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LIPUTAN UTAMA

Salam
Redaksi‘Badai’ Virus Corona, LAN Keluarkan 

Strategi Guna Tekan Laju Penyebaran

LIPUTAN KHUSUS

8

2

Komitmen untuk Membangun Kompetensi ASN, 

LAN Implementasi Pelatihan

Berbasis Distance Learning

Sebagai upaya untuk menghadapi Revolusi Industri 
4.0 salah satunya adalah dengan mempersiapkan 
sumber daya aparatur yang profesional dan unggul 
yang mampu menghadapai segala perubahan yang 
tidak pasti dan sulit ditebak, yang dikenal dengan 
istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan 
Ambiguity). Salah satu kondisi VUCA yang terjadi dan 
mengguncang dunia saat ini adalah adanya Corona 
Virus Disease atau dikenal dengan nama Covid-19. 
Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 tersebut 
menyebar ke seluruh dunia dengan cepat sehingga 
menjadi pandemi.  
 
Hampir semua negara terkena dampak pandemi 
tersebut, termasuk Indonesia, berbagai kebijakan 
pemerintah lakukan untuk mencegah penyebaran 
virus korona ini, termasuk kepada Aparatur Sipil 
Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam 
pelayanan publik. Work From Home menjadi 
salah satu jargon untuk terus ASN terus berkinerja 
melayani masyarakat di tengah pandemi. Terkait 
hal tersebut dalam Warta LAN Edisi 52 Tahun 
2020, tim redaksi menyoroti tentang Covid-19 serta 
dampak yang ditimbulkan bagi ASN, termasuk 
berbagai langkah kebijakan yang diambil Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) masa pandemi. 
 
Selamat membaca
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Presiden Joko Widodo saat 
meninjau Rumah Sakit 

darurat Covid-19

‘Badai’ Virus Corona,

LAN Keluarkan 
Strategi Guna Tekan 
Laju Penyebaran

Sejak awal 2020, dunia digemparkan dengan sebuah 
virus yang menyerang pernapasan manusia dan dapat 
menyebabkan kematian. Virus yang dinamakan SARS-

CoV-2 atau biasa disebut Corona Virus Disease (Covid-19) 
tersebut berasal dari Wuhan, China, dengan cepat menyebar 
ke berbagai belahan dunia.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 
awal bulan Maret lalu, jumlah kasus terinfeksi 183 ribu orang 
lebih pada 162 negara didunia, dengan jumlah kematian 
mencapai 7 ribu jiwa.

Di Indonesia sendiri, kasus pertama positif covid-19 di 
Indonesia diumumkan pemerintah pada awal Maret lalu(2/3) 
lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua 
orang warga Depok, Jawa Barat, positif terinfeksi Covid-19. 
Dua tersebut berusia 31 dan 64 tahun dan langsung 
diberikan penanganan intensif oleh rumah sakit yang ditunjuk 
pemerintah untuk menangani kasus Covid-19 ini.

Setelahnya, pemerintah Indonesia terus memberikan update 
terbaru perkembangan pasien serta langkah-langkah 
strategis yang akan dilakukan pemerintah termasuk seluruh 
jajaran baik di pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga serta 
daerah. 

Sumber foto: Tribun News
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Bendung Virus Corona, 
LAN tingkatkan sadar 
kebersihan pada pegawai

Sejak Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mengumumkan 
Corona Virus Disease (Covid-19) 
sebagai pandemi hal tersebut 
menjadi sebuah peringatan 
bahwa tidak ada satu negara pun 
yang dapat mengklaim terbebas 
dari virus ini termasuk Indonesia. 
Pandemi merupakan penyakit 
yang menyebar di berbagai 
negara di seluruh dunia dalam 
kurun waktu yang bersamaan.

Melalui Direktur Jenderal WHO, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Pemerintah Indonesia harus 
melakukan tindakan yang cepat 
dan tepat dalam mempersempit 
penyebaran virus Covid-19 ini, 
menjaga kebersihan lingkungan 
dan pola hidup bersih menjadi 
salah satu rujukan untuk 
mencegah penyebaran virus 
menular tersebut.

Menyikapi hal tersebut, 
Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) melalui Biro Sumber 
Daya Manusia dan Umum, 
menyelenggarakan sosialisasi 
hidup bersih guna menangkal 
virus Covid-19 ini, yang diikuti 
oleh seluruh pegawai di 
lingkungan LAN tak terkecuali 
Satuan Kerja LAN di daerah 
dengan menggunakan perangkat 
teleconference. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, 
M.Si mengajak seluruh pegawai 
LAN untuk meningkatkan 
kesadaran akan kebersihan diri 
dan lingkungan.

“Hal terkecil yang dapat kita 
lakukan adalah selalu mencuci 
tangan setelah beraktifitas, dan 
bepergian,” ungkapnya.

Selain edukasi tentang Virus 
Corona, dilakukan juga praktek 
mencuci tangan dengan baik dan 
benar yang serentak diperagakan 
oleh seluruh pegawai. Pada akhir 
acara setiap pegawai diberikan 
vitamin guna meningkatkan 
imunitas tubuh.

Meningkatkan kesadaran 
kebersihan, juga dikampanyekan 
Bagian Humas dan Protokol LAN 
dengan menempelkan poster-
poster yang memvisualisasikan 
pentingnya pola hidup sehat 
dan bersih terutama di kalangan 
ASN. Tidak hanya itu saja, setiap 
pagi pegawai disuguhi empon-
empon atau tanaman jamu 
yang berupa jahe, sereh, kunyit 
asam, temulawak dan minuman 
herbal lainnya. Empon-empon ini 
dipercaya dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh terutama pada 
masa pandemi Virus Corona 
sekarang ini.

Sekilas tentang Virus Corona

Virus Corona atau Coronavirus (CoV) 
merupakan keluarga virus yang menaungi virus 
SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini, SARS-CoV 
pada 2002, dan MERS-CoV pada 2012. Kata 
corona sendiri diambil dari Bahasa Latin yang 
berarti mahkota. Nama ini diberikan karena 
bentuk Virus Corona menyerupai mahkota.

Sedangkan penyakit yang disebabkan terinfeksi 
SARS-CoV-2 disebut Covid-19, yang merupakan 
akronim dari coronavirus disease 2019. Gejala 
penderita Covid-19 ini hampir mirip dengan 
gejala flu, di antaranya: Demam tinggi lebih dari 
38 derajat Celsius, batuk kering, lemas, sakit 
tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas 
serta sakit kepala.

Virus Corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus 
pertama kali berkembang di hewan sebelum 
akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah 
menginfeksi manusia, penyebaran Virus Corona 
dapat melalui droplet pernapasan. Percikan 
batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi 
Virus Corona akan menempel di permukaan 
benda atau kulit manusia, sehingga virus akan 
berpindah ketika manusia menyentuh benda 
atau melakukan kontak fisik dengan manusia 
lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi 
manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh 
virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, 
dan mata.

dr. Rindra menyampaikan  
pentingnya menjaga 

kebersihan diri kala pandemi 
pada kegiatan sosialisasi
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Perketat Pengawasan Lingkungan

Upaya lain dalam pencegahan penyebaran Virus 
Corona di lingkungan LAN adalah memperketat 
pengawasan terhadap pegawai dan non pegawai 
yang masuk ke dalam lingkungan kantor, salah 
satunya ialah penyaringan pengemudi ojek online 
(ojol) yang hanya dapat mengantar sampai di 
depan pagar kantor LAN saja.

Tidak hanya itu, para tamu yang datang ke kantor 
LAN harus melalui pemeriksaan suhu tubuh 
yang dilakukan oleh tenaga medis yang sudah 
disiapkan. Setiap tamu yang memasuki kantor 
LAN akan ditempelkan alat pengukur suhu tubuh 
digital dibagian kening, pengukuran suhu tubuh ini 
dilakukan didepan pintu masuk gedung LAN. hal 
ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat 
dan detail mengenai kondisi kesehatan yang 
bersangkutan.

Jika terdapat tamu yang kedapatan mengeluh 
kurang enak badan/sakit dengan suhu tubuh 
diatas 37 derajat celcius, maka akan segera di 
bawa ke klinik untuk dilakukan penanganan lebih 
lanjut.

Pengukuran suhu tubuh ini akan terus dilakukan 
di lingkungan LAN selama sampai Indonesia 
dinyatakan bebas Virus Corona. Sebagai tindakan 
pencegahan LAN juga menyiapkan hand sanitizer 
di setiap lantai gedung dan di pintu masuk. Para 
pegawai dan tamu yang datang diminta untuk 
membersihkan tangan sesering mungkin.

Work from Home

Pemerintah terus berupaya mengambil langkah-
langkah kebijakan bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam menekan penyebaran Virus 
Corona. Kebijakan Work from Home (WFH) 
atau bekerja dari rumah melalui system online 
diambil pemerintah sebagai upaya meminimalkan 
penyebaran Virus Corona di lingkungan ASN. 
Kebijakan yang diberlakukan sejak 15 Maret 2020 
tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala LAN 
dengan langsung menggelar rapat pimpinan tinggi 
di lingkungan LAN, dan menyepakati beberapa 
langkah strategis yang diambil pada masa 
pandemik Virus Corona saat ini.

Langkah yang diambil salah satunya ialah 
penerapan Work from Home (WfH) bagi pegawai 
di lingkungan LAN Pusat maupun daerah. 
Mekanisme Work from Home ini diatur oleh Surat 
Edaran (SE) Nomor: 9/K.1/HKM.02.3/2020 yang 
ditandatangani oleh Kepala LAN per tanggal 18 
Maret 2020.

SE itu mengatur tentang Work From Home (WfH) 
dalam masa pandemi Corona Virus Desease 
(COVID-19) bagi pegawai Lembaga Administrasi 
Negara. Disana dijelaskan bahwa, pelaksanaan 
WfH dimulai sejak tanggal 19 Maret sampai 
dengan 31 Maret 2020, dan pegawai diwajibkan 
untuk tetap dirumah dan dilarang untuk liburan, 
cuti atau mudik keluar kota tanpa ijin tertulis dari 
atasan.

Sejalan dengan kebijakan WfH, dalam beberapa 
kesempatan, kepala LAN yang ditemui secara 
online menegaskan bahwa kebijakan WfH ini 
wajib disikapi secara positif bagi pegawai LAN, 
bukan berarti liburan di rumah, melainkan tetap 
berkinerja memberikan pelayanan yang prima 
terhadap masyarakat, oleh karena itu setiap 
pegawai wajib melakukan absensi melalui aplikasi 
intranet.

Pegawai diwajibkan absensi 2 kali yaitu absen 
masuk dan pulang dengan aplikasi tersebut 
dengan mengunggah melalui gawai pintar 
(smartphone) yang terkoneksi dengan GPS, 
sehingga dapat mengetahui posisi pegawai saat 
WfH.

