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KATA PENGANTAR 

 

Rentangdua tahun pertama pelaksanaan 

Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014 yang 

tertuang melalui pelaksanaan berbagai 

program dan kegiatan tahunan, telah dilewati. 

Berbagai pencapaian target kinerja, dan 

prestasi telah berhasil diraih, meskipun 

kendala serta hambatan juga banyak 

dihadapai selama kurun waktu satu tahun ini.   

Sebagai perwujudanakuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang administrasi negara, maka pada akhir periode tahunan ini 

Lembaga Administrasi Negara menyusun sebuah laporan atas 

capaian kinerja tahun kedua Renstra LAN 2010-2014 yang 

tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga 

Administrasi Negara Tahun 2011. 

Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanah Inpres Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

dan mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 

Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 serta Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

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 
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Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala 

LAN No. 1 Tahun 2011. 

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan 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 memberikan kontribusi positif terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. 

 

 

   Jakarta,     Maret 2012 

Plt. KepalaLembaga Administrasi Negara 

 

 

 

Drs. Panani, MA 

 

 

 

 

 

  



 

iv IKHTISAR EKSEKUTIF | LAKIP LAN 2011 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Administrasi Negara 

Tahun 2011 ini disusun sebagai 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 2011. 

LAKIP LAN tahun 2011 ini lebih menekankan pada analisis di 

tataran atau dimensi outcome 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 pembinaan 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 
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dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi, serta (9) 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana. 

Masing-masing sasaran diturunkan dalam indikator kinerja utama 

(IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing 

unit kerja yang relevan dengan tugas dan fungsinya. 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 

selanjutnya diterjemahkan ke dalam 15 indikator kinerja utama 

(IKU) yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja untuk masing-

masing sasaran.  

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa dari 15 indikator kinerja utama, sebanyak 12 

indikator dapat memenuhi target yang ditetapkan, 1 indikator 

tidak dapat mencapai target, dan 2 indikator belum dilakukan 

pengukuran.   

Keduabelas IKU yang telah mencapai target adalah IKU #1, IKU 

#2, IKU #3, IKU #4, IKU #5, IKU #7, IKU #8, IKU #9, IKU #10, IKU 

#11, IKU #12, dan IKU #13. Dari 12 IKU tersebut, sebanyak 7 IKU 

sesuai dengan target yang ditetapkan dan 5 IKU melampaui 

target. Adapun 7 IKU yang sesuai target, yaitu: 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS1:  

Tersedianya 

rekomendasi kebijakan 

yang berkualitas bagi 

instansi pusat dan 

daerah 

IKU1 

Persentase hasil 

kajian/litbang LAN yang 

disebarluaskan kepada 

stakeholder 

 

100% 

 

100% 

SS2: 

Ketepatan kajian dan 

litbang dengan 

kebutuhan 

IKU2 

Persentase hasil kajian dan 

litbang LAN yang dijadikan 

bahan referensi bagi 

stakeholder 

 

100% 

 

100% 

SS4: 

Penyelenggaraan Diklat 

Aparatur yang sesuai 

standar 

IKU5 

 Persentase Diklat 

Aparatur yang 

terselenggara sesuai 

standar 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

IKU7 

 Tingkat kepuasan peserta 

terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Aparatur 

 

Baik 

 

Baik 

SS5: 

Profesionalisme 

Pelaksanaan Advokasi 

IKU8 

 Persentase permintaan 

advokasi bidang 

administrasi negara dari 

instansi lain yang 

terpenuhi 

 

100% 

 

100% 

SS7: 

Pengembangan 

Organisasi LAN Berbasis 

Kinerja 

IKU11 

 Opini BPK terhadap 

pengelolaan keuangan 

LAN 

 

WTP 

 

 

 

WTP 

 

 

IKU12 

 Skor Evaluasi SAKIP 

LAN 

 

CC 

 

 

CC 
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Adapun 5 IKU yang melebihi target yang telah ditetapkan, antara 

lain: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS3: 

Peningkatan kualitas 

pembinaan diklat 

aparatur 

IKU3 

 Jumlah lembaga 

diklat yang 

terakreditasi 

 

10 Lembaga 

Diklat 

 

22 Lembaga 

Diklat   

IKU4 

 Jumlah Pedoman 

Kediklatan yang 

diterbitkan 

 

6 Pedoman 

 

12Pedoman 

SS6: 

Pengembangan Ilmu 

dan Teknologi 

Administrasi 

IKU9 

 Jumlah penerbitan 

ilmiah di bidang 

ilmu administrasi 

 

40 

Penerbitan 

 

55 

Penerbitan 

IKU10 

 Persentase lulusan 

STIA dengan IPK 

di atas 3,00 dengan 

masa studi di 

bawah 5 tahun 

 

60% 

 

83,85% 

IKU13 

 Persentase 

pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

LAN 

 

40% 

 

72,25% 

 

Disamping keberhasilan dalam mencapai target-target yang telah 

ditetapkan, terdapat 1 IKU yang tidak dapat memenuhi target, 

yaitu:  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS4: 

Penyelenggaraan 

Diklat Aparatur yang 

sesuai standar 

IKU6 

 Persentase lulusan 

Diklat Aparatur dengan 

predikat minimal 

memuaskan 

 

40% 

 

 

39,65% 
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Selain itu, terdapat 2 IKU yang belum dilakukan pengukuran, 

yaitu: 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS8: 

Publikasi dan 

diseminasi produk 

LAN yang 

terintegrasi 

IKU14 

Tingkat kepuasan 

stakeholder atas produk-

produk  LAN 

 

sedang 

 

Belum 

dilakukan 

pengukuran 

SS9: 

Peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana 

IKU15 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana kerja yang 

memadai 

 

90% 

 

Belum 

dilakukan 

pengukuran 

 

Meskipun masih terdapat 1 IKU yang tidak memenuhi target yang 

ditetapkan, namun pencapaian terendah yang ada yaitu sebesar 

99,12% menjelaskan bahwa posisi kinerja LAN selama tahun 2011 

relatif baik. 

Beberapa rekomendasi perbaikan 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. 

Identifikasi stakeholder yang lebih terukur, serta survey tingkat 

kepuasan stakeholder harus menjadi agenda berkala bagi setiap 

unit kerja dalam mengukur kualitas produk-produk yang 

dihasilkannya. Disamping itu, perlu dilakukan reviu terhadap 

indikator kinerja utama yang ada.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

alam bab ini diuraikan mengenai perkembangan, 

kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi 

Lembaga Administrasi Negara (LAN). Disamping 

itu juga dijelaskan sistematika dan ruang lingkup laporan. 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang 

lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 

dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip 

yang mendasarinya  yaitu    transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.  

Sebagaimana diamanatkan dalam  Tap  MPR  RI  Nomor 

IX/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  

Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  dan  Undang-undang  

Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  

Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme, maka 

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang  

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur  

penyelenggara  negara  mulai  dari  pejabat  eselon  II  ke  atas  

untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok  

dan  fungsi  serta  kewenangan pengelolaan  sumber  daya  dan  

kebijakan  yang  dipercayakan  padanya  berdasarkan 

perencanaan strategis yang ditetapkan. 

D 
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Sebagai Implementasi Instruksi Presiden tersebut dan tindak 

lanjut dari Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan  Akuntabilitas  

Kinerja  Pemerintah  (LAKIP) LAN sebagai perwujudan 

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian 

kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

LAKIP 2011 ini  merupakan pelaporan tahun ke-2 pencapaian 

kinerja berdasarkan Renstra LAN periode 2010-2014. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 12 Permenpan 29/2010 yang menyebutkan 

bahwa “Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi”. 

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya 

tujuan dan sasaran strategis instansi, namun sejak tahun 2011LAN 

telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dalam mengukur 

sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini terdapat 9 

(sembilan) sasaran dan 15 (lima belas) IKU sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga 

Administrasi Negara. 

Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja 

organisasi, yang mengacupada tugas dan fungsi LAN yaitu di 

bidang kajian administrasi negara dan kediklatan, serta kinerja 

organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan 

teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan 

stakeholders dalam menggunakan produk LAN serta hal-hal terkait 

sarana dan prasarana.  
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Pada tahun 2010 yang lalu, pencapaian kinerja yang optimal atau 

yang mencapai target adalah sebanyak 10 (sepuluh) IKU, 

sementara 5 (lima) IKU lainnya belum tercapai secara optimal. 

Pencapaian IKU terendah tahun 2010 adalah sebesar 83,75%. Hal 

ini membuktikan bahwa posisi kinerja LAN selama tahun 2010 

relatif sudah baik. Tidak tercapainya kinerja tersebut disebabkan 

karena beberapa hal sebagai berikut: (1) masa transisi, yaitu 

terjadinya perubahan dalam proses pengukuran kinerja dengan 

pendekatan IKU, baru dapat ditetapkan pada awal tahun 2011, 

dan (2) terjadinya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan dan 

pencapaian kinerja. 

Pada tahun 2011, pencapaian kinerja LAN tetap diukur 

berdasarkan pada 15 IKU dengan3 (tiga) program yakni (1) 

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur; (2) 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya LAN; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur.  

B. Kedudukan,  Tugas   Dan  Fungsi LAN 

1. Tugas  

Keberadaan  Lembaga Administrasi Negara (LAN) diatur dalam 

Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 dan telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Pemerintah Non 

Departemen. Secara fungsional LAN mempunyai tugas 

“melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.    
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2. Fungsi 

Berdasarkan  Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011, dalam 

melaksanakan tugasnya LAN menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di 

bidang administrasi negara; 

b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur 

dalam rangka pembangunan administrasi negara dan 

peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur; 

c. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan 

pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; 

d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan 

dan otomasi administrasi negara; 

e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) Aparatur Negara; 

f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas 

LAN; 

g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi 

Pemerintah di bidang administrasi negara; dan 

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, 

kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah 

tangga.  
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3. StrukturOrganisasi 

Struktur Organisasi LAN dapat disajikan pada gambar di bawah 

ini : 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi LAN 
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Susunan organisasi LAN terdiri dari : 

1. Kepala 

2. Sekretariat Utama 

 Biro Umum 

 Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama 

3. Deputi I Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber 

Daya Aparatur  

 Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan 

 Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur 

 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah 

4. Deputi II Bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan 

 Pusat Kajian Manajemen Kebijakan 

 Pusat Kajian Manajemen Pelayanan 

5. Deputi III Bidang Administrasi Pembangunan dan Otomasi 

Administrasi Negara 

 Pusat Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sistem 

Informasi dan Otomasi Administrasi Negara 

 Pusat Kajian Administrasi Internasional 

 Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara 

6. Deputi IV Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur  

 Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur 

 Direktorat Pembinaan Widyaiswara 

7. Deputi V Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah 

Pimpinan Administrasi Nasional (SPIMNAS) 

 Pusdiklat SPIMNAS bidang Kepemimpinan 

 Pusdiklat  SPIMNAS bidang TMKP 

 Balai Bahasa 

8. Inspektorat 

9. Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I, 

II, III dan IV  

10. STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar 
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4. Sistematika Penyajian 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja  LAN pada tahun kedua 

periode Renstra LAN Tahun 2010-2014, yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2011 dengan target-

target dalam Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja 2011 sebagai 

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, membandingkannya 

dengan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan target selama lima 

tahun sebagaimana terdapat dalam periode Renstra tahun 2010-

2014. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini 

akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah 

celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.  

Berdasarkan pola pikir tersebut dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

29 tahun 2010, maka sistematika penyajian laporan Akuntabilitas 

Kinerja adalah sebagai berikut :   

 

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi dari 

LAKIP LAN tahun 2011 

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat  

latar belakang penulisan 

laporan, maksud dan tujuan 

penulisan laporan, gambaran 

umum struktur organisasi serta 

sistimatikan penulisan. 

BAB II PERENCANAAN 

DAN PERJANJIAN 

KINERJA 

Pada bab ini diikhtisarkan 

beberapa hal penting dalam 

perencanaan dan perjanjian 

kinerja.  
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BAB III AKUNTABILITAS 

KINERJA 

Menguraikan hasil pengukuran 

kinerja, termasuk didalamnya 

menguraikan secara sistematis 

keberhasilan dan kegagalan, 

hambatan/kendala dan 

permasalahan yang dihadapi 

serta langkah – langkah yang 

diambil.  

 

BAB IV  PENUTUP Menyampaikan Kesimpulan 

dan Rekomendasi yang 

berkaitan dengan hasil 

pengukuran dan evaluasi 

Lembaga Administrasi Negara 

Tahun 2011 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ab ini memuat uraian mengenai rencana strategis 

(Renstra), kebijakan dan program, rencana kegiatan 

tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja.  Renstra LAN 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja 

utama (IKU).Kebijakan dan program berisi peta strategis dan 

program utama. Pada bagian akhir, akan disajikan perjanjian 

kinerja LAN tahun 2011. 

A. Rencana Strategis LAN Tahun 2010-2014 

Renstra LAN telah disusun berdasarkan Peraturan Kepala LAN 

No. 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Strategis Lembaga 

Administrasi Negara Tahun 2010-2014. Uraian singkat Renstra 

LAN Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

B 
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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 : 

1. Perumusan Kebijakan dalam bidang administrasi negara; 

2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang 

administrasi negara; 

3. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur 

negara; 

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

negara; 

5. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi 

negara; 

6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

administrasi; 

7. Peningkatan kapasitas organisasi LAN. 

 

MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL DALAM 

PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DAN 

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA 

NEGARA 
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Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan Strategis merupakan penjabaran 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 

dan sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menyediakan Rekomendasi Kebijakan bagi Peningkatan 

Kinerja  Penyelenggaraan Administrasi Negara; 

2. Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara Guna 

Mendorong  Transformasi Administrasi NKRI Secara 

Struktural, Sistemik, Akuntabel, Konsisten dan 

Berkelanjutan; 

3. Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk Menjamin 

Terwujudnya Aparatur Yang Profesional; 

4. Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif Dan 

Efisien Dalam Mendukung Peningkatan  Kompetensi Dan 

Kapasitas Aparatur Negara Yang Akuntabel, Handal, 

Profesional, Bersih dan Bebas KKN; 

5. Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang Berkualitas di 

Bidang Administrasi Negara; 

6. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan 

Pengembangan Teknologi Administrasi; dan 

7. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana dan  

Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang Profesional. 

Dalam menterjemahkan berbagai tujuan strategis, Lembaga 

Administrasi Negara menyusun sasaran strategis dengan 

indikator kinerja utama sebagai berikut :  
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Tabel 1.  Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan IKU 
 

 

Tujuan Strategis 1 : Menyediakan rekomendasi kebijakan 

bagi peningkatan kinerja  

penyelenggaraan administrasi negara; 

 Sasaran Strategis 1 : Tersedianya rekomendasi kebijakan yang 

berkualitas bagi instansi pusat dan daerah  

 IKU 1 : 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; 

 Sasaran Strategis 2 : Ketepatan kajian dan litbang dengan 

kebutuhan  

 IKU 2 : Persentase hasil kajian dan litbang LAN 

yang dijadikan bahan referensi 

stakeholders. 

Tujuan Strategis 3 : Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur 

Untuk Menjamin Terwujudnya 

Aparatur Yang Profesional; 

 Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kualitas pembinaan diklat 

aparatur  

 IKU 3 : Jumlah lembaga diklat yang diakreditasi.  

 IKU 4 : Jumlah Pedoman Kediklatan yang 

diterbitkan 
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Tujuan Strategis 4 : Menyelenggarakan Diklat Aparatur 

secara Efektif Efisien Dalam 

Mendukung Peningkatan  Kompetensi 

Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang 

Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih 

dan Bebas KKN; 

 Sasaran Strategis 4 : Penyelenggaraan diklat Aparatur yang 

sesuai standar 

 IKU 5 : Persentase diklat aparatur yang 

terselenggara sesuai standar  

 IKU 6 : Persentase lulusan Diklat Aparatur 

dengan predikat minimal memuaskan.  

 IKU 7 : Tingkat kepuasan peserta terhadap 

penyelenggaraan Diklat Aparatur 

Tujuan Strategis 5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian 

Yang Berkualitas di Bidang 

Administrasi Negara; 

 Sasaran Strategis 5 : Profesionalisme pelaksanaan advokasi 

 IKU 8 : Persentase permintaan advokasi bidang 

administrasi negara dari instansi lain 

yang terpenuhi 

Tujuan Strategis 6 : Menyelenggarakan Kegiatan 

Pengembangan Ilmu Administrasi 

Negara Melalui Pendidikan Dan 

Pengembangan Teknologi Administrasi;  

 Sasaran Strategis 6 : Pengembangan Ilmu dan teknologi 

administrasi 

 IKU 9 : Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu 

administrasi  

 IKU 10  Persentase lulusan STIA dengan IPK di 

atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 

tahun.  
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Tujuan Strategis 7 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, 

Tatalaksana Dan  Sumberdaya Manusia 

Aparatur LAN Yang Profesional. 

 Sasaran Strategis 7 : Pengembangan Organisasi LAN berbasis 

Kinerja 

 IKU 11 : Opini BPK terhadap pengelolaan 

keuangan LAN 

 IKU 12 : Skor Evaluasi SAKIP LAN  

 IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi LAN 

 Sasaran Strategis 8 : Publikasi dan diseminasi produk LAN 

yang terintegrasi 

 IKU 14 : Tingkat kepuasan stakeholder atas 

produk LAN  

 Sasaran Strategis 9 : Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana 

 IKU 15 : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 

dan prasarana kerja yang memadai 

 

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 stakeholder, perspektif proses 
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kerja internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.  Peta Strategi LAN 

 

Berdasarkan 4 (empat) perspektif strategi di atas, dapat dibagi 

lagi ke dalam 3 (tiga) level strategi yang harus dicapai dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LAN. Kaitan 3 (tiga) level 

strategi dengan sasaran strategis LAN dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  
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1. Pemenuhan HarapanStakeholders, memuat dua perspektif 

yaitu  persektif nilai tambah nasional 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 administrasi negara melalui 

pengembangan sistem Administrasi Negara dan 

peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara. 

2. Strategic drivers, yang merupakan perspektif proses kerja 

internal, sasaran strategis yang akan dicapai, adalah  menjadi 

institusi yang handal dalam pengembangan Sistem 

Adminisrasi Negara dan peningkatan kompetensi SDM 

penyelengara negara. 

