.
 Peningkatan kinerja keuangan yang tinggi ditunjukkan oleh Satker Kedeputian Bidang Pem-
binaan Diklat aparatur, dimana pada tahun 2009 memiliki penyerapan sebesar 77,32% dan naik 
sebesar 17,16% pada tahun 2010 menjadi 94,48%. Satker lain yang juga mengalami pening-
katan penyerapan yang signifi kan adalah PKP2A II Makassar. Pada tahun 2009 PKP2A II mampu 
menyerap 79,26% dari pagu yang tersedia, dan tahun 2010 naik 15,32% menjadi 94,58%.
Gambaran kinerja keuangan per satuan kerja secara lengkap dapat dilihat pada gambar beri-
kut:

Gambar 3.7 : Grafi k Penyerapan Anggaran berdasarkan Satker tahun 2010 
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Gambar 3.8 : Grafi k Penyerapan Anggaran berdasarkan Satker tahun 2009 dan tahun 2010 
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BAB IV
PENUTUP

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) LAN tahun 2010 memuat doku-
mentasi kinerja LAN yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-
sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan 
dalam Renstra, maka tergambar capaian kinerja organisasi LAN selama tahun 2010.

 Dengan mengacu pada sembilan sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam rincian 15 
IKU, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja yang optimal atau mencapai target yang telah 
ditetapkan adalah pada sepuluh IKU, sementara 5 IKU lainnya belum tercapai secara optimal. 
Namun demikian pencapaian terendah yaitu sebesar 86,67% menjelaskan bahwa posisi kinerja 
LAN selama tahun 2010 relatif sudah baik.

 Capaian kinerja LAN pada tataran lembaga ini merupakan akumulasi atau agregat dari 
pencapaian kinerja-kinerja unit di lingkungannya, sesuai dengan tugas dan fungsinya-masing-mas-
ing.
 Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja LAN tahun 2010 ini disajikan dalam 
urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pe-
doman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang 
berkepentingan terhadap LAN.

 Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LAKIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan 
profi l capaian kinerja LAN secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih kom-
prehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun doku-
men akuntabilitas organisasi lainnya.

 Demikian LAKIP LAN tahun 2010 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi 
yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja LAN.
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KATA PENGANTAR

Rentang satu tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014 yang 
tertuang melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahunan, telah dilewati. Ber-
bagai pencapaian target kinerja, dan prestasi telah berhasil diraih, meskipun kendala serta 

hambatan juga banyak dihadapai selama kurun waktu satu tahun ini.  

 Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara, maka pada akhir periode tahu-
nan ini Lembaga Administrasi Negara menyusun sebuah laporan atas capaian kinerja tahun 2010 
yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010.

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 ini disusun se-
bagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam 
rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strat-
egis LAN Tahun 2010-2014.  

 Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/
IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian 
sasaran-sasaran strategis  tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah 
ditetapkan melalui Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2010.  

 Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan keg-
iatan di lingkungan LAN merupakan wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan 
kepada LAN melalui jabaran tugas pokok dan fungsinya. 

 Diharapkan apa yang telah dicapai LAN dalam kurun waktu satu tahun ini dapat memberi-
kan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. 

                                                                  Jakarta,     Maret 2010
                                                          Kepala Lembaga Administrasi Negara

                                                               Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc

i
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RINGKASAN EKSEKUTIF

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 ini disusun se-
bagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam 
rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis LAN Tahun 2010-2014.  Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-
sasaran strategis  tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan 
melalui Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2010.  
 LAKIP LAN tahun 2010 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi out-
comes daripada output. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih 
terukur tingkat kemanfaatannya, daripada sekedar pencapaian output kegiatan. Sehingga dengan 
demikian, analisis pada LAKIP ini lebih mengulas dan mendalami kapasitas makro organisasi 
dengan baseline pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

 Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi LAN 
di bidang kajian administrasi negara dan kediklatan aparatur yang hendak dicapai, yang meliputi 
sembilan sasaran yaitu (1) tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat 
dan daerah, (2) ketepatan kajian dan litbang dengan kebutuhan, (3) peningkatan kualitas pembi-
naan diklat aparatur, (4) penyelenggaraan diklat aparatur yang sesuai standar, (5) profesionalisme 
pelaksanaan advokasi, (6) pengembangan ilmu dan teknologi administrasi, (7) pengembangan 
organisasi LAN berbasis kinerja, dan (8) publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi, 
serta (9) peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

 Masing-masing sasaran diturunkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang pemenuhan 
indikatornya dikontribusi oleh masing-masing unit kerja yang relevan dengan tugas dan fung-
sinya. Unit kerja kajian yang berasal dari Kedeputian I, II dan III  serta PKP2A I, II, III dan IV 
(bidang-bidang Kajian) mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran nomor 1, 2 dan 5, 
sementara Kedeputian IV, dan V serta PKP2A I, II, III dan IV (bidang-bidang Diklat) bertanggung 
jawab pada pencapaian sasaran nomor 3 dan 4. Adapun unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama 
dan Inspektorat mengemban pencapaian sasaran nomor 7, 8 dan 9, sedangkan STIA LAN pada 
sasaran nomor 6. 

 Seluruh sasaran ini diterjemahkan ke dalam 15 indikator kinerja utama (IKU) yang men-
jadi tolak ukur pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran. Sepuluh di antaranya telah ter-
capai dengan level optimal (100%), sementara 5 IKU lainnya belum mencapai target yang telah 
ditentukan, walaupun tingkat pencapaian terendah masih tergolong baik, yaitu 80%.

 Beberapa saran dari hasil analisis capaian kinerja menunjukkan perlunya pembenahan 
sumber daya organisasi dan struktur yang lebih memadai, di samping perlunya pengembangan 
kapasitas organisasi yang lebih baik lagi. Identifi kasi stakeholders yang lebih terukur, serta survey 
tingkat kepuasan stakeholders harus menjadi agenda berkala bagi setiap unit kerja dalam mengu-
kur kualitas produk-produk yang dihasilkannya.

ii
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