Melalui aplikasi ini seluruh pegawai dapat 
terpantau posisinya setiap harinya. Aplikasi yang 
baru saja dikembangkan oleh Pusat Data dan 
Informasi (Pusdatin) LAN, menjadi salah satu 
terobosan di saat himbauan jaga jarak (social 
distancing) oleh pemerintah.

“Dalam aplikasi tersebut pegawai diwajibkan 
melakukan absensi melalui smartphone-nya, 
dan melaporkan kinerja yang telah dilakukan 
kepada atasan langsung, hal ini menjadi bahan 
pertimbangan dalam penilaian serta perhitungan 
tunjangan yang akan diterima oleh pegawai,” 
ungkap Kepala LAN.

Adi juga menegaskan, apabila pegawai tidak 
melakukan absensi dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud, akan berdampak pada pengurangan 
tunjangan konerja yang ia dapatkan. Apabila 
terjadi pelanggaran terhadap SE tersebut, akan 
diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Kepala LAN sedang diukur suhu 
tubuhnya terlebih dahulu sebagai 
salah satu protokol pencegahan 

penyebaran Virus Corona
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Di tengah ‘badai’ Virus Corona yang 
sedang melanda Indonesia bahkan 
dunia, mengakibatkan perubahan 

secara tiba-tiba dalam keseharian individu 
dan aktivitas masyarakat, membawa 
dampak perubahan yang sangat signifikan 
di semua bidang. Salah satunya adalah 
bidang pengembangan kompetensi 
Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
sebagai instansi pembina kompetensi 
ASN berupaya untuk beradaptasi dan 
dengan cepat melakukan beberapa 
penyesuaian kebijakan, khususnya 
kebijakan terkait pelatihan dan 
pengembangan kompetensi ASN.

Penyesuaian yang dilakukan diantaranya 
adlah dengan mengubah metode 
pelatihan dan pendidikan, melalui 
pembelajaran jarak jauh (distance 
learning). Dilaksanakannya pembelajaran 
jarak jauh ini selain membantu 
memutuskan mata rantai penyebaran 
Covid-19, juga dapat menjadi upaya LAN 
untuk memanfaatkan disrupsi teknologi 
yang demikian masif menjadi sesuatu 
yang dapat bermanfaat bagi kemajuan 
bangsa.

Sejumlah pelatihan yang berbasis 
pada pembelajaran jarak jauh telah 
dilaksanakan oleh LAN selama masa 
pandemi. Meskipun tidak dilakukan tatap 
muka secara fisik, pembelajaran yang 
dilakukan tetap sesuai dengan target dan 
berpatok pada kualitas pengajaran.

Komitmen untuk Membangun Kompetensi ASN,

LAN Implementasi Pelatihan 
Berbasis Distance Learning
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Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II (PKN II)

Walaupun di tengah wabah Virus 
Corona, birokrasi tidak boleh 
berhenti bergerak dan harus 
adaptif terhadap perubahan 
tersebut. ASN harus tetap 
sigap melayani masyarakat di 
tengah maraknya pandemi. 
Hal tersebut disampaikan 
Kepala Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, 
M.Si saat membuka Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) 
Tingkat II Angkatan VII melalui 
teleconference, Kamis (2/4).

“Dengan adanya wabah ini, 
sebagai seorang ASN dan juga 
pemimpin perubahan, kita justru 
digenjot untuk mencari solusi 
dengan segala keterbatasan agar 
pelayanan kepada masyarakat 
tidak terganggu,” ungkap Kepala 
LAN di hadapan 60 peserta.

Kepala LAN mengatakan bahwa 
seluruh dunia kini menghadapi 
masalah yang sama, baik secara 
sosial, ekonomi, pelayanan dan 
sebagainya. Tidak ada pilihan 
lain selain terus bergerak, 
dan bahkan situasi seperti ini 
menuntut kita untuk mampu 

beradaptasi dengan situasi yang 
ada. Oleh karena itu, dibutuhkan 
pemimpin yang dapat dijadikan 
panutan sehingga mampu 
melihat permasalahan yang 
dihadapi, serta mencari solusi 
untuk memecahkannya.

“Sebagai pemimpin perubahan 
harus mampu membaca situasi 
dan memetakan berbagai 
permasalahan yang terjadi di 
tengah masyarakat, termasuk 
instansi yang dipimpin. Pemimpin 
jangan menghindari masalah 
tetapi sebaliknya mencari solusi 
dari permasalahan tersebut,” 
tuturnya.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat I (PKN I)

Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf 
Amien saat ini terus berupaya mendorong 
profesionalisme ASN melalui sejumlah langkah 
strategis. Ada lima langkah yang ditempuh agar 
birokrasi menjadi lebih dinamis dan profesional. 
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri 
PANRB) Tjahjo Kumolo saat membuka Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 
XLV melalui teleconference, Rabu (29/4).

“Ada lima skala prioritas yang saat ini menjadi 
fokus pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf 
Amien, yakni pembangunan Sumber Daya 
Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi 
Regulasi, Pemangkasan Birokrasi dan 
Transformasi Ekonomi,” tambahnya.

Khusus di bidang birokrasi, Menteri PANRB 
mengatakan, fokus utama yang saat ini sedang 
diselesaikan pemerintah adalah pemangkasan 
birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan 
untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan 
serta percepatan pengambilan keputusan 
guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih jauh, 
pemangkasan birokrasi ini juga menjadi upaya 
merubah pola pikir birokrasi dari yang semula 
berorientasi pada jabatan struktural menjadi ke 
jabatan fungsional.

“Saat ini kita fokus pada penataaan kelembagaan 
dan proses bisnis yang ada dari setiap instansi. 
Selain itu, dalam rangka implementasi manajemen 
ASN, kita juga mendorong bagaimana penerapan 
Manajemen Talenta dan Sistem Merit,” jelasnya.

Tjahjo Kumolo menambahkan, sasaran pokok 
lain dari Reformasi Birokrasi yang juga menjadi 
perhatian pemerintah adalah reformasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 
reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

“Dua aspek ini menjadi penting karena terkait 
dengan upaya pencegahan terhadap praktik 
korupsi dan ikhtiar meningkatkan efektifitas 
pemerintahan,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN, 
Adi Suryanto dalam laporannya mengatakan 
PKN Tingkat I Angkatan XLV dengan tema 
Pembangunan Berkelanjutan Pasca Covid-19 
yang diikuti 41 peserta dari berbagi instansi ini 
bertujuan untuk membangun kepemimpinan 
kolaboratif dan percepatan pembangunan 
nasional secara adil dan merata.

“Melalui tema ini, diharapkan para peserta 
nantinya bisa berkontribusi maksimal agar kita 
bisa membangun kembali bangsa ini pasca 
Covid-19 dalam berbaga dimensi pembangunan,” 
jelasnya.

Pembelajaran PKN Tingkat I akan dilaksanakan 
secara virtual dengan metode pembelajaran jarak 
jauh. Peserta mengikuti pembelajaran dari tempat 
kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan 
teknologi informasi (Learning Management 
System/LMS) dan aplikasi online video meeting/
conference.
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Dalam kesempatan tersebut 
Kepala LAN juga mengatakan 
bahwa berubahnya skenario 
PKN menunjukkan respon 
cepat LAN. Langkah ini 
diambil sebagai upaya untuk 
membangun birokrasi yang 
profesional sehingga proses 
pelayanan serta pendidikan 
dan pelatihan ASN dapat terus 
berjalan dengan memanfaatkan 
berbagai media teknologi 
informasi yang ada.

“Memang bukan situasi yang 
mudah untuk mengambil 
keputusan ini, tetapi kita 
selaku pengambil kebijakan 
akan selalu dihadapkan pada 
dinamika lingkungan yang tidak 
bisa diprediksi. Saya berharap 
para peserta dapat mengambil 
pelajaran penting dalam situasi 
seperti saat ini,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Kepala 
LAN berharap pandemi ini 
dapat segera berlalu sehingga 
kehidupan masyarakat kembali 
berjalan normal. Dengan 
demikian, skenario PKN  yang 
saat ini tengah berjalan di 
sejumlah tempat dapat kembali 
berjalan seperti semula.

“Kondisi ini memaksa kita 
untuk segera belajar dan 
adaptif. Pelatihan yang 
biasanya menggunakan 
metode klasikal, mau tidak mau 
kini bertransformasi menjadi 
distance learning,” tutupnya.

Pelatihan Calon Analis 
Kebijakan (CAK)

“Memasuki masa krusial saat ini, 
ASN jangan tidak berkinerja dan 
berhenti memberikan pelayanan 
pada masyarakat, sebaliknya 
ini menjadi tantangan kita untuk 
mencari terobosan serta inovasi 
baru di bidang administrasi 
publik, ” ujar Kepala LAN, Dr. 
Adi Suryanto, M.Si. ketika 
membuka secara resmi Pelatihan 
Calon Analisis Kebijakan 
(CAK) Angkatan XII melalui 
teleconference yang diikuti oleh 
30 peserta, Senin (30/3).

Kepala LAN menambahkan, saat 
ini LAN telah menyiapkan portal 
website asn-unggul.lan.go.id 
sebagai Knowledge Management 
System yang akan digunakan 
dalam diklat serta penggunaan 
aplikasi zoom meeting untuk 
berinteraksi dengan penceramah 
atau fasilitator.

“WfH atau Work from Home 
jangan menjadi penghalang 
dalam menciptakan birokrasi 
yang professional. Kondisi saat 
ini menjadi pembuktian bahwa 
birokrasi kita tetap mampu 
memberikan pelayanan yang 
prima terhadap masyarakat, 
sejalan dengan tuntutan 
birokrasi berkelas dunia yang 
harus senantiasa adaptif dalam 
menjawab tantangan di masa 
yang akan datang,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, 
Kepala LAN menekanan bahwa 
seorang analis kebijakan 
dituntut untuk mampu menjawab 
masalah dan isu-isu aktual di 
tengah masyarakat. Selain 
itu, dalam suatu sistem 
pemerintahan tentunya formulasi 
kebijakan tidak berlaku di ruang 
hampa sehingga kemampuan 
komunikasi memegang peranan 
yang signifikan dalam konstruksi 
kebijakan publik.

“Kecakapan analisis tidaklah 
cukup tanpa didukung dengan 
kemampuan berkomunikasi 
dan politis. melalui diklat 
CAK ini, diharapkan dapat 
mempersiapkan, membentuk 
dan meningkatkan kompetensi 
calon analis kebijakan dalam 
melaksanakan kajian dan analisis 
kebijakan secara profesional. 
Saya sangat optimis, bahwa 
distance learning bukanlah 
suatu hambatan Saudara 
sekalian dalam pengembangan 
kompetensi yang saudara miliki,” 
tutupnya.