3. Sumber daya dan asset tidak berwujud, yang merupakan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, terdapat lima 

sasaran stratejik, yaitu:  

a) Modalitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM 

LAN; 

b) Modalitas organisasi melalui  kelembagaan sesuai dengan 

kebutuhan (rightsizing) dan  redefinisi visi dan misi LAN; 

c) Ketatalaksanaan melalui Pengembangan sistem dan 

prosedur internal (proses bisnis setiap aktivitas LAN 

dengan penetapan SOP);  

d) Pengembangan budaya organisasi ke arah budaya 

pelayanan, dan transformasi organisasi menjadi learning 

organization; dan   

e) Infrastruktur melalui Optimalisasi pemanfaatan teknologi, 

sarana dan prasarana. 
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Berdasarkan penjelasan di atas,  LAN untuk lima tahun ke 

depan (2010 – 2014) merumuskan beberapa kebijakan dan 

strategi sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan 

Diklat melalui pembaharuan sistem diklat penyelenggara 

negara. 

2. Ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kajian dan litbang 

melalui konsolidasi dan kepatuhan pelaksanaan sesuai 

dengan kaidah akademik dan akuntabiltas.  

3. Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi melalui pemetaan 

kebutuhan dari stakeholders. 

4. Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi melalui 

revitalisasi kelembagaan perguruan tinggi kedinasan sesuai 

dengan kebijakan dan kebutuhan stakeholders. 

5. Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja melalui 

reformasi birokrasi LAN 

6. Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi 

melalui koordinasi dalam konsolidasi publikasi LAN. 

7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui 

modernisasi tata kerja dan prasarana fisik. 

 

Sebagaimana arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan 

dalam pencapaian visi dan misi Lembaga Administrasi Negara 

tahun anggaran 2011,  telah ditetapkan  program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

 

1. Program Teknis Lembaga Administrasi Negara yaitu 

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Pendidikan 

dan Pelatihan Aparatur. Dalam pelaksanaannya program 

tersebut diuraikan dalam kegiatan - kegiatan pokok yang 
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merupakan satu kesatuan dari tugas dan fungsi masing – 

masing unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi 

Negara sebagai berikut : 

a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan 

pelaksanaan prinsip–prinsip penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik; 

b. Penerapan nilai – nilai etika aparatur guna membangun 

budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang 

tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelengaraan negara khususunya dalam rangka 

pemberian pelayanan umum kepada masyarakat; 

c. Penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem struktur 

kelembagaan dan prosedur pengawasan yang 

independen, efektif dan efisien; 

d. Penyempurnaan sistem administrasi negara untuk 

menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat desentralisasi; 

e. Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara 

pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota; 

f. Perumusan rancangan rekomendasi kebijakan 

penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur; 

g. Penyusunan rekomendasi pengembangan model 

manajemen SDM aparatur; 

h. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 

dunia usaha; 

i. Pelaksanaan prinsip – prinsip good governance dalam setiap 

proses pemberian pelayanan public khususnya dalam 

rangka mendukung penerimaan keuangan Negara seperti 

perpajakan, kepabeanan dan penanaman modal; 

j. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan public melalui 

deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi;  

k. Penerapan sistem merit melalui pengembangan 

mekanisme pelaporan berkala, capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintah pusat, propinsi, dan 

kabupaten/kota kepada publik. 
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2. Program Generik sebagai program yang memberikan 

dukungan kepada unit-unit lini. Program ini dikenal sebagai 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan 

Teknis Lainnya LAN yang mencakup kegiatan sebagai 

berikut :   

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

b. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, 

Kendaraan Dinas/Operasional, Taman; dan 

c. Peningkatan  koordinasi pengawasan yang lebih 

komprehensif 

d. Pengembangan penerapan pengawasan berbasis kinerja 

dan mengembangkan tenaga pemeriksa yang 

professional.    

e. Peningkatan sistem pengawasan terhadap kinerja dan 

akuntabilitas aparatur sesuai dengan prinsip good 

governance 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pada program Sarana Prasarana ini tercakup kegiatan dalam 

hal pembangunan /pengembangan gedung. 

 

B. Rencana Kinerja Tahun 2011 

Dalam mengoperasionalkan Renstra 2010-2014, selanjutnya 

target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-

target tahunan, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana 

Kinerja Tahunan. Pada tahun 2011, LAN telah menyusun 

Rencana Kinerja Tahun 2011 beserta targetnya, sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. Rencana Kinerja LAN Tahun 2011 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

SS1:  

Tersedianya 

rekomendasi kebijakan 

yang berkualitas bagi 

instansi pusat dan 

daerah 

IKU1 

Persentase hasil 

kajian/litbang LAN yang 

disebarluaskan kepada 

stakeholder 

 

100% 

SS2 

Ketepatan kajian dan 

litbang dengan 

kebutuhan 

IKU2 

Persentase hasil kajian dan 

litbang LAN yang dijadikan 

bahan referensi bagi 

stakeholder 

 

100% 

SS3 

Peningkatan kualitas 

pembinaan diklat 

aparatur 

IKU3 

 Jumlah lembaga diklat 

yang terakreditasi 

 

10 Lembaga 

Diklat 

IKU4 

 Jumlah Pedoman 

Kediklatan yang 

diterbitkan 

 

6 Pedoman 

SS4 

Penyelenggaraan Diklat 

Aparatur yang sesuai 

standar 

IKU5 

 Persentase Diklat 

Aparatur yang 

terselenggara sesuai 

standar 

 

100% 

 

 

IKU6 

 Persentase lulusan Diklat 

Aparatur dengan 

predikat minimal 

memuaskan 

 

40% 

 

IKU7 

 Tingkat kepuasan peserta 

terhadap 

penyelenggaraan Diklat 

Aparatur 

 

Baik 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

SS5 

Profesionalisme 

Pelaksanaan Advokasi 

IKU8 

 Persentase permintaan 

advokasi bidang 

administrasi negara dari 

instansi lain yang 

terpenuhi 

 

100% 

SS6 

Pengembangan Ilmu 

dan Teknologi 

Administrasi 

IKU9 

 Jumlah penerbitan ilmiah 

di bidang ilmu 

administrasi 

 

40 

Penerbitan 

IKU10 

 Persentase lulusan STIA 

dengan IPK di atas 3,00 

dengan masa studi di 

bawah 5 tahun 

 

60% 

SS7 

Pengembangan 

Organisasi LAN 

Berbasis Kinerja 

IKU11 

 Opini BPK terhadap 

pengelolaan keuangan 

LAN 

 

WTP 

 

 

IKU12 

 Skor Evaluasi SAKIP 

LAN 

 

CC 

 

IKU13 

 Persentase pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi LAN 

 

40% 

SS8 

Publikasi dan 

diseminasi produk LAN 

yang terintegrasi 

IKU14 

Tingkat kepuasan stakeholder 

atas produk-produk  LAN 

 

sedang 

SS9 

Peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana 

IKU15 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana kerja yang 

memadai 

 

90% 
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C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 

Penetapan  Kinerja  pada  dasarnya  adalah  pernyataan  

komitmen  yang mempresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam  rentang  waktu  

satu  tahun  tertentu  dengan  mempertimbangkan  sumber 

daya  yang  dikelolanya.  Tujuan  khusus  Penetapan  Kinerja  

adalah  untuk meningkatkan  akuntabillitas,  transparansi,  dan  

kinerja  sebagai  wujud  nyatakomitmen  antara  penerima  

amanah  dengan  pemberi  amanah,  sebagai  dasar penilaian  

keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau 

penghargaan dan sanksi. 

Penetapan Kinerja (PK) Lembaga Administrasi Negara tahun 

2011, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Renstra LAN dikaitkan dengan program LAN sebagaimana 

diatas, yaitu Program Teknis  yaitu  Program Pengkajian dan 

Diklat Aparatur , Program Dukungan Manajemen dan Program 

Sarana  dan Prasarana.  

Pernyataan Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011 terdapat dalam 

lampiran dokumen ini. Adapun Lampiran Penetapan Kinerja 

LAN Tahun 2011 beserta Indikator Kinerja Utama dan 

Targetnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Lampiran Penetapan Kinerja LAN Tahun 2011 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

SS1:  

Tersedianya rekomendasi 

kebijakan yang berkualitas 

bagi instansi pusat dan 

daerah 

 

IKU1 

Persentase hasil kajian/litbang 

LAN yang disebarluaskan 

kepada stakeholder 

 

100% 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

87.917.061.000 

SS2: 

Ketepatan kajian dan 

litbang dengan kebutuhan 

IKU2 

Persentase hasil kajian dan 

litbang LAN yang dijadikan 

bahan referensi bagi stakeholder 

 

100% 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

SS3: 

Peningkatan kualitas 

pembinaan diklat aparatur 

IKU3 

 Jumlah lembaga diklat yang 

terakreditasi 

 

10 Lembaga Diklat 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

IKU4 

 Jumlah Pedoman 

Kediklatan yang diterbitkan 

 

 

 

 

 

6 Pedoman 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

SS4: 

Penyelenggaraan Diklat 

Aparatur yang sesuai 

standar 

IKU5 

 Persentase Diklat Aparatur 

yang terselenggara sesuai 

standar 

 

100% 

 

 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

IKU6 

 Persentase lulusan Diklat 

Aparatur dengan predikat 

minimal memuaskan 

 

40% 

 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

IKU7 

 Tingkat kepuasan peserta 

terhadap penyelenggaraan 

Diklat Aparatur 

 

Baik 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

SS5: 

Profesionalisme 

Pelaksanaan Advokasi 

IKU8 

 Persentase permintaan 

advokasi bidang 

administrasi negara dari 

instansi lain yang terpenuhi 

 

100% 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

SS6: 

Pengembangan Ilmu dan 

Teknologi Administrasi 

IKU9 

 Jumlah penerbitan ilmiah di 

bidang ilmu administrasi 

 

40 Penerbitan 

 

Pengkajian 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

 

IKU10 

 Persentase lulusan STIA 

 

60% 

 

Pengkajian 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

dengan IPK di atas 3,00 

dengan masa studi di 

bawah 5 tahun 

 

 

Administrasi Negara 

dan Diklat Aparatur 

SS7: 

Pengembangan Organisasi 

LAN Berbasis Kinerja 

IKU11 

 Opini BPK terhadap 

pengelolaan keuangan LAN 

 

WTP 

 

 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya LAN 

 

 

 

IKU12 

 Skor Evaluasi SAKIP LAN 

 

CC 

 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya LAN 

 

 

 

IKU13 

 Persentase pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi LAN 

 

40% 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya LAN 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran 

SS8: 

Publikasi dan diseminasi 

produk LAN yang 

terintegrasi 

IKU14 

Tingkat kepuasan stakeholder 

atas produk-produk  LAN 

 

sedang 

Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya LAN 

 

 

 

SS9: 

Peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana 

IKU15 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana kerja yang memadai 

 

90% 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

alam  bab   ini   akan   diuraikan   akuntabilitas  kinerja 

 LAN pada tahun 2011 untuk mengukur pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam 

Renstra LAN 2010 – 2014, dan dituangkan lebih lanjut pada 

Rencana Kerja Tahunan 2011 dan Penetapan Kinerja 2011.  

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh 

anggaran yang diterima LAN baik yang bersumber dari Rupiah 

Murni (RM)  maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

dalam rangka pencapaian kinerja LAN.  

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus 

sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan 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 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 

Lembaga Administrasi Negara.  

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik 

kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja 

D 
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memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 

mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran 

telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran LAN dapat 

dilakukan dengan menilai seberapa jauhindikator kinerja utama 

(IKU) sasaran LAN telah tercapai. 

Pada tabel berikut disampaikan pengukuran terhadap kinerja 

LAN dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama:  

 

Tabel 4. Tingkat Capaian IKU Sasaran LAN 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS1:  

Tersedianya 

rekomendasi 

kebijakan yang 

berkualitas bagi 

instansi pusat dan 

daerah 

IKU1 

Persentase hasil 

kajian/litbang LAN 

yang disebarluaskan 

kepada stakeholder 

 

100% 

 

100% 

SS2: 

Ketepatan kajian dan 

litbang dengan 

kebutuhan 

IKU2 

Persentase hasil kajian 

dan litbang LAN yang 

dijadikan bahan 

referensi bagi 

stakeholder 

 

100% 

 

100% 

SS3: 

Peningkatan kualitas 

pembinaan diklat 

aparatur 

IKU3 

 Jumlah lembaga 

diklat yang 

terakreditasi 

 

10 Lembaga 

Diklat 

 

22 Lembaga 

Diklat   

IKU4 

 Jumlah Pedoman 

Kediklatan yang 

diterbitkan 

 

 

 

 

 

6 Pedoman 

 

12Pedoman 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

SS4: 

Penyelenggaraan 

Diklat Aparatur yang 

sesuai standar 

IKU5 

 Persentase Diklat 

Aparatur yang 

terselenggara 

sesuai standar 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

IKU6 

 Persentase lulusan 

Diklat Aparatur 

dengan predikat 

minimal 

memuaskan 

 

40% 

 

 

39,65% 

 

IKU7 

 Tingkat kepuasan 

peserta terhadap 

penyelenggaraan 

Diklat Aparatur 

 

Baik 

 

Baik 

SS5: 

Profesionalisme 

Pelaksanaan 

Advokasi 

IKU8 

 Persentase 

permintaan 

advokasi bidang 

administrasi negara 

dari instansi lain 

yang terpenuhi 

 

100% 

 

100% 

SS6: 

Pengembangan Ilmu 

dan Teknologi 

Administrasi 

IKU9 

 Jumlah penerbitan 

ilmiah di bidang 

ilmu administrasi 

 

40 

Penerbitan 

 

55 

Penerbitan 

IKU10 

 Persentase lulusan 

STIA dengan IPK 

di atas 3,00 dengan 

masa studi di 

bawah 5 tahun 

 

60% 

 

83,85% 

SS7: 

Pengembangan 

Organisasi LAN 

Berbasis Kinerja 

IKU11 

 Opini BPK 

terhadap 

pengelolaan 

keuangan LAN 

 

WTP 

 

 

 

WTP 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

IKU12 

 Skor Evaluasi 

SAKIP LAN 

 

CC 

 

 

CC 

 

IKU13 

 Persentase 

pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

LAN 

 

40% 

 

72,25% 

 

SS8: 

Publikasi dan 

diseminasi produk 

LAN yang 

terintegrasi 

IKU14 

Tingkat kepuasan 

stakeholder atas produk-

produk  LAN 

 

sedang 

 

Belum 

dilakukan 

pengukuran 

SS9: 

Peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana 

IKU15 

Persentase pemenuhan 

kebutuhan sarana dan 

prasarana kerja yang 

memadai 

 

90% 

 

Belum 

dilakukan 

pengukuran 

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama di atas, tergambarkan  

dari 15 (lima belas) indikator kinerja tersebut 12 ( dua belas)  IKU 

berhasil dicapai sesuai dengan target, 1 (satu) IKU tidak 

memenuhi target, dan sedangkan 2 (dua) IKU belum diukur.  

Dalam menjelaskan capaian yang telah dilakukan tersebut, 

dijabarkan dalam analisis capaian kinerja dengan dikaitkan 

dengan sasaran strategisnya.   

B. Analisis Capaian Kinerja 

Hingga akhir tahun 2011, Lembaga Administrasi Negara telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian 

sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tujuan 1 : Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan 

kinerja  penyelenggaraan administrasi negara 

Sasaran Strategis 1 (SS1): 

 

 

Untuk mengetahui pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS1), diukur 

dengan menggunakan IKU 1, dengan hasil capaian sebagai 

berikut : 

Tabel 5. Capaian IKU Persentase Hasil Kajian 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU1: Persentase hasil 

kajian/litbang LAN yang 

disebarluaskan kepada 

Stakeholders. 

100% 100% 100% 

 

Pada tahun 2011, LAN  

telah melakukan 31 

kegiatan 

kajian/litbang dan 1 

seminar internasional, 

baik kegiatan yang 

merupakan prioritas 

nasional, bidang, 

maupun prioritas 

lembaga. Beberapa di 

antara kegiatan 

tersebut antara lain: 
 

Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi 

instansi pusat dan daerah 

 

Pemaparan Draft Hasil Kajian pada Ekspose 
Kegiatan LAN Tahun 2011 
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a. Kajian Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Partisipasi Masyarakat 

Kajian yang dilakukan oleh PKP2A II Makassar ini bertujuan 

untuk mengetahui berbagai inovasi daerah pada lokus 

penelitian dalam mengembangkan berbagai strategi guna  

mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, 

sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan 

melainkan benar-benar diberdayakan dalam pembangunan 

mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi hasil 

pembangunan.  Strategi inovasi yang dijalankan pemerintah 

daerah tersebut dapat berbentuk modifikasi mekanisme 

Musrenbang dan atau penggunaan mekanisme baru yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis partisipasi 

masyarakat yang terjadi di lokus penelitian adalah partisipasi 

asli dimana masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses 

program yang bersifat bottom-up, dimana kontrol dibagi antara 

pemerintah, masyarakat, dan Non Government Organization 

(NGO) dan manfaat program ditujukan secara langsung untuk 

masyarakat.  

Tipologi inovasi perencanaan pembangunan berbentuk a new 

or improved service (Program CAP P2KSBM dan CDB), process 

innovation (MPBM dan Pra Musrenbang tingkat 

RT/RW/Dusun) dan Conceptual innovation (forum musyawarah 

rembuk masyarakat, dialog interaktif dan ruang belajar 

masyarakat). 

Penyebaran kajian ini dilakukan melalui 2 kali seminar yang 

yaitu ekspose hasil kajian di makassar yang dihadiri para 
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peneliti dari PKP2A II LAN dan dosen STIA LAN Makassar 

dan ekspose hasil penelitian internal LAN di Jakarta yang 

dihadiri perwakilan satuan kerja seluruh LAN. Hasil kajian 

juga telah dikirimkan ke setiap lokus kajian dan dicetak dalam 

bentuk buku dengan dengan ISBN : 978-602-19880-0-8. Hasil 

kajian juga telah disebarluaskan dalam bentuk artikel pada 

Jurnal Administrasi Publik Volume VII/Nomor 3/September 

2011/ISSN:1858-2168. Untuk meningkatkan persentase 

penyebaran hasil kajian, selain melalui media cetak hasil kajian 

juga disebarluaskan melalui media website http://kmkpoa-lan-

mks.org/ dimana selama dimuat telah diunduh oleh 

pertanggal 10 Februari 2012 telah diunduh sebanyak 310 kali. 

b. Kajian Pola Prakarsa Masyarakat dalam Pembangunan 

Daerah Wilayah Kalimantan 

Era otonomi daerah mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di 

daerah.Peran masyarakat tidak lagi sebagai obyek 

pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan yang 

sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di 

daerah.Persoalannya adalah belum terpolanya prakarsa 

masyarakat dalam pembangunan di daerah, sehingga peran 

mereka belum berkontribusi secara nyata dalam mencapai 

tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kajian pola prakarsa masyarakat dalam pembangunan daerah 

di wilayah Kalimantan yang dilakukan oleh PKP2A III 

Samarinda ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis bentuk, dan manfaat prakarsa masyarakat di 

wilayah Kalimantan. Kajian ini mengambil delapan lokus di 

http://kmkpoa-lan-mks.org/
http://kmkpoa-lan-mks.org/
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empat provinsi di Kalimantan yakni Kota Balikpapan dan 

Kabupaten Berau untuk provinsi Kalimantan Timur; Kota 

Pontianak dan Kota Singkawang untuk provinsi Kalimantan 

Barat; Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas untuk 

Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Banjar dan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan 

menunjukkan bahwa prakarsa masyarakat yang merupakan 

social capital yang sangat bermanfaat bagi proses 

pembangunan, masih menghadapi berbagai kendala antara 

lainpemberian apresiasi/reward dari pemerintah, masyarakat/ 

swasta dirasakan masih sangat minim. Selain itu, minimnya 

dukungan dari pemerintah terhadap prakarsa yang dilakukan 

masyarakat baik dukungan anggaran, sapras, dan pembinaan 

SDM juga masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. 

