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Latar Belakang 

Sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2020, salah satu fungsi RPJMN yaitu sebagai pedoman 

bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga. Hal ini 

menjadi strategi untuk memastikan kesinambungan arah, program, sasaran dan tujuan 

pembangunan pada semua level pemerintahan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan 

salah satu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang memiliki peran strategis khususnya 

dalam penguatan manajemen ASN dan pengembangan kapasitas ASN di Indonesia. Signifikansi 

peran LAN tercermin dari fungsi LAN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN 

2. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik 

secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya 

4. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN 

5. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri 

maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. 

 

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi 

Negara, LAN memiliki tugas: 

1. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan 

kebijakan; 

2. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis 

kompetensi; 

3. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN 

secara nasional; 



4. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan 

sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; 

5. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; 

6. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan 

7. membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan. 

 

Penyusunan rencana strategis tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut atas beberapa 

mandat peraturan perundang-undangan, antara lain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 

(2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Selain 

itu, sebagaimana telah disinggung di atas, Rencana Strategis tersebut merupakan pelaksanaan 

program pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dengan demikian, setiap 

instansi pemerintah termasuk dalam hal ini LAN berkewajiban menyusun dan menetapkan 

Rencana Strategis Tahun 2020-2024. 

Rencana Strategis LAN tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Lembaga untuk 

periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran 

dari RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran di 

lingkungan LAN hingga tahun 2024. Dengan demikian, untuk memberikan pedoman dan 

kepastian hukum terhadap pelaksanaan kinerja dalam kurun waktu lima tahun, LAN mengajukan 

Peraturan LAN tentang Rencana Strategis LAN Tahun 2020-2024. 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu ada dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang 

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan-ketentuan tentang hal-hal umum terkait rencana strategis LAN tahun 2020-2024 



b. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LAN tahun 2020-2024 

c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan LAN tahun 2020-

2024 

d. Target kinerja dan kerangka pendanaan LAN tahun 2020-2024. 