Pelatihan Widyaiswara Berjenjang 
Tingkat Lanjutan

Sebagai ujung tombak pengembangan 
kompetensi ASN di Indonesia, Widyaiswara 
dituntut mampu mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam menghadapi pandemi 
Covid-19. ASN yang berjumlah kurang lebih 4,2 
juta jiwa memiliki hak untuk tetap mendapatkan 
pengembangan kompetensi 20 JP dalam 
setahun. Jika hanya mengandalkan metode 
klasikal, dikhawatirkan hal tersebut tidak 
akan terpenuhi, mengingat situasi dunia saat 
ini yang sedang menghadapi pandemi. Hal 
tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kebijakan 
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. 
Muhammad Taufiq, DEA, saat membuka Pelatihan 
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Lanjutan, melalui 
fasilitas video conference, Senin (6/4).

“Tahun ini LAN telah memiliki Kamus Kompetensi 
Widyaiswara yang baru, dimana inti dari

perubahan nya adalah menciptakan sebuah 
instrumen kebijakan yang mampu mendorong 
peran Widyaiswara untuk mengembangkan 
dirinya di era digital,” ungkapnya.

Selain kamus Kompetensi Widyaiswara, menurut 
Taufiq, LAN juga mengembangkan community of 
practices Widyaiswara yang merupakan model 
pembelajaran yang berbasis pada pertukaran 
pengalaman dan sharing pengetahuan antar 
komunitas Widyaiswara.

“Melalui beberapa inovasi dan terobosan tersebut, 
diharapkan usaha peningkatan pengembangan 
kompetensi ASN bagi peserta didik dan fasilitator 
dapat terpenuhi,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Pelatihan 
Widyaiswara Berjenjang Tingkat Lanjutan ini 
diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 9 peserta 
dari Kementerian/Lembaga dan 21 peserta dari 
Pemerintah Provinsi dan Kota.
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Bangun Kolaborasi ASN Muda, LAN 
Menyelenggarakan Latsar CPNS Tahun 
2020 

Di tengah pemberlakuan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 
penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) tetap 
menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) 
CPNS Golongan II dan III melalui model 
pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. Hal itu dilakukan karena 
LAN tetap berusaha adaptif dalam menjalankan 
tugasnya untuk mengembangkan kompetensi 
ASN Indonesia di tengah pandemi Covid-19. 
Hal tersebut disampaikan Kepala LAN, Dr. Adi 
Suryanto, M.Si saat membuka Latsar CPNS 
Golongan II dan III Gelombang I Tahun 2020 
melalui fasilitas video conference yang diikuti oleh 
120 peserta, Senin (13/4).

“Pada situasi yang terjadi sekarang ini kita 
semua dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, 
namun kita tidak boleh berhenti bekerja, 
berkarya, dan berkreasi. Saya meminta agar 
semua pelatihan yang memungkinkan untuk 
diselenggarakan melalui pembelajaran jarak jauh 
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana,” 
tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala LAN menjelaskan bahwa 
Latsar merupakan sebuah momentum yang 
penting. Setiap peserta yang berasal dari 
instansi yang berbeda diharapkan mampu 
menjalin kolaborasi dan membangun semangat 
kebersamaan. Dia menegaskan bahwa tidak 
boleh ada lagi ego sektoral, silo mentality, serta 
perasaan bahwa dirinya lebih dari yang lainnya. 
Pemikiran bersama perlu dibangun sebagai ASN 
Indonesia yang bekerja untuk satu pemerintah.

“Kita harapkan birokrasi negara kita ke depan 
akan semakin baik dengan kehadiran ASN 
muda melalui kawan-kawan milenial ini sehingga 
mampu membawa perubahan dan percepatan. 
Namun, perlu diingat dan diinternalisasikan bahwa 
seorang ASN harus memiliki karakter sebagai 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan 
perekat/pemersatu bangsa,” ungkapnya.

Kepala LAN juga menyatakan bahwa dengan 
hadirnya lapisan baru generasi ASN saat ini 
diharapkan akan mempercepat apa yang 
diinginkan oleh pemerintah yaitu membangun 
birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024 sebagai 
salah satu tujuan dari reformasi birokrasi.

“Saya berharap pada kesempatan ini para peserta 
Latsar CPNS dapat saling belajar, bertukar pikiran 
dan pengalaman sehingga nantinya kita dapat 
berfikir jangka pendek, menengah, dan panjang 
untuk membangun birokrasi berkelas dunia. Saya 
berharap semua sehat dan dapat melaksanakan 
pembelajaran ini dengan bahagia,” tutupnya.

Latsar CPNS Golongan II dan III Gelombang 
I Angkatan I s.d. III Tahun 2020 ini diikuti oleh 
120 peserta yang berasal dari 5 instansi, yaitu 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga 
Administrasi Negara, dan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Ditjen Dikti, Universitas Negeri 
Jakarta, Universitas Diponegoro, dan Universitas 
Negeri Malang).

Turut menyaksikan acara tersebut, Deputi Bidang 
Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi, 
Dr. Basseng, M.Ed., Deputi Bidang Kebijakan 
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara LAN, Muhammad Taufiq, DEA., Deputi 
Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur 
Sipil Negara, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., JPT 
Pratama di lingkungan LAN, para pejabat pembina 
kepegawaian instansi pengirim peserta serta para 
Widyaiswara LAN.
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Seluruh pimpinan 

instansi yang menerima 
penghargaan berfoto 

bersama Menteri Keuangan  
dan Wakil Menteri 

Keuangan
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Awali Tahun 2020,
Kepala LAN Lantik 
Sejumlah Pejabat

Mengawali tahun 2020, Kepala 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
Dr. Adi Suryanto, M.Si melantik 55 

(lima puluh lima) Pejabat Tinggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas 
dan Pejabat Fungsional di lingkungan LAN. 
Pelantikan yang dilakukan di Aula Prof. Dr. 
Agus Dwiyanto, MPA pada Senin (6/1) dihadiri 
oleh pegawai dan pejabat di lingkungan LAN.

“LAN menjadi Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian (LPNK) yang memiliki hasil 
pengelolaan Sistem Merit dengan predikat sangat 
baik bersama dengan 3 (tiga) kementerian 
lainnya. Berdasarkan hal itu, LAN memiliki 
keleluasaan untuk mengisi Jabatan Tinggi 
Pratama di lingkungannya tanpa melalui seleksi 
terbuka,” ujar Kepala LAN.

Lebih jauh, Kepala LAN juga menyoroti 
transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) yang 
pada tahun 2020 ini menjadi Politeknik STIA 
LAN yang berada di Jakarta, Bandung dan 
Makassar. Kepala LAN juga mengamanahkan 
agar jajaran Politeknik STIA LAN segera 
melengkapi perangkat-perangkat Politeknik dan 
menyesuaikannya kebijakan mengenai pendirian 
pendidikan vokasi.

“Diharapkan dalam 2 (dua) tahun masa transisi 
sejak pelantikan ini, Politeknik STIA LAN 
diharapkan dapat mempersiapkan dari sisi 
akademik dan administratifnya, dan memiliki 
direktur politeknik yang dipilih sesuai statuta,” 
ungkap Adi Suryanto.

Pelantikan ini juga merupakan tradisi tour of duty 
dan tour of area yang terus dilakukan oleh LAN 
dengan tujuan untuk menciptakan suasana kerja 
yang lebih segar, dinamis dan juga menciptakan 
budaya organisasi yang baik. 

Kepala LAN
saat melantik 

sejumlah pejabat
di lingkungan LAN

Dalam sambutannya, Kepala LAN mengungkapkan 
pengisian 2 (dua) Jabatan Tinggi Pratama kali ini 
tidak melalui seleksi terbuka. Hal ini dikarenakan 
berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN), LAN mendapatkan predikat sangat 
baik dalam pengelolaan Sistem Merit.
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Komitmen Awal Tahun, 
LAN Fokus Publikasikan Kinerjanya

S epanjang Tahun 2019 telah banyak capaian 
kinerja, prestasi dan inovasi yang telah 
dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), namun seringkali kurang terdengar gaungnya. 
Oleh karenanya perlu peningkatan publikasi berbagai 
hasil kinerja dan prestasi LAN melalui berbagai 
media. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LAN, 
Dr. Adi Suryanto, M.Si pada acara Forum Refleksi 
dan Pembangunan Kesepahaman Awal Tahun 2020 
di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Jumat (10/1).

“Pelaksanaan tugas LAN dalam perjalanan 
pembangunan bangsa tidak cukup hanya sebatas 
didokumentasikan saja, tetapi juga harus dikemas 
dalam bentuk yang menarik dan publikasikan 
kepada khalayak luas,” ungkap Kepala LAN.

Kepala LAN juga meyampaikan, bahwa LAN 
memiliki tugas dan fungsi strategis dalam upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 
Indonesia. Sejalan dengan hal itu, LAN terus 
berkontribusi secara aktif melalui berbagai hasil 
kajian kelembagaan, laboratorium inovasi serta 
pembaharuan kebijakan di bidang pendidikan dan 
pelatihan mengikuti perkembangan yang ada saat 
ini.

“Acara hari ini menjadi refleksi bagi kita untuk 
terus meningkatkan kinerja serta memantapkan 
diri memasuki tahun 2020 dengan optimis dan 
mampu menorehkan prestasi yang lebih baik lagi,” 
tambah Adi Suryanto.

Dalam kesempatan ini Kepala LAN 
mengapresiasikan berbagai capaian yang 
telah dihasilkan selama tahun 2019 melalui 
penganugerahan piagam penghargaan bagi unit-
unit yang telah menorehkan prestasinya. 

“Pertahankan dan tingkatkan prestasi yang telah 
diraih, juga torehkan prestasi di bidang lain. Untuk 
unit lainnya penghargaan ini harus dijadikan 
motivasi untuk berkinerja dengan sungguh-
sungguh di tahun ini,” tutup Adi Suryanto.

Kegiatan ini diisi oleh berbagai kegiatan 
menarik diantaranya gowes sepeda dan senam, 
pemberian penghargaan unit yang berprestasi 
dan nonton bareng kaleidoskop LAN 2019.