Untuk itu, kajian ini memberikan beberapa rekomendasi 

penting antara lain : (1) Pemerintah Kabupaten/Kota perlu 

melakukan inventarisasi dan identifikasi pola-pola prakarsa 

masyarakat untuk dikembangkan sebagai modal sosial yang 

diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan di 

daerah. (2) Pemerintah kabupaten/kota perlu mengoptimalkan 

prakarsa masyarakat dengan melakukan fasilitasi, 

pendampingan dan pemberian bantuan baik dalam bentuk 

bantuan tenaga ahli, pelatihan, bantuan pendanaan maupun 

sarana prasarananya. (3) Pemerintah kabupaten/kota  perlu 

melakukan pembinaan melalui pelatihan berkesinambungan 

untuk meningkatkan kompetensi : pelatihan manajemen 

kelembagaan (peningkatan kemampuan dalam mengelola 

organisasi) dan pelatihan teknis substansi. 
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Bagaimana kontribusi kajian ini terhadap pencapaian IKU 

lembaga? Kegiatan kajian ini dilaksanakan untuk mencapai 

dua sasaran strategis yakni tersedianya rekomendasi kebijakan 

yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah dengan 

indikator kinerja utama (IKU): persentase hasil kajian/litbang 

LAN yang disebarluaskan kepada stakeholder. Pada tahun 

2011, jumlah eksemplar hasil kajian yang dikirimkan ke 

stakeholder sebanyak 300 buah. Berikut adalah gambaran 

jumlah stakeholder yang menerima hasil kajian: 

 

1. Pemerintah Provinsi 21 lembaga 

2. Pemerintah Kabupaten/Kota 117 lembaga 

3. Instansi Vertikal  81lembaga 

4. PTN/S 6 lembaga 

5. LSM 3 lembaga 

6. Perpustakaan 60 lembaga 

7. DPRD 6eksemplar 

8. DPD 6eksemplar  
 

c. Rekomendasi Kebijakan Magang bagi calon Pemimpin 

Aparatur Negara pada Institusi Bertaraf Internasional 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kinerja Sumber 

Daya Aparatur ini dilatarbelakangi oleh adanya Kebijakan 

reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam delapan 

area perubahan yang salah satunya adalah sumber daya 

manusia aparatur. Secara lebih spesifik, sumber daya manusia 

aparatur direformasi melalui langkah-langkah sebagaimana 

yang digambarkan dalam roadmap RB 2010-2014 untuk 

membentuk sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, 
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netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan 

sejahtera.  

Mempertimbangkan beberapa kekurangan yang terdapat pada 

sistem pendidikan dan pelatihan PNS – seperti antara lain 

belum terpenuhinya kebutuhan kompetensi PNS melalui jenis 

dan bentuk pelatihan yang ada, rendahnya efektifitas 

penyelenggaraan pelatihan, belum mampunya sistem 

pendidikan dan pelatihan menyiapkan kader-kader pimpinan 

birokrasi yang kompeten dan berintegritas tinggi – terdapat 

pemikiran untuk melihat kemungkinan magang 

(internship/secondment) sebagai salah satu pilihan kebijakan 

dalam kerangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme 

PNS khususnya dalam penyiapan calon-calon pimpinan 

puncak aparatur. 

Untuk mendukung visi reformasi birokrasi dalam membentuk 

pemerintahan berkelas dunia tersebut, sudah sewajarnya jika 

pemimpin birokrasi baik di jajaran pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah disiapkan sehingga mampu memenuhi 

standar kualifikasi yang tinggi. Salah satu caranya adalah 

dengan memperkenalkan calon-calon pemimpin birokrasi 

tersebut pada praktik birokrasi berkelas dunia. Dengan kata 

lain, calon-calon pemimpin aparatur diberi kesempatan untuk 

melakukan magang pada organisasi-organisasi internasional 

sehingga mendapatkan pengalaman yang berwawasan global. 

Magang yang dapat diartikan sebagai ‘bekerja sambil belajar’ 

atau ‘belajar sambil bekerja’ adalah proses dimana calon-calon 

pemimpin aparatur  berkesempatan mengalami, merasakan, 

dan  menyaksikan langsung proses kerja yang sesuai dengan 

bidang atau sektor masing-masing. Calon-calon pemimpin 
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aparatur tersebut dapat melihat, merasakan dan mengalami 

bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, diputuskan, 

disosialisasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi.  

Kajian ini bertujuan untuk mencermati semua aspek mengenai 

magang yang dapat diimplementasikan pada PNS. Untuk 

melihat kemungkinan tersebut, kajian ini mencermati aspek-

aspek magang seperti tujuan, kepesertaan, kriteria pemilihan 

peserta, durasi waktu, kompetensi yang dapat dipenuhi oleh 

magang, kriteria institusi bertaraf internasional, biaya, evaluasi 

keberhasilan dan lain-lain.  

Secara umum, rancangan konsep yang ditawarkan adalah 

bahwa peserta magang adalah calon pemimpin aparatur yang 

kariernya diproyeksikan akan mencapai eselon I. Pesertanya 

adalah pejabat eselon III dan II, bukan pejabat eselon I karena 

pejabat eselon I sesungguhnya telah menjadi pimpinan puncak 

aparatur. Akan lebih baik jika pesertanya adalah para pejabat 

eselon III atau maksimal adalah eselon II. Hanya saja, tidak 

seluruh pejabat eselon III dan II tersebut yang akan 

mendapatkan kesempatan magang, melainkan hanya mereka 

yang benar-benar terbaik dan yang berpotensi menjadi eselon 

I. Mereka inilah yang nantinya akan dikategorikan sebagai 

pejabat eksekutif senior (senior executive service). Pegawai 

yang sudah dijamin mutunya, secara potensi akan menjadi 

eselon I, dan siap ditempatkan dimana saja, termasuk lintas 

sektor dan lintas daerah. 

Kriteria seleksi dapat dikaitkan dengan keikutsertaan 

seseorang pada Diklatpim III dan Diklatpim II. Seseorang yang 

telah mengikuti Diklatpim III dan II dapat mengikuti seleksi 

untuk magang ini. Pertimbangannya adalah bahwa mereka 
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yang telah mengikuti Diklatpim tersebut dianggap telah 

diproyeksikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

Mereka yang telah menyelesaikan Diklatpim III dan II 

diasumsikan telah dianggap cakap untuk menjadi pejabat 

eselon III dan II.  Namun demikian, hal ini tetap 

mempertimbangkan sistem pembinaan karier pada masing-

masing instansi. 

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa magang pada dasarnya cukup mungkin 

dilaksanakan bagi PNS dalam rangka menyiapkan calon-calon 

pemimpin aparatur. Walaupun membutuhkan anggaran yang 

besar dan kemungkinan kesulitan dalam mendapatkan 

institusi bertaraf internasional, magang tetap merupakan salah 

satu pilihan kebijakan yang dapat ditempuh untuk 

menyiapkan calon-calon pemimpin aparatur di pusat ataupun 

di daerah. 

Pelaksanaan magang dipisahkan dari penyelenggaraan 

Diklatpim mengingat bahwa tidak semua peserta Diklatpim 

akan mengikuti magang. Namun demikian, calon peserta 

magang adalah mereka yang telah mengikuti Diklatpim 

Tingkat III atau Diklatpim Tingkat II.  

Dalam kaitannya dengan diklat PNS, magang merupakan 

komplemen dimana magang mengisi kompetensi peserta yang 

tidak diisi oleh diklat. Dengan demikian, keberadaan magang 

berbeda dengan diklat dan tidak ada substansi yang tumpang 

tindih antara magang dengan diklat. Melalui rancangan seperti 

ini, PNS yang telah mengikuti magang memiliki level 

kompetensi yang lebih tinggi sehingga dinilai lebih siap untuk 

menjadi pemimpin aparatur. 
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Namun demikian perlu adanya jaminan terlebih dahulu 

terhadap keamanan karier terutama bagi PNS yang di daerah 

yang akan mengikuti magang sehingga tidak ada 

kekhawatiran akan kehilangan jabatan selama mengikuti 

magang. Selain itu, mengingat pengelolaan magang 

memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait 

di dalam dan diluar negeri, maka perlu ada institusi yang 

diberi kewenangan untuk mengelola magang ini. 

Hasil dari kajian ini  disebar luaskan kepada sejumlah 

stakeholder melalui seminar hasil kajian magang Bagi Calon 

Pemimpin Aparatur Negara, disampaikan kepada lokus kajian 

dan  melalui website LAN sehingga dapat di unduh oleh 

semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan.   

d. Kajian kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi 

Reformasi Birokrasi) 

Kajian ini dilatarbelakangi permasalahan umum yang 

dihadapi birokrasi, yaitu organisasi yang belum tepat fungsi 

dan ukuran; peraturan perundang-undangan yang tumpang 

tindih, inkonsisten, tidak jelas dan multitafsir; SDM Aparatur 

yang kurang profesional; penyimpangan dan penyalahgunaan 

kewenangan; pelayanan publik yang belum mengakomodir 

kepentingan masyarakat; dan pola pikir serta budaya kerja 

yang belum mencapai kinerja dan belum berorientasi hasil. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut disusunlah Agenda 

Reformasi Birokrasi yang diperkuat melalui penerbitan 

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain 

RB 2010-2025, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Permenpan 

dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Roadmap RB 2010-2014.  
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Untuk melaksanakan agenda RB tersebut, Tim Nasional 

menyiapkan serangkaian program yang perlu ditindaklanjuti 

oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan program tersebut bagi sebagian organisasi 

mungkin tidak menjadi masalah, namun sebagian lagi masih 

membutuhkan dukungan berupa peningkatan kompetensi 

dalam penyusunannya. Untuk  itulah, LAN menyelenggarakan 

Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi 

RB), dengan tujuan untuk menyiapkan rancangan kebijakan 

diklat khusus sebagai implikasi terhadap RB, dengan sasaran 

kegiatan tersedianya Naskah Akademik tentang 

penyelenggaraan diklat khusus sebagai implikasi terhadap RB.  

Berdasarkan hasil kajian, pengembangan SDM Aparatur dapat 

ditempuh melalui: Education atau pendidikan; Training atau 

pelatihan/diklat; dan Development/pengembangan. Dalam 

konteks RB dibutuhkan adanya sebuah kebijakan 

penyelenggaraan Diklat Khusus Implikasi RB, disamping 

kebijakan penyelenggaraan diklat yang sudah ada saat ini 

seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat 

Fungsional. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan Program RB 

diperlukan suatu program Capacity Building yang bertujuan 

memberikan pembekalan bagi instansi pemerintah untuk 

melaksanakan program RB. Strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah memadukan antara Off the job training: 

Program pelatihan di luar tempat kerja; dan On the job training : 

Program pelatihan di tempat kerja. Selanjutnya dijumpai 4 

(empat) alternatif kebijakan penyelenggaraan Diklat Khusus, 

yang terkait dengan program jangka pendek RB, yaitu: (1) 

Diklat Percepatan RB; (2) Capacity Building for Bureaucratic 
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Reform; (3) Penataran Pelaksanaan RB; dan (4) Team Learning 

(Kelompok Kerja) RB.  

Disimpulkan bahwa dari keempat alternatif tersebut, Diklat 

Capacity Building for Bureaucratic  Reform merupakan alternatif 

kebijakan yang dipilih karena terkait langsung area perubahan 

dan program jangka pendek RB, terdiri dari (1) Capacity 

Building for Executive Senior Official; dan (2) Capacity Building for 

Administrative and Functional Official. 

Dalam rangka penyelenggaraan Diklat Capacity Building for 

Bureaucratic Reform, disusun Naskah Akademik  dengan materi 

pokok yang terdiri dari (1) Azas-azas dan Kedudukan Diklat 

Khusus; (2) Materi umum berisi batasan pengertian, tujuan 

dan sasaran serta kompetensi; (3) Materi khusus berisi Struktur 

Kurikulum, Kepesertaan, Tenaga Kediklatan, Metode, Sarana, 

dan Prasarana, serta Penyelenggara, Waktu Pelaksanaan, 

Evaluasi dan Pembiayaan Diklat ini. 

Naskah Akademik yang telah disusun perlu selanjutnya perlu 

dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan sebagai 

acuan bagi kementerian/LPNK dan Pemda dalam 

mempercepat program RB di instansi masing-masing. Naskah 

Akademik ini perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk 

Peraturan Kepala LAN untuk melaksanakan Diklat Khusus ini.  

Mengingat kajian ini merupakan kegiatan prioritas nasional 

bidang, maka hasil dan rekomendasi kajian ini telah 

disampaikan kepada stakeholders yang terkait pengambilan 

kebijakan, dalam hal ini Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian PAN & 

RB. Selain itu, hasil kajian juga disampaikan kepada para 

stakeholders lain yang menjadi lokus kajian ini.  
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e. Kajian Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 

JKA merupakan jaminan kesehatan yang menganut konsep 

cakupan semesta (Universal Healht Coverage) dan pelayanan 

Holistic. Konsep semesta diartikan bahwa program JKA 

berlaku bagi seluruh penduduk yang berdomisili di Aceh, hal 

ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau 

Kartu Keluarga (KK) tanpa memandang status sosial, ekonomi, 

jenis kelamin dan agama.Kebijakan Pemerintah Aceh untuk 

menerapkan JKA yang diharapkan dapat mengatasi persoalan 

keterbatasan biaya berobat yang selama ini dialami oleh 

penduduk Aceh mendapat dukungan positif dari seluruh 

elemen masyarakat.  

Penerapan JKA telah mendapat banyak apresiasi dari berbagai 

pihak karena JKA telah mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dibidang kesehatan di Aceh.Akses 

penduduk Aceh terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan 

kesehatan semakin mudah dan kualitas pelayanan kesehatan 

yang diberikan relatif semakin baik. Namun sebagai program 

baru yang masih berumur satu setengah tahun, JKA masih 

mengalami beberapa kendala yang perlu dibenahi agar 

pelaksanaan JKA ke depan semakin optimal. Kajian ini 

dilakukan dengan tujuan memetakan permasalahan yang ada 

dan mencari solusi yang diharapkan mampu menjadi solusi 

bagi keberlanjutan program JKA. 

Hasil kajian yang telah dilakukan PKP2A IV LAN telah 

mampu memetakan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan JKA.Kajian ini juga telah mampu 

menghitung tingkat kepuasan masyarakat tentang keberadaan 

program ini dan bagaimana kualitas pelayanannya.Di akhir 
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penelitian, telah direkomendasikan beberapa pilihan alternatif 

perbaikan seperti penyempurnaan dan pemutakhiran 

pendataan kepesertaan JKA, peningkatan efektifitas koordinasi 

antar penyelenggara JKA, dan pelibatan pihak-pihak yang 

memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan JKA. 

Dalam upaya menyediakan  rekomendasi kebijakan yang 

berkualitas bagi pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan 

manfaat dan perbaikan pelaksanaan program JKA maka dalam  

pelaksanaan kajian ini melibatkan para pelaksana program 

JKA seperti Dinas Kesehatan, PT. Askes,dan Rumah Sakit 

maupun Puskesmas. Hasil kajian telah disebarkan ke 75 

stakeholder.Kajian  ini telah mampu meningkatkan pencapaian 

salah satu  sasaran strategis LAN yaitu tersedianya 

rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat 

dan daerah. 

f. Modul Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah 

Modul Analisis Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang 

mempunyai keterkaitan dengan PermenPAN dan RB Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Penataan Tata Laksana (Business 

Process). Laporan Kajian Analisis Proses Bisnis Instansi 

Pemerintah ini dimaksudkan untuk  mengidentifikasi dan 

menganalisis tata laksana (proses bisnis) yang sudah 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di lokus kajian terplih 

yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Cimahi, 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga.  

Hasil dari pengkajian ini nantinya menjadi panduan teknis 

(technical guidance) dalam penataan tata laksana (Business 

Process) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah.  

g. Kajian Reformasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 
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Penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 telah 

memasuki kurang lebih 3 (tiga) tahun namun hingga saat ini 

ternyata masih banyak daerah yang belum merasakan 

langsung dampak dari penataan kelembagaan tersebut. Selain 

itu, masih terdapat pula beberapa kelemahan kebijakan 

tersebut serta persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan 

dalam penerapannya oleh Pemerintah Daerah, antara lain 

pertama, kelemahan aspek yuridis-substantif, Kedua, 

kelemahan yang terjadi pada aspek implementasi kebijakan, 

Ketiga, selama kurun waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun 

diterapkan di daerah, peraturan-peraturan terbaru banyak 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan kurang konsisten 

mendukung PP 41 Tahun 2007 dan Keempat, dinamika  

perkembangan  organisasi  baik yang dipengaruhi oleh faktor 

internal maupun perkembangan lingkungan strategis.  

Kajian yang dilaksanakan oleh PKP2A II Makassar ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dan 

perubahan eselonisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

berdasarkan terbitnya peraturan kelembagaan teknis lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktaatan daerah 

dalam menyusun OPD baik dalam bentuk ketidaktaatan 

terhadap perumpunan maupun jumlah batas maksimal 

struktur organisasi. 

