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LAPORAN PEMANTAUAN PELAPORAN LHKASN DI LINGKUNGAN LAN 

TAHUN 2017 

 

A. PENDAHULUAN 

LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu upaya 
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
untuk mencegah lebih dini timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pencegahan 
penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah. LHKASN sebagai bentuk penguatan integritas 
aparatur dan merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai 
sebagai wujud dari transparansi Aparatur Sipil Negara. 

 

Definisi LHKASN 

Wajib lapor LHKASN di lingkungan Lembaga Administrasi Negara adalah seluruh ASN (pegawai) 
kecuali pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN. Pada tahun 2016, pengisian 
wajib lapor LHKASN dilakukan melalui aplikasi https://siharka.menpan.go.id dan jumlah wajib lapor 
LHKASN pada tahun 2017 adalah 746 pegawai. 

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan LHKASN yang dilakukan Inspektorat merupakan tindak 
lanjut pelaksanaan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 1 Tahun 2015 yang mengamanatkan 
Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengelolaan LHKASN. 
Tugas Inspektorat dalam pengelolaan LHKASN adalah sebagai berikut : 

 Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;  

 Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;  

 Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;  

 Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;  

 Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya 

ketidakwajaran; dan 

 Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan 

Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB. 

 

B. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan LHKASN di Lingkungan LAN 

Dalam kaitan dengan penyampaian LHKASN ini telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan 
untuk menumbuhkan kejujuran dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran para pegawai atas 

ketaatan penyampaian LHKASN, sehingga diharapkan tingkat pelaporan atau penyampaian LHKASN di 
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lingkungan Lembaga Administrasi Negara akan selalu  mengalami peningkatan kedisiplinan dan 

efektivitas pemanfaatannya dari tahun ke tahun.  

Sejak tahun 2016 pengisian LHKASN dilakukan menggunakan sistem bernama SIHARKA yang 

dapat diakses melalui laman https://siharka.menpan.go.id Masing-masing wajib lapor LHKASN 
diberikan username menggunakan data NIP dan password untuk login. Wajib lapor dapat mengisi 
laporan harta kekayaan sesuai dengan form yang telah disediakan oleh SIHARKA. Seusai  mengisi form 
penyampaian harta kekayaan, wajib lapor dapat mengirimkan isian LHKASN dengan mengklik button 
“kirim ke inspektorat” pada SIHARKA. Disinilah peran Inspektorat berjalan, Inspektorat harus 
melakukan verifikasi data yang diisi oleh wajib lapor LHKASN.  

Inspektorat melakukan verifikasi kewajaran data yang diisi dalam SIHARKA. Apabila data yang 
diisikan dinilai belum lengkap atau memerlukan klarifikasi, admin dari Inspektorat dapat mengirimkan 
kembali kepada wajib lapor untuk dilengkapi. Sementara LHKASN yang telah lengkap dan dinilai wajar 
diverifikasi dan menjadi LHKASN pegawai LAN. 

 

Pada tahun 2017 Inspektorat melakukan pemantauan terhadap pelaporan LHKASN dan 
mengirimkan pemberitahuan kepada pegawai baru serta pegawai lama yang belum melakukan 
pengisian LHKASN. Untuk meningkatkan ketaatan penyampaian, Inspektorat juga membantu wajib 
lapor yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian LHKASN melalui SIHARKA. 

Selama tahun 2017 ini, dari 746 pegawai yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKASN, sampai 
dengan Desember 2017 sebanyak 733 pegawai (98,25%) telah menyerahkan laporan harta kekayaan 
masing-masing, sisanya sebanyak 13 pegawai (1,75%) belum mengisi laporan kekayaannya dalam 
SIHARKA. Secara rinci wajib lapor di lingkungan LAN yang belum penyampaian LHKASN adalah sebagai 
berikut: 

  

https://siharka.menpan.go.id/
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No Unit 
Belum 

Menyampaikan 

1 Sekretariat Utama 2 

2 Kedeputian Kajian 1 

3 Kedeputian Diklat Aparatur 6 

4 Kedeputian Inovasi 0 

5 STIA LAN Jakarta 2 

6 STIA LAN Bandung 0 

7 STIA LAN Makassar 0 

8 PKP2A I LAN 0 

9 PKP2A II LAN 2 

10 PKP2A III LAN 0 

11 PKP2A IV LAN 0 

12 Inspektorat 0 

TOTAL 13 

 

 

Tingkat penyampaian LHKASN yang membutuhkan waktu yang cenderung lama disampaikan 

kepada Inspektorat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih banyak pegawai yang memiliki 

anggapan bahwa harta kekayaan merupakan hal pribadi dan tidak untuk dibagi kepada pihak lain. 

Sehingga terdapat beberapa pegawai yang sedikit enggan menyampaikan LHKASN. Inspektorat pun 

telah beberapa kali memberikan himbauan kepada pegawai agar mengisi form LHKASN melalui 

SIHARKA. 

Selain itu, meskipun sejak tahun 2016 pengisian LHKASN sudah dilakukan melalui SIHARKA 

masih banyak pegawai yang belum memahami sepenuhnya cara pengisian dan prosedur penyampaian 

LHKASN karena tidak seluruh wajib lapor melek teknologi. Kendala lain yang muncul dan menyebabkan 

proses lama adalah beberapa LHKASN yang masih memerlukan klarifikasi akibat informasi pengisian 

98,25%

1,75%

Rekapitulasi Penyampaian LHKASN Tahun 2017

Telah Menyampaikan LHKASN Belum Menyampaikan LHKASN
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harta kekayaan yang salah/ tidak sesuai sehingga harus dikembalikan dan menunggu form itu kembali 

tidak dalam waktu singkat. 

 