Kepala LAN saat
menyerahkan penghargaan

kepada Unit Kerja
berprestasi

Penghargaan unit berprestasi
diberikan kepada:

Penghargaan atas pencapaian hasil 
pengawasan kearsipan tahun 2019 dengan 

nilai “AA” kategori Sangat Baik
Bagian Arsip dan Dokumentasi

Penghargaan atas keberhasilan meraih Juara 
Harapan III dalam Pemilihan Unit Kearsipan 

LPNK Terbaik Nasional Tahun 2019 
Bagian Arsip dan Dokumentasi

Penghargaan atas penerapan sistem merit 
dalam manajemen ASN dengan nilai 357,5 dan 
indeks 0,89 dengan kategori IV (Sangat Baik)

Bagian Sumber Daya Manusia

Penghargaan atas pencapaian Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 
Badan Publik Tahun 2019 dengan kategori 

“Menuju Informatif”
Bagian Humas dan Protokol

Penghargaan atas pencapaian Evaluasi 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2019 

dengan hasil indeks pelayanan publik 3,92 
dengan kategori B (Baik) 

STIA LAN Jakarta

Penghargaan atas pencapaian sebagai Unit 
Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) 
Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan 

Sosial Kultural

Penghagaan atas pencapaian Juara III bidang 
pengelolaan barang milik negara tahun 2018 
kategori Sertifikasi BMN untuk Kelompok K/L 

dengan 10 satuan kerja
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan BMN

Penghargaan atas pencapaian Peringkat III 
dalam Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat 

lembaga tahun 2019
Bagian Sumber Daya Manusia

Penghargaan atas pencapaian Top 45 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang 

diselenggarakan Kementerian PANRB 
Pusat Inovasi Administrasi Negara
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Dorong Sinergitas Kajian Kebijakan dan 
Inovasi antar Kementerian/Lembaga/
Daerah, LAN Gelar Stakeholders Meeting 
Kajian dan Inovasi

Stakeholders meeting
yang dihadiri oleh

perwakilan
K/L/D

Sebagai salah satu upaya untuk 
memperoleh masukan, saran-
saran dan ide mengenai kajian 

dan inovasi di bidang administrasi 
negara dan manajemen Aparatur 
Sipil Negara (ASN), Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) menggelar 
Stakeholders Meeting Kajian dan 
Inovasi di Aula Prof. Dr. Agus 
Dwiyanto, MPA, Rabu (12/2).

Dalam sambutannya, Kepala LAN 
Dr. Adi Suryanto, M.Si, menekankan 
pentingnya konsep evidence based 
policy guna menciptakan kebijakan 
yang tepat dan menjadi solusi dari 
permasalahan publik di Indonesia 
agar agenda Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
dapat tercapai dengan optimal. 
Menurut Kepala LAN, saat ini konsep 
evidence based policy ini belum 
memperoleh perhatian dari para 
pengambil kebijakan.

“Minat untuk melakukan riset 
kebijakan dalam bidang administrasi 
publik relatif masih rendah. 
Sedangkan kebutuhan untuk 

melakukan administrative reform dan governance 
reform sangat besar. Keberhasilan atas hal tersebut 
sangat menentukan kapabilitas negara dan 
pemerintahnya dalam mengatasi berbagai masalah 
publik seperti korupsi, kemiskinan, dan kelangkaan 
kesempatan kerja,” jelasnya.

Kepala LAN juga mengatakan bahwa unit 
kelitbangan yang ada masih cenderung berjalan 
masing-masing sehingga masih ditemukan 
tumpang tindih hasil kajian dengan tema yang 
sama antara satu instansi dengan instansi 
lainnya. Stakeholders Meeting ini diharapkan 
dapat memfasilitasi para peneliti, agen 
pelaksana, pemerhati, dan pembuat kebijakan 
untuk membangun shared understanding tentang 
isu dan masalah kebijakan dalam reformasi 
administrasi dan birokrasi, merumuskan agenda 
riset, dan meningkatkan utilisasi riset.

“Sinergitas kajian kebijakan tidak hanya 
mengatur upaya untuk mensinkronkan pada 
fase perencanaan kebijakan saja, namun juga 
menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan 
dilakukan dan pemanfaatan hasil kajian kebijakan 
ditinjau dari kualitas rekomendasi kebijakan dan 
ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan,” 
tambahnya.

Di akhir sambutannya, Kepala LAN 
menyampaikan harapan agar forum ini dapat 
menjadi sarana bagi pengembangan reformasi 
kebijakan yang berlandaskan bukti untuk 
mengembangkan jejaring dalam mempromosikan 
penerapan evidence based policy dan regulatory 
reform di Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang 
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi 
Negara (DKKIAN), Dr. Tri Widodo W.U, SH., 
M.A., menyatakan bahwa sejak awal LAN 
memiliki tujuan untuk mendukung regulatory 
reform melalui kajian berbasis kebijakan untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang 
kredibel dan didukung oleh ketersedian SDM 
Analis Kebijakan yang kompeten sehingga 
dapat terwujud inovasi kebijakan yang 
berkesinambungan.
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“Kebijakan di sini sebenarnya bukan hanya 
berupa peraturan, tetapi juga setiap upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan 
rakyatnya. Oleh karena itu, pusat-pusat di 
DKKIAN secara bersama-sama bertujuan untuk 
membangun policy reform menuju kebijakan 
publik yang unggul,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan 
Inovasi Manajemen ASN, Dr. Agus Sudrajat, 
MA dalam kesempatan tersebut menyampaikan 
harapannya agar melalui forum ini LAN juga dapat 
memperoleh sebanyak mungkin masukan dan 
saran mengenai pembangunan aparatur negara 
dalam 5 (lima) tahun ke depan.

“Masukan dan saran tersebut diperlukan 
bagi kami agar bisa memberikan paling tidak 
rekomendasi-rekomendasi untuk penyusunan 
kebijakan terutama dalam rangka mewujudkan 
ASN Unggul sebagaimana yang diharapkan oleh 
Presiden,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk mengefektifkan proses 
pendalaman masalah dan masukan dari 
stakeholders, peserta forum dibagi ke dalam dua 
kelompok sesuai dengan bidang yang diminati, 
yaitu: kelompok pembahasan kajian administrasi 
negara dan manajemen ASN yang dipandu oleh 
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen 
ASN Dr. Agus Sudrajat, M.A., Kepala Pusat Kajian 
Manajemen ASN Dr. Hary Supriadi, SH., Kepala 
Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Widhi 
Novianto, M.Si., dan Kepala Pusat Pembinaan 
Analis Kebijakan Dra. Elly Fatimah, M.Si., serta 
kelompok pembahasan inovasi administrasi 
negara dan manajemen ASN yang dipandu oleh 
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi 
Administrasi Negara Dr. Tri Widodo W.U, SH., 
M.A., Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara 
Dra. Isti Heriani, MBA., Kepala Pusat Inovasi 
Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN 
Drs. Seno Hartono, DESS., dan Kepala Pusat 
Teknologi Pengembangan Kompetensi ASN 
Muhammad Firdaus, MBA., PhD.

Sinergitas ka jian kebijakan tidak hanya mengatur upaya untuk 
mensinkronkan pada fase perencanaan kebijakan sa ja, namun juga 

menelisik sejauh mana penataan kajian kebijakan dilakukan dan 
pemanfaatan hasil ka jian kebijakan ditinjau dari kualitas rekomendasi 

kebijakan dan ketepatan sasaran bagi penerima kebijakan.

Dr. Adi Suryanto, M.Si
Kepala Lembaga Administrasi Negara

“

“

Pertajam Kebutuhan Stakeholders, 

LAN Kembali Selenggarakan 
Stakeholders Meeting Tahap II

Sebagai upaya mendorong sinergitas kajian 
kebijakan dan inovasi antar kementerian 
dan lembaga, Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) kembali menyelenggarakan 
Stakeholders Meeting Tahap II bertempat di 
Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN, Jl Veteran 
No 10, Jakarta, Kamis (27/2).

Stakeholders meeting tahap pertama yang telah 
diselenggarakan pada 12 Februari 2020 lalu 
telah menghimpun seluruh gagasan, saran dan 
masukan dari berbagai kementerian/lembaga dan 
daerah. Sedangkan stakeholders meeting tahap 
dua ini lebih berfokus pada program LAN yang 

Penyerahan kenang-
kenangan kepada Ketua 
IWI Periode 2015 - 2019

disesuaikan pada kebutuhan instansi pemerintah 
dan bermanfaat bagi mitra LAN. Hal tersebut 
disampaikan oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan 
dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) Dr. Tri 
Widodo WU, MA.

“Hasil yang telah disepakati pada Stakeholders 
Meeting pertama, kita akan mempertajam pada 
penguatan kapasitas dalam hal rekomendasi 
kebijakan, penguatan tata kelola serta penyiapan 
kader ASN yang handal. Dalam bidang kajian 
kebijakan terdapat beberapa poin penting 
yang menjadi perhatian yaitu: kajian kebijakan 
omnibuslaw dalam bidang administrasi negara, 
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Sementara itu, pada sisi manajemen 
Aparatur Sipil Negara (ASN), Deputi 
Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen 
(DKIMASN) ASN Dr. Agus Sudrajat, MA 
menyampaikan pemetaaan kebutuhan 
jabatan fungsional di seluruh Indonesia 
dalam rangka percepatan pembangunan, 
mutasi JPT berbasis manajemen talenta, 
pengembangan dan penyempurnaan metode 
pembelajaran berbasis e-learning, serta 
model pengembangan kompetensi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Pada tahun 2020 ini, secara khusus kami 
tengah melakukan kajian kesejahteraan 
ASN terkait ASN di daerah 3T (Terdepan, 
Tertinggal, dan Terluar), ASN dengan High 
Risk dan High Performance,” tambah Agus 
Sudrajat.

Stakeholders Meeting Tahap II ini dihadiri 
oleh beberapa mitra LAN antara lain, 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Nasional dan Reformasi Birokrasi, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Riset dan Teknologi - Badan Riset dan 
Inovasi Nasional, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, dan Badan 
Kepegawaian Negara. Sedangkan, dari LAN 
hadir Sekretaris Utama LAN, Dra. Reny 
Suzana, MPPM, dan para Pejabat Tinggi 
Pratama di lingkungan LAN. 

pemindahan ibukota baru, dampak deeselonisasi, 
revisi Undang-Undang Pelayanan Publik serta 
program Reformasi Birokrasi berbasis outcome,” 
tambah Tri Widodo.

Selain itu, Tri Widodo juga menyampaikan 
perlunya mensinergikan K/L/D dalam upaya 
menjamin keberlanjutan inovasi yang telah 
dihasilkan. Selain itu, ia menekankan perlunya 
membangun ekosistem inovasi yang tidak lagi 
berfokus pada penciptaan inovasi sebanyak-
banyaknya, namun lebih kepada membangun 
satu data inovasi yang dapat diakses secara          
masif oleh seluruh pemerintah daerah.

atas:
Deputi KKIAN 

dan KIMASN saat 
memberikan arahan 
pada Stakeholders 
Meeting Tahap II

bawah:
Pemaparan

rancangan kajian

Cetak Pemimpin Birokrasi yang Solutif, 

LAN Selenggarakan Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II Angkatan I

Kepala LAN saat 
membuka secara 
resmi Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Angkatan I

Dalam konteks pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Joko 
Widodo telah memberikan perhatian besar akan perlunya membentuk sumber 
daya manusia (SDM) yang unggul. Hal tersebut memiliki urgensi yang tinggi 

oleh karena adanya dua momentum penting yang akan disongsong oleh Indonesia, 
yakni Birokrasi Berkelas Dunia tahun 2024 dan Indonesia Emas 2045. Birokrasi 
Berkelas Dunia dan Indonesia Emas hanyalah akan menjadi istilah belaka jika tidak 
didukung dengan usaha, komitmen dan konsistensi untuk memperbaiki kualitas tata 
kelola pemerintahan dan terlebih kualitas SDMnya, yang menjadi pondasi kuat agar 
Indonesia semakin berdaya saing dan siap menjadi negara yang maju. 
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Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, 
M.Si. saat membuka secara resmi Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II 
Angkatan I Tahun 2020 di Graha Makarti Bhakti 
Nagari, Pejompongan, Jakarta, Kamis (13/2).