Penyebaran kajian ini dilakukan melalui 2 kali seminar yang 

yaitu ekspose hasil kajian di makassar yang dihadiri para 

peneliti dari PKP2A II LAN dan dosen STIA LAN Makassar 

dan ekspose hasil penelitian internal LAN di Jakarta yang 

dihadiri perwakilan satuan kerja seluruh LAN.  
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Hasil kajian juga telah dikirimkan ke setiap lokus kajian dan 

dicetak dalam bentuk buku dengan dengan ISBN : 978-602-

19880-0-8. Selain itu, hasil kajian juga telah disebarluaskan 

dalam bentuk artikel pada Jurnal Administrasi Publik Volume 

VII/Nomor 3/September 2011/ISSN:1858-2168. 

h. Uji Terap Penyempurnaan Pedoman Penataan Organisasi 

Pemerintah 

Peraturan terhadap Penataan Organisasi Pemerintah selama ini 

masih bersifat umum dan belum secara teknis mencerminkan 

tahapan kegiatan penataan organisasi. Berdasarkan hal 

tersebut, pedoman penataan organisasi pemerintah  

diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi yang 

memudahkan penggunanya dalam melakukan penataan 

organisasi pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah, baik 

bagi kalangan birokrasi maupun kalangan politisi untuk 

mendukung pencapaian organisasi yang berkinerja tinggi. 

Kegiatan  Uji Terap dan Penyempurnaan Buku Pedoman 

Penataan Organisasi Pemerintah ini telah diaplikasikan dan 

diuji cobakan di beberapa instansi pemerintah yang terpilih, 

baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Dari 

beberapa ujicoba tersebut diperoleh masukan-masukan, saran 

dan apresiasi yang positif terkait kegiatan dimaksud. Hasil 

dari uji terap atau ujicoba tersebut tim kemudian melakukan 

seminar dengan mengundang seluruh Pemerintah Pusat 

(kementian, LPNK, LNS) dan pemerintah daerah sekaligus 

membagikan hasil kajian dan pedoman ini.  

i. Data Kinerja Manajemen PNS Daerah 
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Kajian pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen PNS di 

daerah ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun anggaran 

2010 yang berjudul ”Kajian Penyusunan Pedoman Pengukuran 

dan Evaluasi Kinerja Manajemen PNS di Daerah”.  Dalam 

kajian ini, tergambar perubahan parameter yang dianggap 

sebagai prioritas dan stratejik dalam implementasi kinerja 

manajemen PNS yaitu parameter perencanaan pegawai (20%, 

sebelumnya 15%), parameter infrastruktur (5%, sebelumnya 

10%), parameter pengadaan pegawai (15%), pengangkatan 

dalam jabatan (10%), pengembangan pegawai (15%), 

kesejahteraan pegawai (10%), penilaian kinerja pegawai (10%), 

disiplin dan etika pegawai (10%) dan pemberhentian pegawai 

(10%). 

j. Telaahan Isu-Isu Aktual di bidang Kinerja Otonomi Daerah 

Pengkajian terhadap isu aktual di bidang Kinerja Otonomi 

Daerah   dilakukan di 3 (tiga) lokus yaitu di Universitas 

Diponegoro-Provinsi Jawa Tengah, Universitas Lampung- 

Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kab. Gresik- Provinsi Jawa 

Timur dengan mengadakan focus group discussion (FGD dan 

moderation technique (MT) yang dimaksudkan untuk  dapat 

mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

pencapaian kinerja daerah maupun terhadap instrument 

evaluasi yang digunakan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Secara akademis telaah ini memberikan sumbangan 

pengetahuan ilmiah terkait 3 (tiga) isu pilihan yakni 

peningkatan kapasitas dan kinerja daerah, peningkatan 

kapasistas manajemen PNS dalam rangka tata kelola 

pemerintahan dan peningkatan kapasitas kecamatan.  
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Penyebaran hasil kajian ini disebarluaskan kepada para 

stakeholder terutama Kementerian Dalam Negeri sebagai 

masukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah terkait dengan rekomendasi yang ditawarkan yaitu 

perlu dilakukannya  revisi terhadap Peraturan Pemerintah 

tersebut, fakta menunjukkan bahwa data yang menunjukkan  

”kinerja daerah” tidak sesuai dengan kondisi yang ada. 

k. Telaahan Kebijakan dibidang Sumber Daya Aparatur 

Kajian kebijakan sistem pensiun PNS  mengidentifikasi 

sejumlah permasalahan yang terkait dengan seluruh kebijakan 

di bidang pensiun PNS, baik berupa peraturan perundang-

undangan, peraturan pemerintah, kepres, dan peraturan 

kebijakan lainnya. Hasil dari pelaksanaan kajian ini dijadikan 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 yaitu 

kajian reformasi sistem pensiun PNS. 

Penyebaran kajian ini dilakukan melalui seminar yang dihadiri 

oleh wakil dari worldbank, wakil dari Kementerian Keuangan 

dan PT. TASPEN, serta dari internal LAN yang berasal dari 

pajabat eselon I & II, dan pengiriman hasil kajian yang berupa 

laporan ke sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah 

sertapenyebarluasan melalui website LAN.  

 

l. Model Teknologi Informasi  Penerapan Manajemen Kinerja 

Kegiatan yangdilakukan oleh Pusat Kajian Manajemen 

Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan 

Sistem Manajemen Kinerja sejak tahun 2008, sesuai amanat 

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 
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Nasional Pengembangan e-Government dan Perpres No. 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dalam 

program tatalaksana. Penerapan manajemen kinerja di tengah-

tengah kemajuan teknologi informasi menuntut kemampuan 

instansi pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah dan 

mengelola informasi secara efisien dan efektif 

m. Model dan Instrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi 

Daerah 

Analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu 

dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai 

kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan 

dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian 

kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat yang akan 

melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan 

daerah.   

Pengkajian yang menjadi tanggung jawab Pusat Kajian 

Administrasi Internasional ini dilaksanakan terutama untuk 

mengetahui kondisi perkembangan dan kemampuan daerah 

dalam menerapkan model pengelolaan ekonomi, kemudian 

berusahaan untuk mengembangkan model pengelolaan 

ekonomi yang telah diterapkan tersebut dalam rangka langkah 

penyempurnaan pengelolaan ekonomi daerah ke depan.  

n. Model Global Governance dalam Penanganan Issue Global 

Global governance merupakan bagian dari fenomena globalisasi 

yang terjadi baik di  bidang  ekonomi,  politik, termasuk  

tatanan   hubungan  internasional,  termasuk  di dalamnya 

model-model  interaksi  masyarakat  internasional  dalam  
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menangani  sebuah urusan  atau  kepentingan  tertentu, tidak  

hanya  oleh  kelembagaan  negara  saja,  tetapi juga  komponen  

aktor-aktor  non  Negara. Beberapa persoalan berskala regional  

maupun  global  lainnya yang tidak  mampu  lagi  diatasi  oleh 

kelembagaan negara dalam  konsep  tradisional, seperti 

persoalan pemanasan  global, bencana alam, terorisme, 

bencana kelaparan, pandemi penyakit HIV, flu burung, flu 

babi, rasisme, pelanggaran HAM, migrasi dan sebagainya.   

Pemahaman terhadap global governance menjadi penting 

dikarenakan institusi negara tidak dapat mengabaikan peran – 

peran kontributif yang dimainkan oleh aktor negara dalam 

menangani isu – isu tersebut. Berdasarkan pengkajian yang 

dilakukan oleh Pusat Kajian Administrasi Internasional dari 

beberapa daerah sampling seperti Propinsi Riau, Kalimantan 

Barat, Aceh dan Sulawesi Utara terungkap bahwa yang 

menjadi isu dominan berbeda antara aktor negara dengan 

aktor non negara dimana aktor negara berpijak pada 

kepentingan nasional (isu keamanan, ekonomi) sedangkan 

aktor non negara lebih memperhatikan isu yang berdampak 

lebih luas seperti isu lingkungan dan HAM.   

o. Pengembangan Kerangka Acuan Hukum Administrasi 

Negara (KUHAN) 

Hukum Administrasi Negara  adalah fenomena kenegaraan 

dan pemerintahan dan keberadaannya setua dengan konsepsi 

negara hukum atau kebersamaaan dengan diselenggarakannya 

kekuasaan Negara dan Pemerintahan, namun demikian 

Hukum Administrasi Negara sebagai suatu cabang ilmu baru 

yang muncul belakangan.  
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Dalam pengembangan kerangka acuan hukum administrasi 

negara ini Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara berupaya 

untuk lebih mengoperasionalkan naskah Kerangka Acuan 

Hukum Administrasi Negara yang dilakukan dengan 

mendiseminasikan dan melakukan penyempurnaan 

berdasarkan masukan – masukan yang diterima dari 

akademisi dan praktisi pemerintahan/penyelenggara negara.  

p. Pedoman Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik 

Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik  (TNDE) akan  

mendukung terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan yang baik 

dengan  memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan 

TNDE akan dapat menwujudkan efektivitas dan efisien 

pekerjaan dengan menghemat sumber daya yang ada seperti 

tenaga, kertas, waktu dan biaya karena mengurangi jumlah 

naskah dinas yang harus dicetak. 

Tujuan dari penyusunan Pedoman TNDE oleh Pusat Litbang 

SIOAN ini adalah menyediakan pedoman TNDE di 

lingkungan LAN yang nantinya akan mempermudah 

komunikasi di lingkungan LAN dengan hambatan  lokasi 

sehingga dapat terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan simplikasi.   

q. Laporan Pemetaan Tingkat Pengembangan Sistem E-

administration  

Kegiatan  yang dilakukan oleh Puslitbang SIOAN ini 

merupakan kajian dalam memperoleh gambaran kondisi 

pengembangan e-administration instansi pemeritnah di 

Indonesia. Dari gambaran tersebut kemudian dilakukan 

pemetaan untuk mendapatkan proses dan sejauh mana 
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pengembangan e-administration yang telah dilaksanakan di 

instansi pemerintah. 

Dari hasil pemetaan ini, didapatkan kesimpulan bahwa peta 

pengembangan e-administration berada pada posisi developing 

atau sedang berkembang hal ini terlihat bahwa (1) rencana 

pengembangan e-administration pada umumnya telah disusun 

akan tetapi pelaksanaannya belum terkoordinasi dan 

terintegrasi dengan baik, (2) kebijakan pengembangan 

umumnya merupakan bagian dari Renstra walaupun  belum 

dijabarkan secara teknis, (3) Unit khusus Pengelolaan e-

administration dilakukan Dinas yang setingkat eselon II, (4) 

SOP umumnya telah tersedia, namun belum dilaksanakan 

sepenuhnya oleh satuan kerja, (5) Instansi Pemerintah 

umumnya juga telah memiliki portal website, bisa diakses dan 

informasi yang terupdate, (6) Prosentasi sarana komputer 

masih minim dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada 

dan juga pegawai yang bertugas khusus sebagai operator 

masih tergolong rendah.    

Berdasarkan pemetaan tersebut, Puslitbang Sistem Informasi 

Otomasi Administrasi Negara memberikan rekomendasi 

terhadap upaya pengembangan e-administration pada instansi 

pemerintah dalam tahapan perencanaan, pengadaan, pra 

implementasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. 

 

 

r. Diseminasi e- LAKIP 

Dengan keluarnya 3(tiga) kebijakan terkait Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu 
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Permenpan No. 09/M.PAN.05/2007 tentang Pedoman Indikator 

Kinerja Utama (IKU), Permenpa dan RB Nomor 13 tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah tahun 2010 dan Permenpan dan RB Nomor 29 

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

menjadikan  kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara. 

Saat ini kendala dan permasalahan yang dihadapi instansi 

pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan 

pelaporan akuntabilitas kinerjanya  seperti sebagian besar 

masih menyusun dan menyampaikan LAKIP secara manual, 

indikator kinerja yang belum berbasis outcome dan masih 

banyak instansi pemerintah yang belum menyusun indikator 

kinerja utamanya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Puslitbang Sistem 

Informasi Otomasi Administrasi Negara (SIOAN) 

mengembangkan software Sistem Informasi Laporan  Kinerja 

Instansi Pemerintah (SILAKIP)  untuk dapat dipergunakan 

oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.   Aplikasi 

ini berbasis web, didasarkan pada parameter – parameter 

penyusunan LAKIP.  

Diseminasi E-LAKIP akan dapat menyebarluaskan 

penggunaan E-LAKIP dengan mengadvokasi secara teknis 

penerapan E-LAKIP sehingga diharapkan dapat mendukung 

dan mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik.  

s. Kajian Kelembagaan Kelurahan 
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Kajian yang dilaksanakan oleh PKP2A I Bandung ini bertujuan 

untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan 

program kerja kelurahan, pengaturan formal dan sumber daya 

aparatur (sumber daya manusia dan anggaran) dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelurahan, menganalisis 

efisiensi kelembagaan kelurahan dilihat dari aksesibilitas 

masyarakat ke lokasi kelurahan dibandingkan dengan ke 

lokasi kecamatan, menganalisis efisiensi kelembagaan 

kelurahan dilihat dari alokasi anggaran pemerintahan daerah 

untuk kelurahan, dan mengusulkan alternatif kelembagaan 

kelurahan di masa yang akan datang  dilihat dari efisiensi dan 

efektivitas kelembagaan kelurahan saat ini. 

Secara akumulatif, hasil kajian ini dapat digunakan untuk 

bahan pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan 

kelurahan ke depan, khususnya dalam rangka peningkatan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik di tingkat kelurahan. 

Penyebaran hasil kajian dini dilakukan dengan menyampaikan 

hasil kajian kepada para stakeholders, terutama yang menjadi 

lokus kajian, dan melalui seminar hasil kajian. 

t. Kajian Evaluasi Rekruitmen Pimpinan  Birokrasi Pemerintah 

Daerah 

Kondisi dinamis dalam rekrutmen pimpinan birokrasi jika 

rekrutmen didasarkan pada kompetensi calon pejabat yang 

akan direkrut, bukan pada pertimbangan politik serta bebas 

dari KKN. Pemerintah melalui BKN (Badan Kepegawaian 

Negara) sudah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan 

uji kompetensi calon pejabat pemerintahan di daerah, namun 

pada umumnya belum dilaksanakan oleh pemerintah 
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daerah.Pemerintah daerah pada umumnya melaksanakan 

rekrutmen pimpinan birokrasi melalui mekanisme yang 

dilaksanakan oleh Baperjakat dan BKD (Badan Kepegawaian 

Daerah). 

Mekanisme tersebut hanya berdasarkan pada penilaian atasan, 

pendidikan, riwayat jabatan dan prosesnya masih bersifat 

tertutup sehingga subyektivitasnya belum sepenuhnya bisa 

dipertanggungjawabkan oleh Baperjakat. Kajian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses perekrutan pimpinan birokrasi 

Pemerintah Daerah dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat perekrutan pimpinan birokrasi Pemerintah 

Daerah. 

Penyebaran kajian ini dilakukan melalui 2 kali seminar yang 

yaitu ekspose hasil kajian di Makassar yang dihadiri para 

peneliti dari PKP2A II LAN dan dosen STIA LAN Makassar 

dan ekspose hasil penelitian internal LAN di Jakarta yang 

dihadiri perwakilan satuan kerja seluruh LAN dan hasil kajian 

juga telah dikirimkan ke setiap lokus kajian. 

u. Kajian Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Manajemen 

Pemerintah Daerah 

Dewasa ini tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang 

“cerdas” semakin mengemuka. Aparatur pemerintah masih 

dianggap belum bekerja secara maksimal memenuhi keinginan 

masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Di 

pihak pemerintah daerah sendiri telah dilakukan berbagai 

upaya menjawab tuntutan tersebut dengan menyiapkan 

berbagai perangkat kerja untuk mendukung aparatur dalam 

melakukan tugasnya memberi pelayanan kepada masyarakat, 
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diantaranya melalui pengembangan sistem informasi 

manajemen. 

Dari segi kuantitas sebenarnya perkembangan SIM di 

lingkungan pemerintah daerah di Indonesia sudah sangat 

memuaskan namun hal ini tidak dibarengi dengan 

kemampuan untuk mempertahankan kualitas dan 

kesinambungan SIM tersebut.Dengan pedoman ini diharapkan 

pemerintah daerah baik yang belum, baru mulaiataupun yang 

telah terlebih dahulu mengembangkan sistem informasi 

manajemennya mendapatkan acuan praktis mengenai 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangkan 

SIM secara efektif dan efisien. 

Pedoman ini telah diseminarkan sebanyak 2 kali yaitu ekspose 

hasil kajian di Makassar yang dihadiri para peneliti dari 

PKP2A II LAN dan dosen STIA LAN Makassar dan ekspose 

hasil penelitian internal LAN di Jakarta yang dihadiri 

perwakilan satuan kerja seluruh LAN. Hasil kajian juga telah 

dikirimkan ke setiap lokus kajian dan dicetak dalam bentuk 

buku dengan dengan ISBN : 978-602-19889-1-5. Untuk 

meningkatkan persentase penyebaran hasil kajian, selain 

melalui media cetak hasil kajian juga disebarluaskan melalui 

media website http://kmkpoa-lan-mks.org/ dimana selama 

dimuat telah diunduh oleh pertanggal 10 Februari 2012 telah 

diunduh sebanyak 309 kali. 

v. Kajian Kelembagaan Sumberdaya Aparatur (Evaluasi 

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya 

Provinsi Papua) 

http://kmkpoa-lan-mks.org/
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Kajian ini dalam bentuk PNBP dimana Kabupaten 

Mamberamo Raya sebagai pihak yang meminta dan 

membiayai menginginkan diadakannya kajian evaluasi  

kelembagaan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas OPD 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Mamberamo Raya berdasarkan PP No. 41/tahun 2007 dan 

efektivitas  tugas  pokok dan fungsi SKPD  pemerintah  

Kabupaten  Mambaramo Raya berdasarkan peraturan-

peraturan pemerintah. 

Kajian ini berhasil menghasilkan naskah akademik yang telah 

diseminarkan di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya 

dan telah dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perda 

tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

baru dan Perda tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 

seluruh SKPD di Kabupaten Mamberamo Raya. 

w. Kajian tentang Pola Hubungan Kerja Antar Propinsi di 

Kalimantan  

Kajian ini didasari oleh implementasi desentralisasi di 

Indonesia, dimana peran dan tanggungjawab pemerintah 

daerah dalam pembangunan menjadi lebih besar.Peran yang 

lebih besar dalam mengelola daerahnya ini tentunya berakibat 

pada kebijakan yang berbeda-beda di tiap daerah, khususnya 

dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu adanya 

perbedaan potensi dan keterbatasan yang dimiliki setiap 

daerah akan memunculkan ketergantungan satu daerah 

dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik antar daerah, 

khususnya di wilayah Kalimantan ini mendorong diadakan 

kajian ini dengan tujuan mengidentifikasi hubungan kerjasama 

antar provinsi di Kalimantan, efektivitas dan kendala yang 
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dihadapi, serta untuk melihat prospek hubungan kerjasama 

antar provinsi untuk mewujudkan “Kalimantan Incorporated” 

Alur pelaksanaan kajian ini dimulai dengan menggali konsep 

dan teori serta peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan pola hubungan kerja daerah.Kemudian dilakukan 

penggalian data untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan 

permasalahan hubungan kerja antar provinsi yang telah 

ada.Setelah itu dilakukan penelaahan untuk mencari solusi 

peningkatan hubungan kerja antar provinsi dan 

mengidentifikasi kemungkinan mewujudkan “Kalimantan 

Incorporated”. 