“Kunci membangun Birokrasi Berkelas Dunia 
adalah dengan membangun ASN yang berkualitas 
dunia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan 
adalah dengan mempersiapkan pimpinan yang 
ada di pemerintahan agar memiliki kemampuan 
dan wawasan yang mumpuni,” tambah Adi 
Suryanto.

Lebih lanjut, di depan ke 60 peserta PKN 
Tingkat II Angkatan I, Adi Suryanto berharap 
bahwa melalui PKN Tingkat II ini, para 
pimpinan organisasi dapat mengembangkan 
dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya. 
Terlebih, era yang serba dinamis menuntut agilitas 
organisasi dalam menghadapi tantangan yang 
semakin kompleks.

“Pimpinan sebagai tanduk dari suatu organisasi 
memiliki peran yang sangat vital, dimana seorang 
pimpinan harus mengetahui permasalahan yang 
dihadapi organisasinya, serta mampu menentukan 
solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui 
cara dan metode baru serta mendorong hingga 
tataran bawah agar kontribusi yang diberikan 
kepada organisasi dapat maksimal,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi 
Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, 
Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., Kepala Pusat 
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan 
Nasional dan Manajerial ASN, Erfi Muthmainnah, 
SS., M.A., para Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 
Pratama di lingkungan LAN, para widyaiswara, 
dan perwakilan instansi pengirim peserta.

Para peserta dengan 
khidmat menyanyikan 

Lagu Kebangsaan 
Indonesia Raya

Bersiap Menuju World Class Government,

LAN Tempa Pemimpin Birokrasi Inovatif 
Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional 

Tingkat I Angkatan XLIV
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Sesi foto bersama
antara seluruh peserta 

dengan Pejabat 
Pimpinan Tinggi LAN

Pemerintah telah menyiapkan 
sejumlah strategi guna 
mewujudkan World Class 

Government atau Pemerintahan 
Berkelas Dunia pada tahun 2024. 
Kuncinya adalah harus membawa 
pemerintahan ke dalam smart 
government dan mengembangkan 
kompetensi sumber daya manusianya. 
Salah satunya adalah dengan 
mencetak pemimpin perubahan yang 
diharapkan mampu menggerakkan 
birokrasi ke arah yang lebih baik lagi. 
Hal tersebut disampaikan Kepala 
Lembaga Administrasi Negara (LAN), 
Dr. Adi Suryanto, M.Si. saat membuka 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
(PKN) Tingkat I Angkatan XLIV di 
Gedung A Lantai 2 Aula Prof. Dr. 
Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl 
Veteran No 10, Jakarta Pusat, Kamis 
(27/2). 

“PKN Tingkat I ini didesain lebih cair, 
bisa dianggap sebagai refreshment 
bagi para peserta, untuk belajar, 
berdiskusi bersama-sama dalam 
komunitas. Dalam pelatihan ini, setiap peserta 
adalah sumber belajar bagi peserta lainnya. 
Karena peserta berasal dari beragam latar 
belakang instansi, kompleksitas permasalahan 
dan sudut pandang pemecahan permasalahan, 
maka melalui pelatihan ini nantinya diharapkan 
dapat menciptakan suatu bentuk kolaborasi yang 
efektif,” tambah Adi Suryanto. 

Lebih lanjut, di depan peserta PKN Tingkat I 
Angkatan XLIV, Kepala LAN memberikan arahan 
agar peserta selalu berpikir kreatif, berpikir out 
of the box, mampu menginisiasi gagasan besar 
dan membuat inovasi. Peserta PKN Tingkat I 
diharapkan tidak hanya menguasai konsep dan 
teori, namun harus dapat menjadi pemimpin 
perubahan yang bisa membawa perubahan di 
organisasinya.

PKN Tingkat I Angkatan XLIV ini diikuti oleh 40 
peserta dimana sebanyak 18 orang berasal dari 
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian (LPNK), 5 orang dari Kejaksaan 
Agung, 14 orang dari Kepolisian Republik 
Indonesia, 2 orang dari Lembaga Negara dan 1 
orang dari Pemerintah Daerah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris 
Utama LAN, Dra. Reni Suzana, MPPM, Deputi 
Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi 
Aparatur Sipil Negara LAN, Dr Muhammad Taufiq, 
DEA, Sekretaris Utama Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernadhi 
Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak, Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama di lingkungan LAN, Widyaiswara, 
dan perwakilan instansi pengirim peserta.

Menurut Kepala LAN, PKN Tingkat I Angkatan 
XLIV ini akan memiliki fokus pembelajaran 
tematik, yakni “Mengembangkan Model Reformasi 
Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing”. 
Diharapkan PKN Tingkat I ini juga dapat menjadi 
forum pembelajaran bersama bagi para pemimpin 
untuk menciptakan perubahan-perubahan yang 
terstruktur untuk mencapai Indonesia yang 
berdaya saing.

Oleh karena peserta berasal dari 
beragam latar belakang instansi, 

kompleksitas permasalahan 
dan sudut pandang pemecahan 

permasalahan, maka pelatihan ini 
diharapkan dapat menciptakan 
suatu bentuk kolaborasi yang 

efektif.

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Kepala Lembaga 
Administrasi Negara

“

“
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LAN Sempurnakan Instrumen
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian yang memiliki tahapan proses, terdiri atas agenda setting, 
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang saling berkesinambungan. 
Namun, seringkali para policy maker terjebak dalam proses formulasi dan implementasi sehingga 

abai terhadap proses agenda setting sebagai akar permasalahan mengapa kebijakan tersebut diperlukan 
dan proses evaluasi kebijakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan 
meraih dampak yang diinginkan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi 
Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo WU, SH., MA., saat membuka Workshop Persiapan Pengukuran 
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Komponen Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional Tahun 2020 
di Hotel Sparks Luxe, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).

“Dalam pengamatan kami hampir mayoritas 
kebijakan publik di Indonesia tidak mengenal 
apa agenda settingnya tapi langsung pada 
formulasi kebijakan. Selain itu, seringkali kita tidak 
melakukan evaluasi kebijakan, evaluasi dianggap 
sebagai bagian yang dilakukan menjelang 
kebijakan itu akan diterminasi,” tambah Tri 
Widodo.

Lebih lanjut, Tri Widodo juga menyampaikan 
harapannya agar melalui workshop ini Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) dapat memperoleh 
sebanyak mungkin masukan dan saran dari 
stakeholders terkait penyempurnaan instrumentasi 
dan metodologi IKK, sehingga ke depannya, IKK 
dapat diintegrasikan dalam skor indeks RB.

Workshop yang diadakan dalam rangka 
penyempurnaan instrumen IKK ini merupakan 
hasil kerjasama LAN dengan Knowledge Sector 
Initiative (KSI). Hadir dalam kesempatan tersebut 
Kepala Pusat Analis Kebijakan LAN, Dra. Elly 
Fatimah, M.Si., Kepala Pusat Pembinaan 
Program dan Kebijakan Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Erna Irawati, 
S.Sos., M.Pol.Adm., Asisten Deputi Perumusan 
Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas 
Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, 
Ronald Andrea Anas, Ak., Pakar Kebijakan 
Publik Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus 
Heruanto Hadna, M.Si. Ph.D, Komisioner Komisi 
Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan), Alimatul Qibtiyah, Ph.D, 
dan perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum 
Nasional (BPHN), Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan akademisi. 

kiri:
Sambutan dan 

pembukaan kegiatan 
oleh Deputi KKIAN

kiri dan kanan:
Sesi diskusi guna 

menghimpun masukan 
dari stakeholders terkait
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Perkuat Jabatan Fungsional,

AAKI Gelar Seminar Nasional Dan 
Pengukuhan Pengurus Pusat 2019-2022

Jabatan fungsional harus terus diperkuat 
untuk meningkatkan profesionalisme 
Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini sejalan 

dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk 
melakukan penyederhanaan birokrasi dengan 
mengalihkan jabatan struktural menjadi jabatan 
fungsional. Hal tersebut disampaikan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Seminar 
Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat 
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di 
Holding Room, Kantor Kementerian PAN dan 
RB, Jakarta Selatan, Rabu (4/3). Menteri PANRB 
menambahkan bahwa penyederhanaan birokrasi 
bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 
kecepatan pelayanan kepada masyarakat. 

Prosesi pengukuhan 
pengurus pusat AAKI 
yang dilakukan oleh 
Menteri PANRB dan 

Kepala LAN
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“Penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa 
tujuan, yaitu agar birokrasi lebih dinamis, fokus 
pada aspek fungsional, untuk mendorong 
efektivitas dan efisiensi terwujudnya percepatan 
sistem kerja, agar fokus pada pekerjaan 
fungsional, dan mendorong efektivitas dan 
efisiensi kinerja agar lebih optimal, serta sebagai 
upaya mewujudkan profesionalitas ASN,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, 
M.Si., hadir untuk mengukuhkan dan juga 
memberikan arahan kepada Pengurus AAKI 
Tahun 2019-2022. Kepala LAN mengajak AAKI 
untuk berani membuat suatu terobosan karya, 
yang kemudian membuat para user merasa 
bahwa kehadiran asosiasi ini menjadi penting dan 
dibutuhkan.

“AAKI kita harapkan bisa tumbuh menjadi asosiasi 
profesi ASN yang independen dan kuat. Banyak 
sekali pekerjaan rumah dan agenda untuk 
membenahi kebijakan publik Indonesia,” jelasnya.

Adi Suryanto mengingatkan bahwa kualitas 
sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas 
kebijakan publiknya. Selain itu, Dia meminta 
agar AAKI, LAN, kawan-kawan di sektor privat, 
dan arahan Bapak Menteri PANRB dapat 
senantiasa bergandengan tangan, sehingga 
bisa menghasilkan suatu karya yang besar bagi 
kemajuan bangsa juga negara.

kanan:
Pemaparan oleh 

narasumber pada 
kegiatan seminar

kiri:
Menteri PANRB 

didampingi oleh Kepala 
LAN, Kepala KASN dan 
para undangan lainnya 

Setelah acara pengukuhan, dilakukan 
Penandatangan Kerjasama antara AAKI dengan 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 
The Habibie Center. Kemudian acara dilanjutkan 
dengan seminar yang menghadirkan narasumber: 
Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi 
Negara, Dr. Tri Widodo, MA, Dekan Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko 
Prasojo, Mag.rer.publ, Anggota DPR RI Fraksi

Partai Golkar/Dewan Penasehat AAKI Drs. 
Agun Gunanjar Sudarsa, M.Si, KADIN/Dewan 
Penasehat AAKI, Vince Gowan dengan Moderator 
Drs. Haris Faozan, M.Si. (Analis Kebijakan Ahli 
Utama LAN). Acara ini juga turut dihadiri oleh 
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. 
Dr Agus Pramusinto, MDA, Ketua Umum AAKI, 
Dr. Totok Hari Wibowo dan pengurus Pusat AAKI 
dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. 

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mendorong efektivitas dan 
efisiensi percepatan sistem kerja, agar tecipta ASN yang profesional.

Tjahjo Kumolo S.H.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

“ “
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Widyaiswara merupakan garda terdepan 
dalam upaya pemerintah meningkatkan 
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Tanggung jawab besar ini menjadikan widyaiswara 
sebagai aset negara yang patut mendapatkan 
perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, 
Widyaiswara merupakan “guru bangsa” yang 
berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi 
dan integritas ASN. Hal tersebut disampaikan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 
Upacara Pengukuhan Widyaiswara Ahli Utama, di 
Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jl 
Veteran No 10, Jakarta, Rabu (4/3). 

Garda Terdepan 
Pengembangan ASN, 

Widyaiswara 
Butuh Perhatian 
Khusus 
Pemerintah

kiri dan kanan:
Pemaparan narasumber 

terkait perlunya 
penerbitan kebijakan 
terkait zonasi PPDB

Selain itu Kepala LAN juga 
menyatakan bahwa sebagai aset 
negara, Widyaiswara sepatutnya 
dapat dimanfaatkan tidak hanya 
bagi instansinya sendiri, tetapi 
bisa juga memberikan materi 
di instansi lain sesuai dengan 
bidang keahliannnya.

“Karena itu Widyaiswara 
jangan hanya memikirkan diri 
dan instansinya saja, tetapi 
juga mampu memberikan 
sumbangsih, pemikiran, gagasan, 
serta terobosan baru bagi upaya 
pengembangan kompetensi ASN 
secara nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala LAN juga 
menyoroti tentang generasi 
milenial yang menjadi salah 
satu tantangan tersendiri bagi 
Widyaiswara. Generasi ini tidak 
hanya memiliki kemampuan 
penguasaan teknologi informasi 
tetapi kritis terhadap segala 
perubahan di sekitarnya.

“Widyaiswara sebagai generasi 
yang lebih senior memiliki 
catatan pengalaman dan jam 
terbang yang tinggi untuk 
dibagikan kepada peserta didik. 
Sebaliknya widyaiswara juga 
dapat menggali wawasan milenial 
terkait pemanfaatan teknologi 
informasi guna memperkaya 
kurikulum dan bahan ajarnya,” 
ungkapnya.

“Saat ini anggaran 
pengembangan Widyaiswara 
masih relatif kecil, hal ini 
dirasakan oleh setiap lembaga 
pelatihan baik pusat maupun 
daerah. Kendala tersebut dapat 
disiasati dengan sinergi antara 
Widyaiswara, lembaga pelatihan 
serta instansi pembina pelatihan 
dalam upaya meningkatkan cara-
cara pengembangan kompetensi 
bagi peserta didik dan 
Widyaiswara, sehingga proses 
belajar tidak hanya oleh peserta 
pelatihan tetapi Widyaiswara 
pun dituntut untuk terus belajar,“ 
ungkap Kepala LAN.

10 Widyaiswara Ahli Utama yang dikukuhkan setelah melalui
Orasi Ilmiah adalah: 

Anastasia Nuniek Susetyowati, SKM, M.Kes. (Pemerintah 
Provinsi Yogyakarta)

Dr. Ni Made Suciani, M.Pd. (Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan)

Yazfinedi, SE, M.Si. (Kementerian Sosial)

Ir. Antung Deddy Radiansyah, 
M.P. (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan)

 Ir. Rosdiana, M.P. 
(Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan)

Drs. Robertus Isdius, M.Si. 
(Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat)

Drs. Raja Muda, M.Si. 
(Pemerintah Aceh)

Dr. Winantuningtyastiti 
Swasanany, M.Si. (Lembaga 
Administrasi Negara)

Sri Suryanovi, Ak, M.Si. 
(Kementerian Keuangan)

Dr. Marwanto Harjowiryono, 
MA. (Kementerian Keuangan)

1
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Analis Kebijakan 
Perlu Berkontribusi 
dalam Upaya 
Penanggulangan 
Dampak Covid-19 

Menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini 
sedang melanda di lebih dari 200 negara 
di dunia termasuk Indonesia, menuntut 

pemerintah untuk mengambil berbagai langkah dan 
kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi 
dampaknya dalam berbagai aspek. Analis Kebijakan 
sebagai salah satu profesi yang dapat menjadi 
jembatan antara dunia akademisi dan penelitian 
dengan dunia birokrasi memiliki peran penting 
untuk dapat membaca situasi dan memberikan 
rekomendasi kebijakan yang tepat guna di berbagai 
level. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pembinaan 
Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), Dra. Elly Fatimah, M.Si saat membuka 
kegiatan AK Talk #1 “Peran Analis Kebijakan dalam 
Penanggulangan Dampak Covid-19” melalui fasilitas 
teleconference, Kamis (23/4).

Asisten Deputi 
Kompensasi Sosial, 

Kemenko PMK 
memaparkan paparannya

“Melalui diskusi ini dan dalam 
situasi seperti sekarang, 
harapannya para Analis 
Kebijakan dapat berkontribusi 
secara nyata untuk memberikan 
rekomendasi kepada pengambil 
kebijakan, dalam hal ini 
pemerintah,” tambah Elly.

Elly juga meminta para Analis 
Kebijakan dapat berkontribusi 
mulai dari hal terkecil terlebih 
dahulu yang bisa diberikan 
kepada lembaga atau organisasi 
masing-masing. Analis 
Kebijakan dituntut untuk mampu 
melihat permasalahan secara 
komprehensif sehingga dapat 
merumuskan rekomendasi 
kebijakan yang sesuai.

Senada dengan hal tersebut, 
Asisten Deputi Kompensasi 
Sosial Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Herbin 
Manihuruk mengamini bahwa 
sejumlah kendala dan masalah 
memang masih menjadi 
tantangan bagi pemerintah 
dalam menanggulangi dampak 
Covid-19. Oleh karena itu, Herbin 
pun berharap agar para Analis 
Kebijakan dapat mengambil 
peran untuk membantu 
pemerintah.

“Saya berharap Analis Kebijakan 
dapat membantu menyusun 
rekomendasi kebijakan 
perlindungan sosial yang 
menganut kearifan lokal namun

etap bersinergi dengan bantuan 
pusat dan saling melengkapi, 
membantu mengembangkan 
tools pengendalian dan 
memonitor penyaluran bantuan 
agar tepat sasaran, memberikan 
masukan rancangan community 
targeting secara selektif untuk 
memenuhi kebutuhan data di 
luar penerima yang ada di Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS), memberikan bahan 
evaluasi atas perlindungan 
sosial di daerah dan rencana 
perlindungan sosial yang dapat 
mendorong kemandirian pasca 3 
bulan bantuan sosial digulirkan 
serta mendorong pemerintah 
daerah untuk memiliki data 
penerima bantuan yang terpadu, 
update dan minim akan exclusion 
dan inclusion error,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Analis Kebijakan Madya 
Pemerintah Kota Yogyakarta, 
Patricia Henny Dian, S.H. M.Hum 
menekankan bahwa membangun 
jejaring dengan stakeholder serta 
kemampuan komunikasi publik 
yang mumpuni menjadi salah 
satu kunci bagi Analis Kebijakan 
agar rekomendasi kebijakan 
yang diinisiasi dapat diterima dan 
diterjemahkan dengan baik oleh 
para pengambil kebijakan.

“Kuncinya adalah komunikasi 
publik yang baik, peran 
leadership di setiap daerah, 
menggunakan penguatan peran 
media massa dalam advokasi 
krisis serta adanya peran 
bersama antara pemerintah 
dengan masyarakat,” tutupnya.

Analis Kebijakan 
harus mampu melihat 
permasalahan secara 

komprehensif sehingga dapat 
merumuskan rekomendasi 

kebijakan yang sesuai.

“ “
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Cari Solusi Permasalahan Bangsa,

LAN Bahas Research Design
Kajian Administrasi Negara

Pelaksanaan kajian atau riset sejatinya 
harus disertai dengan perencanaan yang 
baik agar hasil kajian dan riset tidak 

hanya berhenti menjadi sebuah karya akademis 
semata, tetapi juga menjadi sebuah solusi atas 
permasalahan bangsa. Hal tersebut disampaikan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. 
Adi Suryanto, M.Si. saat menjadi reviewer pada 
acara Research Design Forum yang dilakukan 
melalui fasilitas video conference, Kamis (23/4). 
“Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya 
penjaminan mutu kegiatan kajian yang tengah 
dilakukan oleh para peneliti di bidang administrasi 
negara,” tambah Adi Suryanto.

Dalam forum ini dilakukan presentasi isu-isu 
strategis yang menjadi fokus kajian LAN di tahun 
2020. Research Design Forum ini diharapkan 
menjadi saringan pertama agar kajian yang akan 
dilakukan LAN dapat memberikan sumbangsih 
bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, 
terutama terkait administrasi negara.

Kepala LAN juga berpesan, agar masukan 
yang diterima harus dicatat sebagai bahan 
pertimbangan guna menambah khasanah 
pengetahuan serta menggali lebih dalam 
mengenai permasalahan yang terjadi sehingga 
dapat menjadi kajian yang solutif bagi 
permasalahan bangsa,” tutup Kepala LAN.

Para reviewer 
memberikan masukan 

atas research design 
yang dipaparkan
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Di tengah meluasnya 
pandemi Covid-19 yang 
memaksa kita untuk 

bekerja dari rumah (work from 
home),  Pimpinan Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) terus 
memantau kondisi dan kinerja 
pegawainya melalui program 
“Kepala LAN Menyapa Pegawai”. 

Dalam kegiatan ini, Kepala LAN 
didampingi Jajaran Pimpinan 
Tinggi Madya (JPT Madya) 
secara bergiliran menyapa 
pegawai melalui fasilitas video 
conference. Setiap pegawai dari 
seluruh unit kerja berkesempatan 
untuk berinteraksi secara 
langsung, berdialog, dan berbagi 
pengalaman selama bekerja dari 
rumah. 

Pimpinan LAN juga 
mengapresiasi kinerja para 
pegawai yang meskipun harus 
bekerja dari rumah, namun 
seluruh tugas dan fungsi LAN 
tetap berjalan secara optimal, 
bahkan cenderung lebih banyak 
dan lebih cepat daripada kondisi 
normal. 

“Alhamdulilah semua bisa 
berkinerja seperti biasanya 
meskipun dari rumah, dan yang 
terpenting semua dalam keadaan 
sehat,” ujar Kepala LAN. 