Kesimpulan dari kajian ini adalah hubungan kerjasama antar 

provinsi dalam lingkup regional Kalimantan sebenarnya telah 

diwujudkan dengan terbentuknya otoritas bersama (joint 

formed authorities) yaitu forum koordinasi dan konsultasi yang 

termanifestasi dari terbentuknya FRKP2RK dan sebuah badan 

yang bernama KTB. Namun efektivitas hubungan kerja 

tersebut masih rendah, karena FRKP2RK hanya sebatas forum 

pra musrenbang regional untuk menginventarisir persoalan 

dan usulan yang akan dibahas di musrenbangreg maupun 

dibawa ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana 

aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit. Meskipun 

demikian, prospek terwujudnya pembangunan Kalimantan 

yang terintegrasi (Kalimantan Incorporated) ke depan cukup 

terbuka, namun hal ini perlu komitmen dari semua provinsi 

dan kab/kota serta didukung oleh pelaku usaha (swasta 

maupun BUMN/BUMD) serta masyarakat sebagai tiga pilar 

pembangunan. 

x. Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan Dalam  UUPA 
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Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), 

kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota. 

Keberadaan dan fungsinya sangat tergantung pada 

kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangannya 

ke kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

daerah.Sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota 

yang berbasis kewilayahan, masih ada beberapa kecamatan 

yang belum berfungsi secara optimal baik dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan 

publik, tugas pembinaan maupun tugas koordinasi yang 

dilimpahkan kepadanya. Provinsi Aceh diberi kewenangan 

khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

Pemerintahan dapat menggunakan UUPA untuk menata 

kembali kedudukan dan peran kecamatan melalui Qanun 

Aceh yang akan menjadi payung hukum di kabupaten/kota 

dalam melimpahkan sebagian kewenangan kepada kecamatan. 

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui lebih dalam 

kedudukan dan peran pemerintah kecamatan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sehubungan dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh.Penelitian ini juga bertujuan mengetahui 

manajemen penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, 

merumuskan pola hubungan kerja antara kecamatan dengan 

instansi pemerintah daerah lainnya dan mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi kecamatan dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya dalam hal pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

Untuk menghasilkan kajian yang mampu menjadi 

rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi pemerintah Aceh 
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maka dilibatkan berbagai pihak baik dari pemerintahan 

maupun akademisi.Analisis yang diterapkan yaitu 

mendeskripsikan secara sistematis dan argumentatif berbagai 

hal penting mengenai kedudukan dan peran kecamatan 

sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Selanjutnya juga 

menganalisis manajemen penyelenggaraan pelayanan publik 

di kecamatan, pola hubungan kerja antara pemerintah 

kecamatan dengan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota 

lainnya serta dengan pemerintahan mukim dan 

gampong.Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan 

menganalisis kendala yang dihadapi kecamatan dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pelayanan 

publik kepada masyarakat.Hasil kajian telah disebarkan ke 75 

stakeholder yang dianggap mebutuhkan informasi dari hasil 

kajian ini. 

Pencapaian sasaran strategis dengan IKU dengan tingkat capaian 

100% ini memberikan sinyal positif bagi LAN untuk melihat 

kepentingan stakeholders sebagai dasar bagi penentuan prioritas 

kajian/litbang yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Berbagai 

stakeholder yang telah mendapatkan hasil kajian/litbang seperti 

Pemerintah Pusat (seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non-Kementerian), Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan 

Tinggi Swasta, Partai Politik, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota, Perpustakaan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

dan lain sebagainya.   

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja IKU1 tahun 2010 

lalu, maka dari sisi persentase capaian dapat disimpulkan bahwa 
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LAN dapat mempertahankan capaian kinerja yang diraih pada 

tahun 2010, di mana capaian untuk IKU 1 ini juga mencapai 100%. 

Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penyebaran, 

dimana sejalan dengan Quick Win Reformasi Birokrasi LAN, pada 

tahun 2011 ini pola penyebaran hasil kajian/litbang dapat 

diperluas dengan memuat hasil kajian pada jurnal-jurnal ilmiah 

dan info kajian, serta dengan memanfaatkan sistem informasi 

berbasis internet, melalui situs web LAN. Berdasarkan data yang 

ada, respon stakeholders terhadap unggahan hasil kajian LAN 

cukup baik, terbukti dengan banyaknya unduhan yang dilakukan 

stakeholders.  

Dalam proses pencapaian sasaran strategis LAN tersebut, tentu 

banyak kendala yang dihadapi organisasi. Berbagai kendala 

tersebut antara lain masalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan 

anggaran ini yang menyebabkan pula keterbatasan pada target 

pendistribusian hasil kajian yang dilakukan.  

Terkait hal ini, kedepan, semangat untuk selalu memperluas 

cakupan penyebaran hasil kajian/litbang ini akan terus 

ditingkatkan, dengan melakukan benchmark ke lembaga-lembaga 

sejenis di bidang penelitian/kajian, agar target 100% penyebaran 

hasil kajian/litbang sebagaimana dinyatakan dalam Renstra LAN 

2010-2014 dapat tetap tercapai.  

Selain itu, LAN akan mengupayakan metode lain dan 

mengembangkan alat ukur baik kuantitatif maupun kualitatif 

dengan mempertimbangkan kualitas pencapaian target 

penyebarluasan yang lebih massif dan berkualitas. Metode 

penyebarluasannya tentu tidak hanya mengirimkan hasil 

kajian/litbang ke stakeholdersataupun menggunggah dalam situs 
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web LAN saja namun dapat dilakukan dalam bentuk seminar, 

diskusi, workshop atau bentuk lainnya. 
 

Tujuan 2 : Menghasilkan kajian Bidang Administrasi Negara 

Guna Mendorong  Transformasi Administrasi 

NKRI Secara Struktural, Sistemik, Akuntabel, 

Konsisten Dan Berkelanjutan  

Sasaran Strategis 2 (SS2): 

 

 

Sasaran ini merupakan wujud dari komitmen LAN dalam 

mengemban amanah penyelenggaraan kajian dan litbang. 

Diharapkan dengan ditetapkannya sasaran ini, setiap kajian dan 

litbang yang dilakukan akan memberikan manfaat yang luas bagi 

para stakeholders LAN. 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.  

IKU yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran 

Strategis 2 (SS2) ini adalahpersentase hasil kajian/litbang LAN 

yang dijadikan bahan referensi bagi stakeholders. IKU ini 

ditetapkan untuk mengukur seberapa jauh hasil-hasil kajian dan 

litbang LAN dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh para stakeholder, dengan melihat persentasehasil 

laporan kajian/litbang yang dijadikan referensi oleh stakeholderss 

Ketepatan Kajian dan Litbang dengan Kebutuhan 



 

62 AKUNTABILITAS KINERJA | LAKIP LAN 2011 

 

dalam penyusunan kebijakan atau untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya. Semakin banyak hasil laporan 

kajian/litbang yang dipergunakan sebagai bahan referensi oleh 

stakeholders menunjukkan ketepatan kegiatan kajian/litbang 

dengan kebutuhan stakeholders yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator  kinerja, target  dan realisasinya dapat digambarkan 

sebagai berikut  : 

 

Tabel 6. Capaian IKU Hasil Kajian dan Litbang LAN 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU2:Persentase hasil kajian 

dan litbang LAN yang 

dijadikan bahan referensi 

stakeholder 

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 Kelembagaan 

 

 

Focus Group Discussion dan Seminar Kajian LAN 
Tahun 2011 
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dan Aparatur, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan 

dan Pelayanan, serta Kedeputian Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi 

Administrasi Negara) maupun yang ada di daerah, yaitu : PKP2A 

I Jatinangor (Bidang Kajian Kinerja kelembagaan dan Aparatur, 

Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi 

Administrasi), PKP2A II Makassar (Bidang Kajian Kinerja 

kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian 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 SS2 

Terkait dengan pencapaian sasaran strategis dan IKU ini, 

pengertian ”dijadikan referensi oleh stakeholders” memiliki 

setidaknya 2 (dua)kategori kemanfaatan, yaitu: 

1. Pemanfaatan langsung, dimana hasil kajian/litbang menjadi 

referensi/rujukan langsung dalam penyusunan berbagai 

kebijakan stakeholders.  

2. Pemanfaatan tidak langsung, dimana hasil kajian/litbang 

menjadi bahan pengayaan pemahaman kognitif para 

stakeholdersdalam pengembangan ilmu administrasi negara.   
 

Secara umum, hasil Kajian/Litbang LAN sudah dimanfaatkan oleh 

stakeholders, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 

kategori pertama, beberapa kegiatan yang dijadikan 

rujukan/masukan  langsung oleh stakeholders antara lain: 

(1) Kebijakan Magang bagi calon Pemimpin Aparatur Negara 

pada Institusi Bertaraf Internasional.  

Kajian ini merupakan kegiatan prioritas bidang, dan disusun 

karena adanya kebutuhan dari pengambil kebijakandan 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam formulasi 

kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur 

negara.Pelaksanaan kajian ini selanjutnya akan 

ditindaklanjuti dengan menyusun Naskah Akademis dan 

Rancangan Kebijakantentang Magang bagi Sumber Daya 

Aparatur pada Institusi Bertaraf Internasional, yang 

rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. 

(2) Kajian kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi 

Reformasi Birokrasi). Hampir sama dengan kajian pertama, 

kegiatan kajian ini disusun secara khusus untuk memberikan 

masukan terhadap kebijakan pemerintahterkaitkebijakan 

Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi Reformasi 

Birokrasi), yang pada tahun 2012 akan ditindaklanjuti 

dengan Penyusunan Peraturan Kepala LAN tentang 

Penyelenggaraan Diklat Khusus sebagai Implikasi Reformasi 

Birokrasi. 

(3) Kajian Kelembagaan Sumberdaya Aparatur (Evaluasi 

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya 

Provinsi Papua) 

Kajian ini berhasil menghasilkan naskah akademik yang 

telah diseminarkan di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo 

Raya dan telah dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan 

perda tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang baru dan Perda tentang Tugas, Fungsi dan Uraian 

Tugas seluruh SKPD di Kabupaten Mamberamo Raya. 

(4) Diseminasi e- LAKIP 

Kegiatan ini merupakan langkah nyata LAN untuk 

membantu instansi pemerintah dalam menyusun LAKIP 



 

65 AKUNTABILITAS KINERJA | LAKIP LAN 2011 

 

dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. 

Kegiatan ini merupakan salah satu produk LAN yang 

mendapat respon bagus dari stakeholders. Sebagai tindak 

lanjut dari kegiatan ini, pada tahun 2012 ini tim LAN sedang 

menyempurnakan aplikasi e-LAKIP ini, dan mempersiapkan 

implementasinya pada beberapa instansi pemerintah, baik 

pusat maupun daerah.  

(5) Model Teknologi Informasi  Penerapan Manajemen Kinerja 

Pengembangan Model Teknologi Informasi  Penerapan 

Manajemen Kinerja merupakan pelaksanaan dari amanat 

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government dan Perpres No. 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dalam 

program tatalaksana. Oleh karenanya, kebutuhan akan 

adanya aplikasi yang dapat menunjang penerapan 

manajemen kinerja tersebut sangat tinggi. Hal ini terbukti 

ketika LAN pada tahun 2011 melakukan peluncuran aplikasi 

e-Performance ini, respon dari berbagai instansi sangat baik. 

Pada tahun 2012 ini tim LAN sedang dalam proses 

penyempurnaan aplikasi ini, dan mempersiapkan 

implementasinya pada beberapa instansi pemerintah, baik 

pusat maupun daerah.  

 

 

 

(6) Kajian Model Community Development di Daerah 
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Kajian ini merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun 

2010. Pada tahun 2012, hasil kajian ini digunakan sebagai 

bahan penyusunan Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat I.  

(7) Kajian Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 

PKP2A IV LAN selaku pelaksana kegiatan ini telah 

melakukan audiensi ke Pemerintah Aceh dan DPRA. Respon 

positif telah didapatkan, di mana DPRA melalui Ketua 

Komisi A telah merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan 

Aceh untuk mempelajari dan mengambil substansi yang 

relevan untuk pengembangan pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Aceh. Selanjutnya, Pemerintah Aceh meminta 

Dinas Kesehatan dan Tim Pengelola JKA untuk menjadikan 

rekomendasi hasil kajian LAN sebagai bahan dalam 

penataan dan perbaikan Program JKA.  

(8) Kajian kebijakan Evaluasi Kinerja Daerah, yang telah 

dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan PP No. 6 Tahun 

2008, rekomendasi ini tidak hanya outcome dan benefit tetapi 

sudah mencapai impact (dilaksanakan oleh PKKOD); 

(9) Rekomendasi kebijakan tentang manajemen Pilkada, yang 

telah dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan 

Pilkada di Indonesia (dilaksanakan oleh PKKOD); 

(10) Rekomendasi kebijakan pembentukan, penghapusan dan 

penggabungan daerah, yang telah dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan revisi PP No. 129 Tahun 2000 menjadi 

PP No. 78 Tahun 2007 (dilaksanakan oleh PKKOD); 

(11) Rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kapasitas 

aparatur desa, yang telah dimanfaatkan sebagai bahan 

pelaksanaan bimbingan teknis/diklat bagi para kepala urusan 
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di desa, sekretaris desa dan kepala desa (dilaksanakan oleh 

PKKOD); 

 

Pada kategori kedua, dimana hasil kajian/litbang menjadi bahan 

referensi dalam pengembangan ilmu  administrasi negara, capaian 

kinerja LAN sangat bergantung pada penyebarluasan hasil-hasil 

kajian/litbang sebagaimana yang telah dijelaskan pada IKU 1. 

Diharapkan dengan semakin luasnya penyebaran kajian, semakin 

banyak stakeholders yang dapat mengakses hasil-hasil 

kajian/litbang LAN, semakin banyak pula hasil kajian LAN 

menjadi referensi bagi stakeholders. 

Dibandingkan dengan capaian kinerja IKU2 tahun 2010 lalu, dari 

sisi persentase capaian dapat disimpulkan bahwa LAN dapat 

mempertahankan capaian kinerja yang diraih pada tahun 2010, di 

mana capaian untuk IKU 1 ini juga mencapai 100%. Namun 

demikian, pada tahun ini terlihat pemanfaatan langsung hasil 

kajian semakin meningkat, baik kajian yang dihasilkan pada tahun 

2011 maupun tahun-tahun sebelumnya, yang outcomenya baru 

terlihat pada tahun 2011.  

 

Tujuan 3 :Menghasilkan Sistem Diklat  Aparatur Untuk 

Menjamin Terwujudnya Aparatur Yang 

Profesional 

Sasaran Strategis 3 (SS3): 

 

 

Peningkatan Kualitas Pembinaan Diklat Aparatur 
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Sesuai dengan mandat yang diterima oleh LAN berdasarkan PP 

101 Tahun 2001, peningkatan 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 

penyelenggaraan diklat aparatur oleh instansi pusat maupun 

daerah harus 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 penyelenggaraan 

diklat aparatur. 

Dalam mencapai SS3, telah ditetapkan 2 (dua) Indikator  

KinerjaUtama beserta target  capaiannya. Untuk tahun 2011, 

capaian kinerja SS3 digambarkan pada tabel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rapat Koordinasi Nasional Diklat dan Widyaiswara 
Tahun 2011 
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Tabel 7. Capaian IKU Pembinaan Diklat Aparatur 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU3 

Jumlah lembaga diklat yang 

terakreditasi 

 

10 

 

22 

 

220% 

IKU4 

Jumlah Pedoman kediklatan 

yang diterbitkan 

 

6 

 

12 

 

200% 

 

Untuk IKU3, dengan anggaran sebesar Rp. 199.220.000,- (seratus 

sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) 

pada tahun 2011 LAN mentargetkan akan melakukan akreditasi 

10 Lembaga Diklat di lingkungan pemerintah pusat. Pada 

perkembangannya mendapatkan tambahan anggaran pada 

triwulan IV TA 2011 dari optimalisasi anggaran LAN sebesar     

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan target 21 Lembaga 

Diklat di lingkungan pemerintah daerah.  

Proses akreditasi dengan target 31 lembaga diklat tersebut telah 

dilakukan dengan hasil akhir 22 lembaga diklat terakreditasi yang 

terdiri dari  6 (enam) lembaga diklat pemerintah pusat dan 16 

(enam belas) lembaga diklat pemerintah daerah. Namun 

demikian, masih ada 9 (sembilan) lembaga diklat yang belum 

terakreditasi berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Akreditasi 

Lembaga Diklat, karena belum memenuhi persyaratan minimal 

akreditasi, menyangkut aspek kompetensi tenaga kediklatan dan 

fasilitas diklat. Data lembaga diklat yang telah terakreditasi 

tersebut adalah : 
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1) Lembaga Diklat Pemerintah Pusat : 

a. Kementerian Pertanian 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

e. Kementerian Kehutanan 

f. Badan Pusat Statistik 

2) Lembaga Diklat Pemerintah Daerah : 

a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

b. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 

c. Pemerintah Provinsi Banten 

d. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

e. Pemerintah Provinsi Riau 

f. Pemerintah Provinsi Bali 

g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

h. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

i. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

j. Pemerintah Provinsi Papua Barat 

k. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

l. Pemerintah Provinsi Jambi 

m. Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 

n. Pemerintah Provinsi Bengkulu 

o. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 

p. Pemerintah Provinsi Lampung 

 

Untuk IKU4, dari target sebanyak 6 (enam) pedoman, pada tahun 

2011 LAN telah diterbitkan 12 (dua belas) pedoman kediklatan. 

Pedoman – pedoman  tersebut adalah: 
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(1) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat I 

(2) Peraturan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat II 

(3) Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat III 

(4) Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat IV 

(5) Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Pelayanan Publik 

(6) Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Golongan III 

(7) Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II. 

(8) Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis. 

(9) Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Pola Penjejangan Diklat Teknis. 

(10) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Fungsional. 