Menghadapi situasi pandemi, 
dilakukan beberapa penyesuaian 
kebijakan. Seperti pelatihan 
dengan menggunakan metode 
pembelajaran jarak jauh,

menyusun alternatif pelaksanaan 
Laboratorium Inovasi (Labinov) 
melalui e-learning dalam bentuk 
tutorial atau modul-modul serta 
coaching clinic melalui video 
conference, serta melakukan 
kajian-kajian yang telah 
direncanakan dan diskusi-diskusi 
yang juga dilakukan secara 
daring.

Sementara dalam bidang 
kesekretariatan, meskipun 
sedang dihadapkan dengan 
sejumlah keterbatasan, sebagai 
supporting unit sekretariat tetap 
berkarya dan berkinerja untuk 
memfasilitasi kelancaraan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi. Salah satunya 
dengan menerbitkan kebijakan

strategis terkait pengelolaan 
keuangan di masa pandemi 
Covid-19. Kebijakan ini 
dipandang mendesak dan 
sangat dibutuhkan oleh unit 
kerja sebagai acuan administrasi 
keuangan.

Kepala LAN juga memaparkan 
bahwa saat ini LAN sedang 
berupaya melakukan terobosan 
melalui aplikasi presensi berbasis 
geographic information system 
(GIS) yang integrasikan dalam 
mobile intranet LAN. Melalui 
aplikasi ini, selain melihat lokasi 
keberadaan pegawai secara real 
time dan real location, pimpinan 
juga dapat memantau kondisi 
kesehatan dan kinerja harian 
setiap pegawai.

Dari Rumah,

Kepala LAN Sapa Pegawai
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Pusat Kajian Pembangunan 
Desa (PUSKADES) 
Politeknik STIA LAN 

Bandung menyelenggarakan 
Sharing Knowledge bertema 
“Villagepreneurship” pada 3 
Maret 2020. Turut hadir dalam 
kegiatan tersebut adalah Deputi 
Bidang Kajian Kebijakan dan 
Inovasi Administrasi Negara  
(KKIAN) LAN, Dr. Tri Widodo 
Wahyu Utomo, MA, sebagai 
narasumber kegiatan.

Dalam kegiatan yang dihadiri 
oleh 50 dosen dan pegawai 
Politeknik STIA LAN Bandung

tersebut, Tri Widodo 
menyampaikan gagasan 
dan pengalaman tentang 
pembangunan desa berbasis 
usaha (villagepreneurship). 
Model pembangunan 
villagepreneurship menekankan 
pentingnya mengembangkan 
potensi desa menjadi usaha 
kreatif dan produktif. Dalam 
mengupayakan terwujudnya 
desa usaha tersebut, dibutuhkan 
upaya konsisten dan kolaborasi 
antara masyarakat dengan 
lembaga negara, kementerian, 
dan perguruan tinggi.

UPAYAKAN KOLABORASI PEMBANGUNAN DESA,                    

POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG GELAR
KNOWLEDGE SHARING “VILLAGEPRENEURSHIP”

Kegiatan knowledge sharing 
tersebut diharapkan dapat 
mendorong munculnya 
gagasan kreatif tentang 
konsep pembangunan dan 
pengabdian masyarakat. 
Model pembangunan 
villagepreneurship ini selanjutnya 
akan dijadikan rujukan Politeknik 
STIA LAN Bandung dalam 
melakukan pendampingan dan 
pengembangan desa di Kota 
Bandung dan sekitarnya. 

Deputi KKIAN saat 
melakukan sharing 
session di hadapan 

mahasiswa Politeknik 
STIA LAN Bandung

MODEL MANAJEMEN TALENTA                    

KOMITMEN LAN DUKUNG VISI PEMBANGUNAN 
INDONESIA BIDANG PEMBANGUNAN SDM 
APARATUR

Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) melalui 
Pusat Pelatihan dan 

Pengembangan dan Pemetaan 
Kompetensi ASN (Puslatbang 
PKASN) menyelenggarakan 
lokakarya internal dengan 
tema “Revitalisasi Peran 
Pemetaan Kompetensi dalam 
Pengembangan Manajemen 
Talenta di Lingkungan Lembaga 
Administrasi Negara”, Kamis 
(13/2). 

Secara kebijakan, LAN sudah 
mengeluarkan beberapa 
kebijakan untuk mendukung 
penerapan Model Manajemen 
Talenta tersebut, yakni Peraturan 
Kepala LAN No. 3 Tahun 2018 
dan Peraturan Kepala LAN 
No. 2 Tahun 2019.  Namun 
masih perlu dilakukan langkah 
lanjutan berupa penyiapan 
dalam kapasitas organisasi, yaitu 
pengaturan tugas dan fungsi 
serta mekanisme kerja (proses 
bisnis) yang tegas dan jelas antar 
unit organisasi pengelola SDM 
di lingkungan LAN agar terwujud 
kolaborasi dan sinergi dalam 
rangka implementasi manajemen 
talenta.

Kegiatan yang diikuti oleh 64 
orang peserta ini dibuka secara 
resmi oleh Sekretaris Utama 
LAN Dra. Reni Suzana, M.P.P.M, 
dan turut dihadiri oleh Kepala 
Biro Umum dan SDM LAN M. 
Yusuf Gunawan Idris, S.IP.,ME,  
dan Kepala Puslatbang PKASN, 
Dr. Hari Nugraha, SE.,MPM. 
Beberapa isu yang dibahas 
adalah tentang arah Kebijakan 
dan Strategi Implementasi 
Manajemen Talenta di 
Lingkungan LAN, Pelembagaan 
Pengelola Manajemen Talenta 
dan Pembagian Peran antar Unit 
Organisasi dalam Implementasi

Manajemen Talenta di 
Lingkungan LAN, dan 
Standardisasi penyelenggaraan 
Pemetaan Potensi dan 
Kompetensi di lingkungan 
LAN. Diharapkan dengan 
adanya kegiatan lokakarya 
tersebut menjadi bentuk 
kontribusi nyata LAN agar Visi 
Pembangunan Indonesia di 
Bidang Pembangunan SDM 
Aparatur dapat terwujud, dimana 
pemetaan kompetensi aparatur 
adalah salah satu poin penting 
dalam proses manajemen 
talenta.

Suasana pada saat 
diskusi yang dipandu 

oleh moderator
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TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19,                    

PUSLATBANG KHAN TERAPKAN SISTEM KERJA 
PIKET BAGI PEGAWAI

Kepala Puslatbang 
KHAN tengah 

menyampaikan 
informasi terkait 

sistem kerja piket
pada kegiatan apel 

gabungan

Pusat Pelatihan dan Pengembangan 
dan Kajian Hukum Administrasi Negara 
(Puslatbang KHAN) menerapkan sistem 

kerja secara piket yang bertujuan untuk mencegah 
penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di 
lingkungan kerja.

Tindakan ini merupakan kebijakan yang diambil 
untuk meminimalisir penyebaran virus  dan 
memberikan perlindungan maksimal kepada 
pegawai dan tenaga kerja kontrak di lingkungan 
Puslatbang KHAN. Kepala Puslatbang KHAN, 
Faizal Adriansyah, menyampaikan informasi 
terkait sistem kerja piket bagi pegawai dalam 
apel gabungan pada tanggal 17 Maret 2020 di 
halaman utama Puslatbang KHAN. Sementara 
itu bagi pegawai yang tidak melakukan piket 
akan diterapkan dengan sistem WfH (Work from 
Home). 

Pegawai yang melakukan piket diwajibkan 
untuk melakukan pengecekan suhu tubuh oleh 
tenaga medis yang bertugas di Puslatbang 
KHAN. Selain itu, setiap pegawai baik yang piket 
atau WfH harus melaporkan kesehatan setiap 
harinya kepada petugas medis. Hal ini dilakukan 
untuk memproteksi kesehatan masing-masing 
pegawai. Tidak hanya itu, Faizal Adrianysah juga 
mengintruksikan kepada pengelola gedung untuk 
melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh 
bangunan yang ada di lingkungan kantor.

Langkah ini diharapkan dapat menekan laju 
pertumbuhan Covid-19 khususnya di lingkungan 
Kantor Puslatbang KHAN. Keputusan tersebut 
merupakan bentuk kontribusi Puslatbang KHAN 
untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di 
Indonesia.

Seluruh peserta melakukan 
sesi foto bersama dengan 

para pejabat di Puslatbang 
KDOD dan para undangan

“Orang yang hebat adalah 
orang yang paham betul 
kemana arah tujuan 

hidupnya, dimana titik yang 
akan dicapai, ibarat perahu layar 
yang sedang melaju dari titik 0 
km dan setiap kilometer bahkan 
setiap meter selalu dilalui dengan 
sungguh-sungguh,” ujar Mariman 
Darto, Kepala Pusat Pelatihan, 
Pengembangan, dan Kajian 
Desentralisasi dan Otonomi 
Daerah (Puslatbang KDOD) 
dalam sambutannya pada 
acara Pembukaan Pelatihan 
Kepemimpinan Administrator 
Angkatan I Tahun 2020,Rabu 
(12/2) di Ruang Auditorium 
Puslatbang KDOD.

Yang kedua, kemampuan 
menjalin hubungan yang baik 
antara satu sama lain karena 
tidak ada satupun entitas, baik 
sektor publik maupun perangkat 
sektor yang bisa hidup sendiri. 
Terakhir, tantangan terletak pada 
tuntutan pelayanan publik yang 
harus fast response. 

“Kita harus senantiasa 
mengingat tugas yang kita 
emban sebagai seorang ASN 
yakni  pelayan bagi rakyat yang 
merupakan pemilik yang sah 
atas negeri ini,” tutup Mariman.

Sebanyak 40 orang peserta 
mengikuti Pelatihan 
Kepemimpinan Administrator 
Angkatan I. Adapun kegiatan 
pelatihan ini akan berlangsung 
mulai 12 Februari 2020 sampai 
dengan tanggal 15 Mei 2020 
mendatang. 

BANGUN KOMPETENSI BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR                    
PUSLATBANG KDOD GELAR PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 

Menurut Mariman, setidaknya 
ada tiga poin penting yang 
menjadi tantangan dalam sektor 
publik yang harus dihadapi 
sebagai seorang ASN. Yang 
pertama adalah kondisi dunia 
yang dinamis yang membuat 
kurikulum pelatihan juga akan 
berubah seiring perkembangan 
kondisi dan teknologi. 

“Jadi, tantangan perubahan yang 
pertama terletak pada cara kerja 
kita terkait dengan inovasi yang 
harus kita hasilkan, yang juga 
menjadi porsi terbesar pada 
output anda dalam pelatihan ini,” 
jelasnya. 
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TINGKATKAN KUALITAS ALUMNINYA,                    

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR LAKUKAN 
TRANSFORMASI SECARA MENYELURUH

Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Dra. Reni Suzana, MPPM, secara resmi 
meluncurkan nama baru Politeknik STIA LAN Makassar di Pelataran Parkiran Kampus Politeknik 
STIA LAN Makassar (22/1). 

Reni menyampaikan pentingnya transformasi pendidikan tinggi yang ada di Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) sesaat sebelum menabuh gendang sebagai penanda bahwa STIA LAN Makassar telah 
bertransformasi menjadi Politeknik STIA LAN Makassar.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, 
Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof. 
Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D menyatakan bahwa 
transformasi Politeknik STIA LAN Makassar tidak 
hanya sebatas pada perubahan nama belaka, 
namun juga adanya perubahan kurikulum yang 
akan mengedepankan jam belajar praktik dan 
praktikum daripada sekedar teori. Sehingga, 
alumni Politeknik STIA LAN tidak hanya memiliki 
pengetahuan tetapi juga keterampilan yang bisa 
digunakan saat bekerja. 

Selain itu, Amir juga memperkenalkan logo 
baru, memperdengarkan lagu Mars dan Hymne 
Politeknik STIA LAN untuk pertama kalinya 
kepada seluruh tamu yang hadir pada acara 
tersebut. 

Selanjutnya sebagai bagian dari acara Grand 
Launching Politeknik STIA LAN Makassar 
dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman 
dan Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik STIA 
LAN Makassar dengan beberapa stakeholders 
antara lain Walikota Parepare, Bupati Sidenreng 
Rappang, Camat Moncongloe Kabupaten Maros, 
Kepala Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe 
Kabupaten Bulukumba, Kepala Desa Buhung 
Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten 
Bulukumba dan Bank Mandiri Syariah Cabang 
Makassar.

kiri:
Sestama LAN didampingi oleh 

Direktur Politeknik STIA LAN Makassar 
sesaat sebelum menabuh gendang 

penanda transformasi Politeknik STIA 
LAN Makassar

kanan:
Semangat pegawai 

Politeknik STIA LAN dalam 
menyongsong transformasi 
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BAHAS ISU STRATEGIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN                   

PUSLATBANG KMP UNDANG AKADEMISI

Sesi diskusi 
“Isu Strategis 
Manajemen 

Pemerintahan”

Pusat Pelatihan dan Pengembangan 
dan Kajian Manajemen Pemerintahan 
(Puslatbang KMP) terus melakukan inovasi 

dalam hal pelayanan yang diberikan kepada 
stakeholder. Untuk mendukung hal tersebut, 
Puslatbang KMP secara rutin menggelar diskusi 
berkala Kelas Peneliti yang menghadirkan 
narasumber yang berkompeten di bidangnya. 
Pada bulan Maret 2020, dilaksakan kegiatan 
diskusi berkala yang mengangkat tema “Isu 
Strategis Manajemen Pemerintahan” dengan 
menghadirkan akademisi yang juga menjabat 
sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Andi 
Samsu Alam, M.Si sebagai narasumber. 

Dalam paparannya, Andi Samsu menyatakan 
bahwa manajemen strategi merupakan suatu

rangkaian aktifitas terhadap pengambilan 
keputusan yang bersifat mendasar dan 
komprehensif, disertai proses yang berorientasi 
pada masa depan yang memungkinkan organisasi 
membuat keputusan hari ini untuk memposisikan 
diri guna kesuksesan di masa mendatang. 
Selain kemampuan manajemen strategi, ia juga 
menyatakan bahwa peran Sumber Daya Manusia 
(SDM) merupakan salah satu aset strategis yang 
dimiliki oleh organisasi. 

“Tidak ada pemerintahan yang kuat tanpa 
didukung oleh SDM yang handal maka diperlukan 
kompetensi dan kualifikasi yang maksimal dalam 
rangka mendukung peran pemerintah. Selain itu 
dibutuhkan anggaran dan komitmen pimpinan 
agar pengembangan SDM tetap berlanjut,” 
tutupnya.
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Berpetualang ke ‘Surga’ Dunia 
di Ujung Timur Pulau Jawa 

Halo travelers! Bagi anda yang hobi 
banget jalan, jangan lupa masukkan 
Kawah Ijen ke bucket list kalian. Biar 

makin greget nabungnya, Ragam Pesona kali 
ini membahas tentang pesona Kawah Ijen. 
Ngomong-ngomong, sudah tahu di mana letak 
Kawah Ijen?

Kawah Ijen terletak di perbatasan antara 
Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten 
Bondowoso, Jawa Timur. Biasanya para 
travelers berangkat dari jalur pendakian yang 
terletak di Kabupaten Banyuwangi yaitu melalui 
pos pendakian Paltuding.

Berbicara mengenai pesona, dari dulu hingga 
sekarang Kawah Ijen tak pernah luput dari 
pesona alamnya yang memukau. Langsung 
saja, fenomena alam Api Biru Kawah Ijen ini 
merupakan fenomena langka di dunia lho. Konon 
hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan Kawah 
Ijen. Fenomena Api Biru ini, atau biasanya para 
wisatawan mancanegara menyebutnya blue fire, 
akan terlihat sangat indah di malam hari.

Meskipun terlihat seperti aliran lava berwarna 
biru, namun warna biru dari api biru yang ada di 
Kawah Ijen bukan berasal dari batu berwarna biru 
lho. Kilau biru tersebut adalah gas hasil reaksi 
pembakaran dari senyawa belerang. Tak heran di 
sepanjang jalan menuju Kawah Ijen, para travelers 
yang mendaki akan menemui banyak penambang 
belerang yang berlalu lalang membawa bongkahan 
belerang berwarna kuning. Untuk menikmati 
keindahan semburat api biru ini secara langsung, 
anda harus memakai masker N95 atau biasanya para 
kebanyakan para travelers menggunakan respirator 
yang dapat disewa di warung-warung sekitaran pos 
sebelum masuk pintu gerbang pendakian Kawah Ijen. 
Masker dan respirator ini berguna untuk meredam 
bau belerang yang sangat menyengat. Untuk dapat 
melihat pemandangan yang menakjubkan ini, anda 
harus rela meluangkan waktu saat dini hari tiba. Para 
travelers biasanya memulai pendakian pada pukul 
01.00 WIB. Berdasarkan informasi dari pemandu 
wisata lokal, waktu terbaik berkunjung ke Kawah Ijen 
adalah bulan Desember hingga Januari. 
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Pesona berikutnya adalah glorious sunrise atau  
pesona matahari terbit. Inilah bonus berikutnya 
bagi travelers yang sudah rela mendaki puncak 
Kawah Ijen di waktu tengah malam. Setelah 
menikmati keindahan fenomena Api Biru, kini 
giliran semburat cahaya matahari terbit di 
ketinggian 2.443 meter di atas permukaan laut 
yang akan memanjankan setiap mata yang 
melihatnya. Perpaduan antara warna merah dan 
biru berselimut awan putih di langit Ijen dijamin 
akan sanggup menghilangkan kepenatan para 
travelers. 

“I feel like I was in another world”, celetuk salah 
satu pengunjung dari mancanegara.

Setelah menatap indahnya langit di waktu pagi, 
kini giliran pesona hamparan danau kawah 
berwarna hijau toska di depan mata yang akan 
membuat kita semakin terpukau. Bagaimana 
tidak, danau kawah ini tidak terlihat di malam hari 
karena suasana sangat gelap. Setelah matahari 
memancarkan sinarnya, baru nampak keindahan 
yang sesungguhnya. Kawah Ijen Banyuwangi 
merupakan sebuah danau kawah yang bersifat 
asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan 
kedalaman danau hingga 200 meter dan luas 
kawah mencapai 5.466 hektar.

atas:
Perpaduan semburat 

cahaya matahari 
terbit dan danau 

berwarna hijau toska

kiri bawah:
Fenomena blue fire

kanan bawah:
Suasana jalur pendakian

Kawah Ijen
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Berkat ukurannya tersebut, Kawah Ijen 
Banyuwangi didapuk sebagai danau air asam 
yang terbesar di dunia. Namun, KawanLAN 
jangan coba-coba untuk bermain-main dengan 
airnya ya. Air di danau ini sangat berbahaya 
karena telah tercemar belerang yang 
mengubahnya menjadi asam sulfat mematikan. 

Suguhan pemandangan yang luar biasa indah, 
tentu sayang jika tidak diabadikan ya. Tenang 
saja, alam Kawah Ijen menawarkan banyak 
sekali spot foto yang sayang untuk dilewatkan. 
Para travelers tidak perlu mengantri tentunya, 
karena spot foto di sekitaran Kawah Ijen lebih 
dari sekedar cukup untuk menjadi latar yang 
instagramable. 

Seakan pesonanya tak pernah usai, anda akan 
disuguhi pemandangan hamparan pepohonan 
yang indah, pemandangan khas lereng gunung 
saat perjalanan pulang, serta ditemani kicauan 
burung Cucak Gunung yang menjadi penghuni 
tetap kawasan Kawah Ijen. Pemandangan ini 
hanya dapat dinikmati tentunya pada siang hari. 
Biasanya perjalanan pulang akan memakan waktu 
relatif lebih singkat dibanding pendakian yang bisa 
memakan waktu kira-kira 2,5-3 jam.

Sangat menarik bukan? Nah bagi KawanLAN 
yang sudah tertarik untuk berkungjung ke Kawah 
Ijen, bisa mengikuti open trip lho. Banyak pilihan 
agen wisata open trip di Kabupaten Banyuwangi 
dengan harga yang cukup bersaing. Mulai 
dari Rp. 200.000 - 250.000. KawanLAN akan 
mendapatkan fasilitas antar jemput dengan 
mobil, pemandu wisata lokal yang membantu 
mengarahkan pendakian, tiket masuk, dan 
masker/respirator. Jangan khawatir ya, jika anda 
tidak kuat lagi untuk melakukan pendakian, anda 
dapat menyewa ojek troli untuk mendaki menuju 
puncak Kawah Ijen dengan merogoh kocek Rp. 
500.000 - 600.000 per orang. Ojek troli adalah 
gerobak pengangkut hasil belerang yang telah 
dimodifikasi untuk mengangkut penumpang. 
Biasanya ojek troli ditarik dan didorong oleh 2 
hingga 3 orang. Anda tinggal duduk manis saja 
di atas ojek troli sembari menikmati pendakian ke 
puncak Kawah Ijen. 

Nah, semoga Ragam Pesona kali ini dapat 
menjadi salah satu referensi anda yang nantinya 
ingin berlibur ke Kawah Ijen. Menabung dengan 
sabar sembari menunggu Virus Corona hilang. 
Selamat nge-trip, Kawah Ijen menunggumu 
berpetualang!

Pastikan anda dalam kondisi sehat dan fit sebab 
kemiringan jalur pendakiannya sekitar 45 derajat 
yang dapat menguras tenaga bagi pendaki 
pemula. 

Persiapkan fisik

Persiapkan peralatan dan 
perlengkapan pendakian

Istirahat yang cukup sebelum mendaki

Bawa makanan dan minuman

Minimalkan barang bawaan
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