(11) Peraturan Kepala LAN Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan 

Berjenjang. 
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(12) Peraturan Kepala LAN Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Widyaiswara. 

Bila dilihat dari pencapaian target output pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu dari rencana target 6 (enam) 

pedoman terealisasi menjadi 12 (dua belas) pedoman. Hal ini 

disebabkan karena ada beberapa pedoman yang tertunda 

pengesahannya pada tahun sebelumnya.  

Selain pedoman–pedoman kediklatan tersebut di atas juga telah 

dihasilkan modul diklat sebagai bahan pembelajaran yang terdiri 

dari : 

 

(1) Modul Diklat Calon Widyaiswara. 

(2) Modul Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. 

(3) Modul Diklat Manajemen Keprotokolan. 

(4) Modul English for Occupational Purposes (EOP).  

(5) Modul Diklat Pelayanan Publik. 

(6) Modul Diklat Prajabatan Golongan III. 

(7) Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II. 

Disamping ketujuh modul di atas,  saat ini juga sedang dilakukan 

finalisasi terhadap empat paket modul Diklat Kepemimpinan, 

yaitu: 

(1) Modul Diklatpim Tingkat I. 

(2) Modul Diklatpim Tingkat II. 

(3) Modul Diklatpim Tingkat III. 

(4) Modul Diklatpim Tingkat IV. 

 

Aspek Pembinaan Diklat lainnya yang tidak kalah penting namun 

belum menjadi IKU LAN adalah terkait Proses Sertifikasi 
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Widyaiswara.Kegiatan ini merupakan kegiatan baru, yang 

dimulai tahun 2011.Sertifikasi Widyaiswara merupakan kegiatan 

tambahan yang bersumber dari optimalisasi anggaran LAN Tahun 

2011. Dari target sebanyak 300 orang, kegiatan ini hanya mampu 

menghasilkan output sebesar 52 orang. Hal ini dikarenakan 

anggaran baru dioperasionalisasikan pada Triwulan ke empat, 

sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan ini dirasakan 

terlalu singkat. 

Jika dibandingkan dengan kinerja Pembinaan Diklat tahun 2010, 

nampak jelas terdapat peningkatan signifikan dalam capaian 

sasaran tahun 2011.Sebagai gambaran, untuk IKU3, pada tahun 

2010 hanya terealisir sebesar 90% dari target 10 Lembaga Diklat 

yang terakreditasi. Sedangkan pada tahun 2011, capaian 

kinerjanya sebesar 220% dari target 10 Lembaga Diklat.  

Meningkatnya capaian kinerja ini tidak terlepas dari kebijakan 

internal LAN, yang menjadikan program pembinaan diklat 

aparatur sebagai kegiatan prioritas.Pemberian prioritas ini 

dimanifestasikan dalam kebijakan realokasi hasil optimalisasi 

anggaran sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah. 

Peningkatan capaian kinerja juga dapat dilihat dari pengukuran 

IKU4, dimana pada tahun 2010, dari 10 pedoman kediklatan yang 

ditargetkan, dapat tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2011, 

dari target 6 Pedoman Kediklatan, dapat dihasilkan 12 Pedoman. 

Meskipun nampak capaian yang besar pada 2011, namun bila 

dirunut lebih jauh, capaian yang tinggi tersebut dikarenakan 

adanya beberapa target penyusunan pedoman tahun-tahun 

sebelumnya yang baru selesai pada tahun 2011.Akan tetapi, 

dengan selesainya pedoman-pedoman tersebut, mencerminkan 
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keseriusan LAN dalam melakukan perbaikan pembinaan diklat 

aparatur. 

Ke depan, pada tahun 2012 LAN mentargetkan menyusun 8 

Pedoman Kediklatan, yaitu pedoman yang terkait 

penyelenggaraan Diklat TOC, MOT dan TNA, serta pedoman 

dalam pembinaan kewidyaiswaraan.     

 

Tujuan 4 :Menyelenggarakan Diklat Aparatur secara Efektif dan 

Efisien Dalam Mendukung Peningkatan  

Kompetensi Dan Kapasitas Aparatur Negara Yang 

Akuntabel, Handal, Profesional, Bersih dan Bebas 

KKN 

Sasaran Strategis 4 (SS4): 

 

 

Berdasarkan PP 101 Tahun 2000, selain melaksanakan  fungsi 

pembinaan, LAN juga mempunyai fungsi penyelenggaraan diklat 

aparatur. Penyelenggaraan 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 kepemimpinan, diklat teknis maupun diklat 

fungsional, antara lain:   

Penyelenggaraan Diklat Aparatur yang sesuai standar 
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1) Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang 

Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 

2) Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Teknis 

3) Keputusan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Pembinaan Diklat Fungsional 

4) Keputusan Kepala LAN Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I 

5) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 

6) Keputusan Kepala LAN Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

7) Keputusan Kepala LAN Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

8) Peraturan Menpan No. PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan 

Fungsional WI dan Angka Kreditnya 

Indikator  kinerja, target  dan realisasinya dapat digambarkan 

sebagai berikut  : 
 

Tabel 8. Capaian IKU Penyelenggaraan Diklat Aparatur 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU5: Persentase Diklat 

Aparatur yang terselenggara 

sesuai standar 

100 100 100% 

IKU6: Persentase lulusan 

Diklat Aparatur dengan 

predikat minimal 

memuaskan 

40% 39,65% 99,12% 

IKU7: Tingkat Kepuasan 

peserta terhadap 

penyelenggaraan diklat 

aparatur 

Baik Baik 100% 
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Pencapaian target IKU tersebut berdasarkan pelaksanaan tugas 

dan fungsi unit kerja di lingkungan LAN, di mana secara 

fungsional unit yang terkait dalam penyelenggaraan diklat 

aparatur dilakukan oleh  Kedeputian Bidang Diklat Staf dan 

Pimpinan Administrasi Nasional (SPIMNAS) dengan unit 

operasionalnya terdiri dari 2 (dua) Pusdiklat yaitu Pusdiklat 

SPIMNAS Bidang Kepemimpinan dan Pusdiklat SPIMNAS 

Bidang Teknik Manajemen dan Kebijakan Pembangunan (TMKP).  

Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang bersifat 

mandatory (wajib) bagi pejabat struktural dan Program 

Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) serta Koordinasi 

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan.Sedangkan Pusdiklat 

SPIMNAS Bidang TMKP bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan diklat-diklat teknis manajemen, fungsional dan 

kebijakan pembangunan.Namun demikian, dalam rangka uji coba 

implementasi kurikulum diklat yang baru, Kedeputian Bidang 

Pembinaan Diklat Aparatur melaksanakan pula fungsi 

penyelenggaraan diklat secara terbatas. 

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi LAN, 

disamping kedua unit tersebut, fungsi penyelenggaraan diklat 

aparatur juga dilaksanakan oleh kantor LAN yang berada di 

daerah 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 geografisnya dan mengakomodasi 

peserta dari tempat kedudukan kantor PKP2A berada. 

Pada tahun 2011, penyelenggaraan diklat aparatur di lingkungan 

LAN diadakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah 
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ditetapkan.  Beberapa kegiatan  diklat strategis  dilaksanakan oleh 

unit kerja terkait yaitu Pusdiklat SPIMNAS Bidang 

Kepemimpinan, Pusdiklat SPIMNAS Bidang TMKP, Direktorat 

Pembinaan Widyaiswara, Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur 

dan PKP2A baik di Bandung, Makassar maupun Samarinda yang 

secara singkat dapat dideskripsikan  di bawah ini. 

 

a. 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 59 orang yang terbagi ke 

dalam 2 angkatan.  

Secara umum diklatpim tingkat I ini telah diselenggarakan 

sesuai dengan standar yang berlaku dari sisi akademis, 

maupun pelayanan kediklatan lainnya diantaranya dengan 

mendatangkan pakar maupun ahli di bidangnya sehingga 

secara substansial menambah wawasan dan keluasan berfikir 

dari seluruh peserta diklat. Perkembangan lulusan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat I sejak tahun 2005 dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Gambar 3.  Perkembangan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat 

I Tahun 2005 s.d. 2011 

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2008 terdapat peningkatan jumlah peserta 

Diklat Kepemimpinan Tingkat I. Hal ini disebabkan karena 

pada tahun-tahun tersebut LAN merencanakan untuk 

menyelenggarakan Diklat ini sebanyak 3 (tiga) angkatan per 

tahunnya, dengan jumlah peserta per angkatan sebanyak 30 

orang. Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk 

memenuhi target kepesertaan tersebut.Banyak dari peserta 

yang dipanggil untuk mengikuti Diklat ini, namun terkendala 

oleh tidak adanya ijin dari instansi asalnya. 

Mengingat hambatan tersebut, sejak tahun 2009 sampai saat 

ini, target kepesertaan Diklat Kepemimpinan Tingkat I 

diturunkan menjadi 60 orang per tahun, yang dibagi menjadi 

2 angkatan.Penurunan peserta yang tajam terjadi pada tahun 

2010, dimana dalam satu tahun hanya dihasilkan 30 alumni 

diklat.Hal ini terkait adanya kebijakan pemerintah mengenai 

optimalisasi anggaran, yang menyebabkan satu angkatan 
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tidak dapat diselenggarakan, karena terkena efisiensi 

anggaran. 

b. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II, yang bertujuan untuk 

membentuk dan meningkatkan kompetensi manajerial peserta 

Diklat sebagai kader pimpinan tingkat menengah yang 

berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan baik pada 

lingkup sektoral maupun wilayah/regional dan nasional. 

Hasil dari penyelenggaraan diklatpim Tingkat II ini adalah 

telah terdidiknya alumni diklatpim tingkat II sebanyak 600 

orang yang telah menduduki jabatan eselon II maupun yang 

akan menduduki jabatan tersebut. Penyelenggaraan 

Diklatpim Tingkat II ini diselenggarakan di kampus diklat 

PPLPN Pejompongan, PKP2A I Bandung, PKP2A II Makassar 

dan Kampus Badan Diklat Provinsi Bali.  

Selain penyelenggaraan Diklat pada Pusdiklat LAN, Diklat 

Kepemimpinan Tingkat II juga diselenggarakan oleh beberapa 

Lembaga Diklat yang terakreditasi, seperti Badan Diklat Jawa 

Timur, Badan Diklat Jawa Barat, Badan Diklat Jawa Tengah, 

dan sebagainya, namun masih di bawah koordinasi Pusdiklat 

SPIMNAS Bidang Kepemimpinan.  

Pada tahun 2011 ini, dari seluruh lembaga diklat yang 

menyelenggarakan Diklatpim Tingkat II ini, telah dihasilkan 

alumni peserta diklat sebanyak 1.116 orang. Jumlah alumni ini 

mengalami penurunan cukup besar dibanding tahun tahun 

sebelumnya, dimana pada tahun 2008 dihasilkan lulusan 

sebanyak 1.833 orang; tahun 2009 sebanyak 1.682 orang; tahun 

2010 sebanyak 1.501 orang.  
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Perkembangan jumlah alumni peserta diklatpim Tingkat II 

dari tahun 2005 s.d. tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
 

 

Gambar 4.  Perkembangan Alumni Diklat Kepemimpinan 

Tingkat II Tahun 2005 s.d. 2011 

Dari grafik di atas terlihat adanya trend jumlah PNS 

mengikuti Diklatpim Tingkat II yang semakin menurun. 

Namun penurunan jumlah tersebut sebenarnya bukan karena 

peminat Diklat Kepemimpinan Tingkat II menurun, tetapi 

karena adanya perubahan kebijakan dan kebutuhan instansi 

pengirim untuk mendiklatkan pejabatnya.  

Penurunan tersebut dapat digambarkan karena pada awal 

tahun 2000, terjadi ledakan jumlah Pejabat Eselon II pada 

Pemerintah Daerah, sebagai akibat dari kebijakan Otonomi 

Daerah yang mendudukkan jabatan Kepala Dinas/Badan di 

daerah yang semula Eselon III menjadi Eselon IIb. Akibatnya, 

terjadi proliferasi permintaan untuk Diklat Kepemimpinan 

Tingkat II, karena sesuai ketentuan bahwa yang sudah duduk 

pada Jabatan Eselon II harus segera mengikuti Diklat.Ledakan 

permintaan tersebut berlangsung hingga tahun 2005. 
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Pada tahun-tahun berikutnya, banyak instansi yang kemudian 

menganut azas menduduki jabatan dahulu, baru mengikuti 

Diklat. Hal ini kemudian mengakibatkan pengiriman peserta 

diklat lebih banyak diprioritaskan  bagi yang telah 

menduduki Jabatan Eselon II dulu. Mengingat sudah banyak 

Eselon II yang dididik pada awal tahun 2000 an, maka 

pengiriman calon peserta pada tahun-tahun berikutnya tidak 

sebanyak pada awal ketika kebijakan Otonomi Daerah 

digulirkan. 

Mulai tahun 2011, jumlah peserta semakin menurun, karena 

ada kebijakan dari LAN bahwa maksimal jumlah peserta per 

kelas dibatasi hanya sejumlah 60 orang (tadinya 100), sehingga 

jumlah peserta per tahun juga menurun karena setiap 

penyelenggaraan diklat tidak mampu menyelenggarakan 

dengan frekuensi yang lebih dari biasanya, karena terikat 

durasi waktu penyelenggaraan diklat.  

c. Penyelengaraan Diklatpim Tingkat III bertujuan untuk 

meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan  

sikap  untuk  dapat  me1aksanakan  tugas jabatan  struktural  

eselon  III  secara  profesional. Hasil dari penyelenggaraan 

diklatpim Tingkat III ini adalah telah terdidiknya alumni 

diklatpim tingkat III sebanyak 238 orang yang telah 

menduduki jabatan eselon III maupun yang akan menduduki 

jabatan tersebut. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III ini 

diselenggarakan di kampus diklat PPLPN Pejompongan, 

PKP2A I Bandung dan PKP2A II Makassar. 

Jika dilihat secara nasional, maka pada tahun 2011 jumlah 

PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III ini 
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adalah sebanyak 5.717 orang. Jumlah ini semakin menurun 

bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama 

sejak tahun 2009. Perkembangan jumlah alumni Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III sejak tahun 2005 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  
 

 

Gambar 5.  Perkembangan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Tahun 2005 s.d. 2011 

Bila dibandingkan dengan capaian secara nasional, pada 

tahun 2011 LAN baru menghasilkan 4,16% dari keseluruhan 

alumni diklat. Mengingat ketersediaan fasilitas dan 

pendukung lainnya yang memadai, diharapkan pada tahun-

tahun mendatang jumlah alumni Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III yang dihasilkan oleh LAN dapat terus meningkat. 

d. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV, yang bertujuan untuk 

meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  dan  

sikap  untuk  dapat  melaksanakan  tugas jabatan  struktural  

eselon  IV  secara  profesional. Hasil dari penyelenggaraan 

diklatpim Tingkat IV ini adalah telah terdidiknya alumni 

diklatpim tingkat IV sebanyak 161 orang yang telah 

menduduki jabatan eselon IV maupun yang akan menduduki 
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jabatan tersebut. Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV ini 

diselenggarakan di kampus diklat PPLPN Pejompongan, 

PKP2A I Bandung dan PKP2A II Makassar. 

Jika dilihat secara nasional, maka pada tahun 2011 jumlah PNS 

yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini adalah 

sebanyak 13.618 orang. Jumlah ini menunjukkan tren positif 

bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama 

sejak tahun 2009. Perkembangan jumlah alumni Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV sejak tahun 2005 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.  Perkembangan Alumni Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV Tahun 2005 s.d. 2011 
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eselon I maupun para pejabat politik agar professional dan 

berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan. Secara signifikan hasil dari 

PEN ini adalah telah terbangunnya kesepakatan bersama 

antara pejabat pemerintah (birokrasi) dengan pejabat politik. 

Pada tahun 2011 PEN diikuti oleh peserta sebanyak 95 orang. 
 

f. Penyelenggaraan Diklat Teknis TMKP, yang bertujuan untuk 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang 

memiliki kompetensi teknik manajemen, fungsional, dan 

kebijakan pembangunan. Dari seluruh Pusat Diklat LAN, 

jumlah alumni yang dihasilkan untuk Diklat TMKP adalah 

sebanyak 1962 orang, dari 30 jenis diklat TMKP yang 

diselenggarakan.  

g. Penyelenggaraan Diklat/Seminar di bidang 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 presentasi. 

Hasil dari penyelenggaraan diklat/seminar di bidang bahasa 

inggris ini terdiri dari : 

a. Liaison Group Seminar, dengan peserta sebanyak 77 orang 

b. TOT Widyaiswara Diklat Bahasa Inggris “English as a 

Medium of Instruction”, dengan peserta sebanyak 25 orang 

c. Diklat Kebahasaan,Proficiency Test dan Placement Test 

dengan masing – masing jumlah peserta sebanyak 332 

orang, 148 orang dan 122 orang. 
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h. Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kompetensi widyaiswara sesuai dengan 

substansi diklat yang diampu. Hasil dari penyelenggaraan 

diklat kewidyaiswaraan terdiri dari : 

a. Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. II Pola 

Baru, dengan peserta sebanyak 23 orang 

b. TOT Assesor Widyaiswara, dengan peserta sebanyak 25 

orang 

c. Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. III (5 

mata diklat), dengan peserta sebanyak 36 orang 

d. Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tk. IV (5 

mata diklat), dengan peserta sebanyak 22 orang 

i. Penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh PKKA, telah 

dilakukan kegiatan antara lain:   

a. Penilaian Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV 

di Lingkungan LAN, dengan peserta sebanyak 12 orang 

Pejabat Eselon III dan 24 orang Pejabat Eselon IV) 

b. Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan Struktural Di 

Lingkungan LAN;  

c. Penyusunan Instrumen Penilaian Kompetensi Jabatan 

Struktural Di Lingkungan LAN;  

d. Diklat Sertifikasi Assessor (9 orang calon assessor PKP2A I 

LAN);  

e. Diklat Penyusunan Instrumen (14 peserta/calon assessor 

PKP2A I LAN). 

Secara lebih lengkap informasi tentang penyelenggaraan diklat di 

LAN pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada lampiran 1-3. 
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Untuk melihat sejauh mana peningkatan kompetensi para peserta 

setelah mengikuti diklat, khususnya diklat struktural, dan untuk 

mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan, maka salah satu alat ukur yang digunakan adalah 

IKU6, yaitu persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat 

minimal memuaskan.  

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan untuk seluruh 

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan yang ada pada tahun 

2011, maka dari target sebesar 40% peserta, didapatkan capaian 

kinerja sebesar 39,65% dari keseluruhan peserta mendapatkan 

predikat nilai memuaskan. Dengan demikian, capaian kinerja 

IKU6 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. 

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010, dari sisi persentase 

capaian terjadi penurunan, dimana pada tahun 2010 yang lalu, 

capaian kinerjanya mencapai 100,20%.  Namun, bila dilihat dari 

angka target dan realisasinya sebenarnya tahun 2011 ini terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 7.  Peningkatan Predikat Lulusan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat I-IV LAN Tahun 2011 

Selain terhadap peningkatan kompetensi peserta, pengukuran 

kinerja juga dilakukan dengan menggunakan IKU7  untuk menilai 

penyelenggaraan diklat yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil 

kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

diklat yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran 2011, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap 

penyelenggaraan diklat yang ada di LAN termasuk dalam 

kategori “baik”. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini, dilakukan 

dengan menggunakan instrumen (kuisioner) yang dibagikan 

kepada seluruh alumni diklat. Adapun yang diukur dari 

instrumen ini menyangkut tingkat kepuasan peserta terhadap 

proses pembelajaran, kurikulum, bahan ajar/modul, tenaga 

pengajar (widyaiswara), pelayanan konsumsi, akomodasi, sarana 

dan prasarana.  Capaian ini sama dengan capaian IKU7 pada 

tahun 2010.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama 

penyelenggaraan diklat adalah sebagai berikut:  

IKU5 : persentase 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 penyelenggaraan 

diklat yang diantaranya terkait dengan ruang pembelajaran, 

asrama, dan peralatan pendukung pembelajaran. 

Dari IKU6, prosentase lulusan diklat aparatur dengan predikat 

minimal memuaskan, tergambar bahwa dengan melihat tren yang 

ada, telah terjadi peningkatan prosentase lulusan diklat dengan 

predikat memuaskan, hal ini terjadi karena dalam dinamika 

penyelenggaraan diklat juga telah tercipta iklim kompetitif 

diantara peserta, sehingga konsekuensi logisnya masing-masing 

peserta selalu mengoptimalkan kapasitas individunya baik secara 

akademis maupun sikap perilaku.  

IKU7 yang mengukur 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 fokus 

pada  pelayanan yang prima dan optimal  kepada seluruh  peserta 

diklat.  Pelayanan tersebut diantaranya berupa pelayanan 
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administratif yang terkait dengan proses pembayaran (PNBP), 

kemudian pelayanan materi diklat yang berbentuk bahan ajar atau 

modul diklat yang selalu diberikan 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 implementasi 

kebijakan di permanen systemnya masing-masing. 

Adapun kendala dalam menyelenggarakan Diklat Aparatur secara 

efektif dan efisien 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 of knowledge.  

Regenerasi Widyaiswara yang lambat juga menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan diklat.Berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan, Widyaiswara yang ada, dirasakan kurang mampu 

melakukan updating informasi dan perkembangan konsep-konsep 

dan teori yang ada, sehingga sangat berdampak terhadap 

apresiasi peserta terhadap penyelenggaraan program diklat. 

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. 
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Tujuan 5 : Memberikan Pelayanan Perkonsultasian Yang 

Berkualitas Di Bidang Administrasi Negara. 

Sasaran Strategis 5 (SS5): 

 

 

Sasaran ini terkait dengan salah satu fungsi LAN, yaitu 

memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi 

Pemerintah di bidang administrasi negara. Salah satu bentuk 

fasilitasi yang diberikan adalah dalam bentuk advokasi sesuai 

kebutuhan atau permintaan stakeholderss baik ditingkat pusat 

maupun daerah. Untuk bisa memberikan hasil yang maksimal 

maka pelaksanaan advokasi tersebut harus dilakukan dengan 

profesional. 

Indikator  kinerja, target  dan realisasinya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Capaian IKU Permintaan Advokasi 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU8: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 Kelembagaan 

dan Aparatur, Kedeputian Bidang Kajian Manajemen Kebijakan 

dan Pelayanan, serta Kedeputian Bidang Penelitian dan 

Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi 

Administrasi Negara) maupun yang ada di daerah, yaitu : PKP2A 

 
 

 

Profesionalisme Pelaksanaan Advokasi 
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I Jatinangor (Bidang Kajian Kinerja kelembagaan dan Aparatur, 

Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi 

Administrasi), PKP2A II Makassar (Bidang Kajian Kinerja 

kelembagaan dan Aparatur, Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, 

Pelayanan dan Otomasi Administrasi), PKP2A III Samarinda 

(Kajian Aparatur), dan PKP2A IV Banda Aceh (Kajian Aparatur).  

Pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan meningkatkan 

kualitas SDM LAN sehingga bisa melayani semua kebutuhan 

stakeholders dalam kegiatan advokasi. Selain itu networking, 

marketing, penyebaran informasi hasil-hasil advokasi juga perlu 

lebih ditingkatkan. 

Bentuk advokasi yang dilakukan antara lain adalah 

perkonsultasian di bidang manajemen pelayanan terkait dengan 

Standard Operating Procedures (SOP), Standar Pelayanan (SP), 

Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Perencanaan 

Kinerja dalam konteks Otonomi Daerah, Hukum Administrasi 

Negara. Konsultasi, advokasi dan bimbingan teknis tersebut telah 

dilakukan antara lain di Dirjen Perikanan Kementerian Pertanian, 

Badan Litbang Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Keuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Balai Diklat 

Tambang Bawah Tanah Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat, 

Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Boyolali 

Provinsi Jawa Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan 

Barat, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Kota Yogyakarta, 

Provinsi Jawa Barat. 
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Tujuan 6 :Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara Melalui Pendidikan Dan 

Pengembangan Teknologi Administrasi 

Sasaran Strategis 6 (SS6): 

 

 

Pengembangan ilmu dan teknologi administrasi merupakan salah 

satu sasaran yang ditujukan untuk mendinamisasi administrasi 

dari sisi keilmuan maupun dari sisi adaptasi dan pemanfaatan 

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 ataupun teoritis. Pengembangan 

kelimuan administrasi dalam konteks akademis dan teoritis ini 

pada akhirnya juga akan berkontribusi pada pengembangan 

administrasi negara secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Seminar: Strengthening Public Governance and Global 
Partnership to overcome The Economic Crisis and Inequalities  

Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi 
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Di sisi lain pesatnya perkembangan teknologi, khususnya 

teknologi informasi, telah memudahkan dan memfasilitasi banyak 

proses kerja dalam banyak hal, tidak terkecuali dalam praktek-

praktek penyelenggaraan administrasi negara, sehingga 

pemanfaatannya menjadi sebuah keniscayaan. Dengan 

pemanfaatan teknologi ini, maka praktek-praktek 

penyelenggaraan administrasi dapat dilakukan secara lebih efektif 

dan efisien 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  : 

 

Tabel 10. Capaian IKU Pengembangan Ilmu &Teknologi 

Administrasi 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU 9:Jumlah penerbitan 

ilmiah di bidang ilmu 

administrasi 

40 karya 

ilmiah 

55karya 

ilmiah 

135% 

IKU 10:Persentase lulusan 

STIA yaitu Mahasiswa S1 

dengan IPK di atas 3,00 

dengan masa studi di bawah 

5 tahun dan Mahasiswa S2 

dengan IPK di atas 3,25 

dengan masa studi di bawah 

2 tahun 

60% 83,85% 139.75% 
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Indikator pertama menjelaskan pentingnya produktivitas 

kelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga 

Administrasi Negara  dan satker lainnya yang ada di lingkungan 

Lembaga Administrasi Negara seperti PKP2A LAN dalam hal 

penerbitan karya-karya ilmiah. Karya-karya ilmiah tersebut dalam 

hal ini dapat berbentuk: 

1. Jurnal 

2. Buku Teks 

3.  Laporan Penelitian 

 

Jurnal menjadi media penting bagi para akademisi, pakar maupun 

praktisi untuk berbagi dan mengembangkan keilmuan dan 

teknologi administrasi. Penerbitan karya ilmiah  melalui Junrnal ini 

tidak hanya dalam bentuk penerbitan internal satker institusi yang 

ada diLembaga Administrasi Negara  saja, tetapi juga kontribusi 

penulis tenaga akademik dilingkungan STIA LAN terhadap jurnal 

terbitan institusi lain baik Jurnal Lokal, Jurnal nasional  dan Jurnal 

Internasional. 

Buku, karya ilmiah lainnya seperti penulisan buku penerbitannya 

dapat dilakukan oleh STIA Press maupun penerbit 

lainnya.Penerbitan buku ini khususnya buku teks untuk 

kepentingan mata kuliah-mata kuliah tertentu, telah dibuat dan 

beberapa ada yang telah diterbitkan 

Laporan Penelitian, merupakan kegiatan penerbitan berkala serta 

bentuk penerbitan karya ilmiah lainnya ini diselenggarakan oleh 

STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar sebagai wadah bagi 

para dosen di lingkungan STIA maupun civitas akademika lain di 

lingkungan LAN untuk menuangkan ide atau gagasandalam 

rangka pengembangan ilmu  terkait bidang keilmuannya ke dalam 
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karya ilmiah. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu 

Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh 

perguruan tinggi bersangkutan. 

Penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasipada tahun 2011 

dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 11. Penerbitan Ilmiah STIA LAN 

 

Satker Jurnal Buku Teks Laporan 

Penelitian 

STIA LAN Makasar 4 1 2 

STIA LAN Jakarta 2 2 1 

STIA LAN Bandung 3 3 10 

PKP2A I Bandung 3 0 3 

PKP2A II Makassar 4 0 4 

PKP2A III 

Samarinda 

6 0 2 

PKP2A IV Aceh 2 0 2 

PKKOD 1   

Jumlah 25 6 24 
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Gambar 8.  Produktivitas Jurnal, Buku Teks dan Penerbitan 

Penelitian Dosen di STIA LAN Tahun 2011 

 

Terkait dengan indikator kedua yang menjelaskan tingkat 

kapasitas pendidikan yang disediakan oleh STIA LAN dalam 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ketiga kampus juga 

menghasilkan profil lulusan yang standar kelulusan masing 

program studi.  

STIA LAN menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 1 (S1) dan 

strata 2 (S2) Magister dengan masing-masing program studi pada 

setiap jenjang sebagai berikut: 

A.  Jenjang strata 1 (S1) terdiri dari: 

1. Program studi MSDM 

2. Program studi MPD 

3. Program studi MKP 

4. Program studi MEP 
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B. Jenjang strata 2 (S2) terdiri dari: 

1. STIA Jakarta 

Program Studi terdiri dari: 

 Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur 

(MSDA) 

 Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah 

(MPD) 

 Program Studi Manajemen Ekonomi Publik (MEP) 

dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Negara 

dan Manajemen Perusahaan Publik 

2. STIA Bandung 

Program pascasarjana merupakan program studi ilmu 

administrasi yang meliputi 

Program Magister Administrasi Publik : 

 Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA) 

 Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) 

 Manajemen Kebijakan Publik (MKP) 

Program Magister Administrasi Bisnis, dengan 

konsentrasi/kekhususan Manajemen Ekonomi Publik 

(MEP) 

3. STIA Makasar 

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, terdiri dari  

konsentrasi : 

 Administrasi Pembangunan Daerah (APD) 

 Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA) 

 Administrasi Kebijakan Publik (AKP) 

 Administrasi Pelayanan Kesehatan (APK) 

 Manajemen Ekonomi Publik (MEP) 
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Berikut ini adalah gambaran profil lulusan STIA LAN Jakarta, 

Bandung dan Makassar  untuk tahun akademik 2011, yang 

menunjukkan porsi sumbangannya masing–masing dalam 

pemenuhan indikator kinerja utama yang kedua pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 12. Lulusan STIA LAN, Target dan Realisasinya 

 
STIA Jumlah 

Lulusan 

Jumlah 

Lulusan 

dengan 

hasil 

sangat 

memuask

an (IPK 

S1 > 3 dan 

IPK S2 > 

3,25) 

dalam 

masa 

studi 

normal 

Persentase 

Lulusan 

dengan 

hasil 

sangat 

memuaska

n (IPK S1 > 

3 dan IPK 

S2 > 3,25) 

dalam 

masa studi 

normal 

Target Realisasi 

Capaian Kinerja 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 & 

S2 

S1 S2 

Jakarta 201 185 158 71 79% 38% 60% 131,7% 63,3% 

Bandung 167 76 118 45 71% 59% 60% 118,3% 98,3% 

Makassa

r 

155 292 152 260 
98% 89% 

60% 163,3% 148,3% 

TOTAL 523 553 428 376 82% 68% 60% 136,7% 113,3% 

Sumber : data diolah oleh 3 kampus. 

 

Dari tabel Lulusan STIA LAN di atas terlihat bahwa realisasi 

capaian masing-masing STIA LAN sebagai berikut: 

1. Realisasi capaian STIA Jakarta adalah 79% untuk lulusan 

jenjang S1 dan 38% untuk lulusan jenjang S2. Besarnya capaian 

tersebut bila dilihat dari realisasi capaian total 3 kampus 

terlihat bahwa realisasi capaian untuk kedua jenjang program 
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studi lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian 3 kampus 

yakni 82% untuk S1 dan 68% untuk S2.  

2. Realisasi capaian STIA bandung realisasi capaiannya adalah 

71% untuk lulusan jenjang S1 dan 59% untuk lulusan jenjang 

S2, besarnya realisasi capaian yang ditempuh oleh STIA 

bandung pun lebih rendah dari rata-rata 3 kampus, hal ini 

sama dengan STIA Jakarta. 

3. STIA Makasar realisasi capaiannya adalah 98% untuk lulusan 

jenjang S1 dan 89% untuk lulusan jenjang S2. Capain kinerja 

STIA Makasar  

Pada STIA LAN Jakarta dan Bandung realisasi capaian lulusan 

jenjang S1 dan S2 yang memenuhi standar pada Indikator Kinerja 

Utama Kedua lebih rendah dibandingkan rata-rata hasil realisasi 

capaian 3 kampus. Hal ini terjadi karena (berdasarkan hasil 

analisis kualitas pelayanan pada STIA LAN), rendahnya capaian 

tersebut lebih banyak dikarenakan faktor kendala yang ada pada 

sisi mahasiswa yang bersangkutan seperti masa tempuh studi 

mahasiswa S2 rata-rata lebih dari 2 hingga 3 tahun dikarenakan 

mereka sekolah sambil bekerja. Sementara IPK mereka dalam 3 

semester berturut-turut mampu dan lebih besar dari 3, 25. 

Adapun kendala dalam Menyelenggarakan Kegiatan 

Pengembangan Ilmu Administrasi Negara Melalui Pendidikan 

Dan Pengembangan Teknologi Administrasi, adalah : 

1) Keterkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini,  

Tenaga dosen;  

 STIA LAN Jakarta mempunyai jumlah tenaga dosesn 

sebanyak 54 tenaga dosen, yang terdiri dari dosen 

yang telah sertifikasi sebanyak 30 orang, dalam proses 
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sertifikasi sebanyak 1 orang yang belum sertifikasi 

sebanyak 1 orang, sedangkan dosen yang bertugas di 

luar STIA sebanyak 22 orang. 

 STIA LAN Bandung tenaga dosen sebanyak 23 orang, 

untuk dosen yang telah tersertifikasi sebanyak 6 

orang, yang dalam proses sertifikasi sebanyak 8 orang 

dan yang diproses sebanyak 7 orang, sedangkan 

dosen yang tidak menetap sebanyak 2 orang. 

 STIA LAN Makassar saat ini baru memiliki sebanyak 

20 orang dosen. Adapun dosen yang telah 

terakreditasi sebanyak 11 orang, yang masing dalam 

proses akreditasi sebanyak 5 orang, yang belum 

terakreditasi sebanyak 2, sedangkan dosen yang 

bertugas diluar STIA sebanyak 2 orang. 

Matriks jumlah dan komposisi Dosen masing-masing STIA 

LAN dapat diiustrasikan dibawah ini: 

 

Tabel 13. Tabel komposisi Dosen dan status Dosen 

Lokasi 

Satker 

DOSEN 

jumlah terakreditasi proses 

status 

tidak 

menetap 

belum 

terakreditasi 

    

 

      

Makasar 11 5 2 1 19 

Jakarta 30 1 22 1 54 

Bandung 6 8 2 7 23 

Jumlah 47 14 26 9 96 
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2) Sarana dan prasarana; ketiga kampus pada dasarnya sudah 

mempunyai sarana dan prasarana mandiri, karena sudah 

terpisah dari gedung perkantoran PKP2A di masing-masing 

daerah. Hambatan terkait sarana dan prasarana ini 

adalahproses administrasi pangadaan barang dan jasa 

(tender) dalam penunjukan perawatan gedung kantor yang 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

3) 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. Selain itu pada STIA belum 

mempunyai unit Perencanaan dan pelaporan. 

 

Tujuan 7:Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Tatalaksana 

Dan  Sumberdaya Manusia Aparatur LAN Yang 

Profesional 

Sasaran Strategis 7 (SS7): 

 

 

Sasaran Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

mendorong organisasi LAN untuk menjadi lebih efektif dan 

efisien dengan mendorong setiap individu dalam suatu organisasi 

memikul 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.  

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja 



 

104 AKUNTABILITAS KINERJA | LAKIP LAN 2011 

 

Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan 

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 14. Capaian IKU Pengembangan Organisasi Berbasis Kinerja 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU 11:Opini BPK 

terhadap pengelolaan 

keuangan LAN 

WTP WTP 100 % 

IKU 12:Skor Evaluasi 

SAKIP LAN 

Nilai 

Cukup 

Baik (CC) 

Cukup 

Baik (CC) 

100 % 

IKU 13:Prosentase 

Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

LAN 

40% 58% 145% 

 

Dalam indikator pertama yaitu Skor Evaluasi SAKIP LAN 

merupakan hasil penilaian Kementerian Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (Kemenneg PAN) berdasarkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi 

perencanaan kinerja yaitu  dokumen Renstra, 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%; evaluasi kinerja (pelaksanaan evaluasi, pemanfaatan 

evaluasi) 10%; dan pencapaian kinerja (capaian output, capaian 

outcome ) 20%. 
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Tahun 2011 ini Lembaga Administrasi Negara mendapatkan nilai 

CC yang artinya cukup baik dalam evaluasi akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dengan total nilai 59,45.  

Pada Indikator Kedua yaitu Opini BPK terhadap pengelolaan 

keuangan LAN, dalam setiap pemeriksaan keuangan yang 

dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan 

pernyataan atau kesimpulan yang disebut “Opini”, yang 

merupakan pernyataan atau pendapat professional mengenai 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Penghargaan dengan klasifikasi WTP ini merupakan 

penghargaan terbaik yang diberikan oleh BPK. 

Dalam 4 tahun berturut – turut  yaitu tahun 2007, 2008, 2009, dan 

2010 LAN mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (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. 

Namun demikian pengelolaan keuangan LAN masih terkendala 

oleh : 

a. Pengelolaan PNBP pada STIA LAN Jakarta, Makassar dan 

Kedeputian Diklat masih belum mengoptimalkan pendapatan 

PNBP-nya  

b. Belum memadainya sistem pencatatan piutang mahasiswa 

STIA LAN 

c. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM yang menangani 

BMN 
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LAN berupaya melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan  

tersebut yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan 

dengan melakukan langkah – langkah yaitu : 

a. Pimpinan Satker STIA LAN Jakarta, Makassar dan Kedeputian 

Spimnas melakukan pendataan ulang terhadap mahasiswa 

ataupun peserta diklat yang menunggak untuk selanjutnya 

dilakukan penagihan kepada yang bersangkutan; 

b. Melakukan penyempurnaan sistem pencatatan piutang 

mahasiswa STIA LAN;  

c. Melakukan penempatan dan peningkatan kualitas SDM dengan 

mengikutsertakan pelatihan BMN 

 

Berkaitan dengan capaian indikator sasaran ke-3 yaitu persentase 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga 

Administrasi Negara, sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor : 

Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Usulan 

Reformasi di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah, bahwa kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus 

menyampaikan dokumen usulan rencana reformasi birokrasi 

kepada Tim kerja Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahun 2010 

LAN telah menyampaikan usulan dokumen Reformasi Birokrasi 

ke Tim RB Menpan dan pada bulan Oktober  2011, Tim RB 

Nasional telah melakukan visitasi dan penilaian terhadap 

dokumen RB LAN.  
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Kegiatan reformasi birokrasi 

merupakan kegiatan yang 

kontinuitas dimana pada  

Tahun 2010, LAN 

meletakkan fondasi awal 

dengan melakukan 

sejumlah sosialisasi dan 

pengajuan awal  proposal 

rencana reformasi birokrasi 

kepada Tim Kerja RB 

Nasional. Pada tahun 2011 

ini LAN mulai 

mengimplementasikan 

program-program yang 

tertuang dalam dokumen-

dokumen RB dengan hasil 

sebagai berikut:  

Tabel 15. Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi LAN 

No Area Perubahan Bobot Score Nilai 

1 Pola Pikir &Budaya Kerja 10 100 10 

2 Penataan Peraturan PerUU 10 100 10 

3 Penataan dan penguatan 

Organisasi 

10 100 10 

4 Penataan tata Laksana 10 90 9 

5 Penataan Sistem Manajemen 

SDM Aparatur 

20 93,75 18,75 

6 Penguatan Pengawasan 10 70 7 

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 25 2,5 

8 Peningkatan Kualitas pelayanan 

Publik 

20 25 5 

Jumlah 100  72,25 

 

 

 
Kick Off Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi LAN 
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Secara umum penilaian rata-rata persentase tingkat pencapaian 

pelaksanaan setiap program reformasi birokrasi adalah 72,25%, 

yang berartimelebihi target yang telah ditetapkan sebesar 40%.  

 

Sasaran Strategis 8 (SS8): 

 

 

Salah satu sasaran pada misi LAN peningkatan kapasitas 

organisasi LAN adalah dilakukannya publikasi dan desiminasi 

produk LAN yang terintegrasi. Sasaran ini dimaksudkan bahwa 

semua output kegiatan khususnya pada unit lini di lingkungan 

LAN dapat memberikan manfaat yang optimal,  baik output pada 

kajian, diklat, maupun pada STIA LAN. Publikasi dan desiminasi 

tersebut dapat dilakukan/dicapai melalui survey ke stakeholders,  

berbagai media baik media cetak, elektronik, media maya, 

maupun dalam forum-forum Rapat Dengar Pendapat di DPR, 

seminar, Rakor,  FGD,  pameran, penyebaran penerbitan,  dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Publikasi dan Diseminasi Produk LAN yang terintegrasi 
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Dari sasaran tersebut diatas maka 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 pencapaian 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 stakesholders dsb. 

Semua unit kerja di lingkungan LAN berkontribusi terhadap 

sasaran dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja 

masing-masing melalui kegiatan-kegiatan strategis meliputi: 

 Kegiatan kehumasan  

 Updating website LAN  

 Dokumentasi dan publikasi  

 Penyelenggaraan Rakor Diklat  

 Penyebaran kuesioner tingkat kepuasan kepada peserta 

Diklat 

 Penyelenggaraan Seminar, Konferensi, Kongres, 

Workshop/Training Internasional bekerja sama dengan 

OECD, KOICA, Kementerian Luar Negeri 

 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 protokol dan pemberitaaan  
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Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan 

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 16. Capaian IKU Kepuasan Stakeholder atas Produk LAN 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU14:Tingkat 

kepuasan 

stakeholder atas 

produk LAN 

sedang Belum 

dilakukan 

pengukuran 

- 

 

Meskipun pengukuran IKU ini melalui survey belum dilakukan, 

namun LAN telah melakukan pengukuranyang dilakukan per 

bidang, antara lain pada kegiatan diklat, penyelenggaraan 

seminar, hasil kajian, penyelenggaraan pendidikan kedinasan dan 

kesekretariatan.  Pengukuran tingkat kepuasan secara 

menyeluruh, belum dilakukan, karena survey terhadap kepuasan 

stakeholders secara terintegrasi akanmulai dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2012, melalui kegiatan stakeholders meeting, rakor diklat, 

dan evaluasi kinerja LAN. Dari kegiatan tersebut diharapkan akan 

diperoleh rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja LAN.   

 

Sasaran Strategis 9 (SS9): 

 

 

Keberadaan sarana dan prasarana bagi sebuah organisasi sangat 

vital untuk medukung peningkatan kinerja organisasi. Sarana dan 

prasarana sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 



 

111 AKUNTABILITAS KINERJA | LAKIP LAN 2011 

 

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 sejauh mana terjadi peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana .  

Untuk pencapaian sasaran ini, indikator kinerja, target, dan 

realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 17. Capaian IKU Pemenuhan Sarana dan Prasarana 

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase 

IKU15:Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan sarana 

dan prasarana kerja 

yang memadai 

           90%

 

  

Belum 

dilakukan 

pengukuran 

- 

 

Sarana merupakan perangkat atau alat bantu kerja yang 

memperlancar aktivitas kerja sehari-hari, dan keberadaannya 

sangat menentukan tingkat ketepatan, kecepatan dan kenyamanan 

dalam bekerja, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi 

dapat terselenggara sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

Sedangkan prasarana, meliputi unsur penunjang seperti Gedung, 

area lingkungan yang nyaman, dan sebagainya. Dengan demikian 
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keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai 

kebutuhan sangatlah menentukan efektivitas  kerja yang ada. 

Pencapaian sasaran  strategis inidiukur dengan IKU: persentase 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai 

dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan LAN. Unit Kerja 

ataupun Satuan Kerja baik di Pusat ataupun di daerah yang 

mendukung pencapaian sasaran dan IKU ini adalah Sekretariat 

Utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pada Sekretariat, 

Kedeputian I, II, III, IV dan V. Sedangkan Satker mandiri lainnya 

seperti STIA-LAN Jakarta,  ataupun 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.  

Secara agregat masing-masing unit kerja atau satuan kerja mandiri 

tersebut telah memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran 

strategis dan IKU LAN melalui dalam program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana . 

Meskipun belum dilakukan pengukuran, namun banyak fakta 

yang mendukung pernyataan bahwa telah dilakukan peningkatan 

penyediaan sarana dan prasarana kerja di LAN.Kegiatan-kegiatan 

yang secara strategis menyumbang pada pencapaian sasaran ini 

antara lain  adalah  melalui kegiatan yang tertampung dalam 

Program Sarana dan Prasarana baik yang dilakukan oleh 

Sekretariat Utama maupun yang dilakukan oleh PKP2A I di 

Jatinangor, PKP2A II di Makassar, PKP2A III di Samarinda dan , 

PKP2A IV di Samarinda termasuk kegiatan- kegiatan yang 
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dilakukan oleh STIA-LAN Jakarta, STIA-LAN Bandung dan STIA-

LAN Makassar.  

Program sarana dan prasarana menyangkut sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan 

yang memadai pada unit-unit kerja. Pada tahun 2011 kegiatan-

kegiatan yang strategis pada program ini adalah Kegiatan 

Pembangunan Gedung Administrator LAN di Jl. Veteran No. 10 

(Pembangunan Gedung Tahun ke 3). Pembangunan Gedung 

Administrator seluas kurang lebih 10.000 m2, 8 lantai tersebut 

adalah kegiatan lanjutan dari tahun 2009, yang dibangun secara 

multi years dan telah selesai tahun 2011.  Kegiatan ini bertujuan 

untuk memperbaharui 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.   

Pada tahun 2011 diselesaikan pembangunan Gedung B dan 

renovasi/rehabilitasi Gedung lainnya yaitu Gedung A dan C yang  

merupakan kegiatan prioritas LAN, dengan output tersedianya 

bangunan gedung Administrator dalam rangka meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN. 

Pembangunan Gedung tersebut sesuai dengan kontrak telah 

selesai  pada akhir bulan Juli 2011. Dengan selesainya Gedung 

tersebut merupakan 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.  
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Pagu yang dialokasikan untuk pembangunan Gedung B pada 

tahun 2011 adalah Rp. 51.534.912.000,- (lima puluh satu milyar 

lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu 

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 51.397.940.925,-  ( lima puluh 

satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus 

empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau 

sekitar 99,73%. Melihat capaian tersebut, merupakan indikasi 

bahwa dari pagu yang direncanakan telah menghasilkan output 

yang sesuai dari target yang telah ditetapkan. Tidak  tercapainya 

target anggaran sebesar 100%, sangat terkait adanya efisiensi 

dalam pelaksanaan kegiatan kurang lebih 0,27%.  

Disamping penyelesaian pembangunan Gedung B, pada tahun 

2011 juga dilakukan renovasi/rehabilitasi Gedung A dan C dengan 

nilai pagu Rp. 7.408.260.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan 

juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 

6.922.439.962,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh dua juta 

empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh 

dua rupiah) atau sekitar 93,44%. Capaian tersebut, merupakan 

indikasi bahwa dari pagu yang direncanakan telah menghasilkan 

output yang sesuai dari target yang telah ditetapkan. Tidak  

tercapainya target anggaran sebesar 100%, sangat terkait adanya 

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan kurang lebih 6,56%.  

Kegiatan strategis lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai adalah 

diperolehnya hibah tanah seluas 25.000 m2 senilai Rp. 

21.260.880.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta 

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Pemerintah 

Provinsi Aceh untuk pembangunan gedung perkantoran PKP2A 

IV LAN dan sarana/prasarana pendukung lainnya. 
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Kegiatan-kegiatan lain yang juga mendukung pencapaian sasaran 

di atas adalah beberapa 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 antara lain kegiatan-kegiatan pengadaan, 

baik pengadaan peralatan kantor dan mesin, termasuk kegiatan 

PNBP lainnya yaitu sewa ruangan/fasilitas gedung.Kegiatan 

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dimaksudkan 

untuk menambah peralatan kantor yang telah rusak, ataupun 

menambah kuantitas maupun kualitas peralatan kantor yang 

sudah ada. Dengan  demikian, IKU tentang persentase peralatan 

kantor yang memadai, didukung melalui pengadaan peralatan 

dan perlengkapan kantor baik yang dilakukan oleh Sekretariat 

Utama, dan Satker-Sakter / Unit mandiri lainnya.   

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, masih mengalami 

berbagai kendala antara lain, karena keterbatasan pagu yang 

tersedia, sementara ada 13 satker yang ada di lingkungan LAN 

termasuk Satker baru di PKP2A IV di Banda  Aceh sehingga 

kebutuhan sarana dan prasarana masih tinggi. Selain  

permasalahan klasik terkait anggaran sebagaimana tersebut di 

atas, LAN belum mempunyai masterplan pembangunan 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. Kondisi tersebut secara 

keseluruhan akan mengganggu pagu anggaran secara 

keseluruhan.  
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Tindak lanjut dari sasaran ini, bahwa ke depan LAN perlu 

menyusun skala prioritas khususnya untuk program sarana dan 

prasarana baik untuk pembangunan gedung, pengadaan 

peralatan dan perlengkapan kantor  maupun 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. 

 

C. Akuntabilitas Keuangan 
 

Pagu anggaran LAN Tahun 2011 pada awal penetapan pagu 

indikatif adalah sebesar Rp. 244.128.824.000  (Dua ratus empat 

puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus 

dua puluh empat ribu rupiah). Dalam perkembangannya, pagu 

tersebut mengalami kenaikan karena adanya kenaikan Pagu PNBP 

dan perolehan tambahan anggaran dari kebijakan reward and 

punishment, sehingga pada akhirnya Pagu LAN Tahun 2011 

menjadi sebesar  Rp. 246.091.148.000,- (Dua ratus empat puluh 

enam milyar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh 

delapan ribu rupiah). 

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 

2010 dimana LAN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 

202.483.955.000 ( Dua ratus dua milyar empat ratus delapan puluh 

tiga juta  sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka pada 

tahun 2011 ini pagu anggaran yang dimiliki LAN mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 43.607.193.000 (Empat puluh tiga milyar 

enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) 
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Perkembangan pagu anggaran LAN dari tahun 2010 s.d. 2011 

secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 9.  Perkembangan Pagu Anggaran LAN 2005-2011 

 

 

Dari pagu anggaran yang diterima LAN tahun 2011 selanjutnya 

dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang menyebar di 

13 (tiga belas) satuan kerja yang ada. Alokasi anggaran per 

program tahun 2011 dapat dilihat pada tabel  berikut: 
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Tabel 18. Alokasi Anggaran LAN Tahun 2011 Per Program 

 

NO  PROGRAM  JENIS ANGGARAN  PAGU  

1 
PROGRAM DUKUNGAN 

MANAJEMEN DAN TEKNIS 
LAINNYA  

RM  93.510.103.000  

PNBP  2.930.565.000 

TOTAL 1  96.440.668.000  

2 
PROGRAM PENGKAJIAN 

ADMINISTRASI NEGARA DAN 
DIKLAT APARATUR   

RM  30.799.245.000  

PNBP  58.051.235.000  

TOTAL 2  88.850.480.000 

3 
PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DAN PRASARANA  

RM  60.800.000.000  

PNBP  -  

TOTAL 3  60.800.000.000 

PAGU SELURUHNYA  

RM  185.109.348.000  

PNBP  60.981.800.000  

JUMLAH  246.091.148.000 

 

 

 

Gambaran tentang persentase pengalokasian anggaran pada 

tahun 2011 dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 10.  Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2011 

 

 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa alokasi terbesar dari 

anggaran yang ada digunakan untuk membiayai Program 

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya  yaitu sebesar            

Rp 96.440.668.000,- (Sembilan puluh enam milyar empat ratus 

empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).  

Program ini terdiri dari jenis anggaran rupiah murni sebesar Rp. 

93.510.103.000,- (sembilan puluh tiga milyar lima ratus sepuluh 

juta seratus tiga ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp. 2.930.565.000,- 

(dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh 

lima ribu rupiah).  

Program selanjutnya yang mendapat alokasi terbesar kedua 

adalah Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat 

Aparatur sebesar Rp. 88.850.480.000,- (delapan puluh delapan 

39%

36%

25%

Progam Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya LAN

Program Pengkajian
Administrasi Negara dan
Diklat Aparatur

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
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milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh 

ribu rupiah) terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 30.799.245.000,- 

(tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua 

ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp. 

58.051.235.000,- (lima puluh delapan milyar lima puluh satu  juta 

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Program ketiga adalah 

Peningkatan Sarana dan Prasarana, yaitu sebesar Rp. 

60.800.000.000,- (enam puluh milyar delapan ratus juta rupiah)  

Dari pagu anggaran LAN tahun 2011 sebesar                                  

Rp. 246.091.148.000,00(dua ratus empat puluh enam milyar 

sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu 

rupiah) tersebut,  yang telah  dialokasikan untuk mendanai 3 

(tiga) program  untuk 13 satuan kerja yang ada di LAN, sampai 

dengan tahun 2011 telah berhasil  dioperasionalisasikan  untuk 

pelaksanaan kegiatan dengan prosentase penyerapan anggaran 

per program tahun 2011 dapat dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 19. Penyerapan Anggaran Per ProgramTahun 2011 
 

NO PROGRAM ALOKASI REALISASI 

1 Dukungan Manajemen dan 

Teknis Lainnya 

96.440.668.000 92.647.423.901 

(96,06%) 

2 Pengkajian Administrasi 

Negara dan Diklat Aparatur 

88.850.480.000 76.112.355.953 

(85,66%) 

3 Peningkatan Sarana dan 

Prasarana  

60.800.000.000 60.115.320.968 

(98,87%) 

 Jumlah  246.091.148.000 229.143.867.441 

(93,11%) 

 



 

121 AKUNTABILITAS KINERJA | LAKIP LAN 2011 

 

Kinerja keuangan terbaik adalah pada Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana dimana pada tahun 2011 ini realisasi 

penyerapan anggarannya mencapai 98,87%. Dari pagu sebesar Rp. 

60.800.000.000,-(Enam puluh milyar delapan ratus juta rupiah) 

sebagian besar anggaran diperuntukkan Belanja Modal yaitu 

sebesar Rp. 36.256. 967.000,-(Tiga puluh enam milyar dua ratus 

lima puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu 

rupiah) sedangkan sisanya untuk belanja barang. Kegiatan yang 

menonjol dan memakan anggaran sangat besar adalah 

Pembangunan Gedung B LAN Jakarta yang menyerap Rp. 

23.490.936.310,-(Dua puluh tiga milyar empat ratus Sembilan 

puluh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sepuluh 

rupiah) 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).  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 

LAN tahun 2011 memuat dokumentasi 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 2011. 

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 dua belas IKU, sementara 1 (satu) IKU 

lainnya belum tercapai secara optimal, dan 2 lainnya belum 

dilakukan pengukuran. Namun demikian pencapaian terendah 

yaitu sebesar 99,12% menjelaskan bahwa posisi kinerja LAN 

selama tahun 2011 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-

masing. 

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja LAN 

tahun 2011 ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah 

ditetapkan sesuai dengan Permenpan 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian 
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dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun 

kepada publik yang berkepentingan terhadap LAN. 

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LAKIP ini tidak 

bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja LAN secara 

utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil 

evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi 

lainnya. 

Demikian LAKIP LAN tahun 2011 ini disusun, dengan 

harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel 

dalam menjelaskan kinerja LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


