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Salam redaksi
Tanpa terasa 60 tahun sudah Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) menapaki usianya. Berbagai langkah 
strategis dalam rangka perbaikan kualitas aparatur 
sipil negara terus diupayakan untuk membawa 
pemerintahan kita mampu bersaing dengan negara-
negara lain. Kemajuan teknologi dan informasi serta 
kebutuhan masyarakat merupakan faktor utama 
yang menjadi pijakan bagi Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) untuk terus mendorong sektor publik 
kita berbenah. Keinginan LAN sederhana, layanan 
publik yang diberikan oleh pemerintah tidak kalah 
dibandingkan pihak swasta. Sehingga masyarakat 
sebagai pemilik saham negeri ini benar-benar 
merasakan kehadiran pemerintah. Upaya yang 
dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini 
tentu tidak berdiri sendiri. Perlu ada upaya sinergis 
dari semua insan birokrasi di negeri ini untuk sama-
sama bergerak maju menyongsong perubahan. Salah 
satunya dengan membawa perubahan konstruktif di 
organisasi pemerintah masing-masing berupa inovasi-
inovasi di bidang pemerintahan. Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) di usianya yang semakin dewasa ini terus 
menasbihkan diri menjadi kawah candradimuka para 
pemimpin perubahan di sektor birokrasi. Harapannya 
dalam 10 tahun ke depan wajah pelayanan publik dan 
birokrasi kita semakin bergeser ke arah yang lebih 
baik. Dirgahayu LAN ke 60 Tahun. Terus Berbakti & 
Berkarya untuk Negeri.
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Banjarmasin – Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi 
Suryanto meminta Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) di 

seluruh instansi pemerintah untuk menyusun 
program pengembangan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang strategis.  Pasalnya, UU No. 5 Tahun 
2014 tentang ASN telah meletakan dasar yang 
kuat bagi perwujudan birokrasi berkelas dunia.

“Dibutuhkan perubahan paradigma dalam 
pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif 

lama memandang pegawai hanya sebagai 
faktor produksi semata, saat ini pegawai harus 
dipandang sebagai aset organisasi. Dengan 
demikian, pengembangan ASN merupakan 
modal untuk peningkatan organisasi,” kata 
dia dalam acara Forum Komunikasi BPSDM 
dan BKD Se-Kalimantan, di BPSDM Propinsi 
Kalimantan Selatan,  Banjarbaru, Kamis (3/8). 
Forum Komunikasi ini sekaligus menjadi satu 
rangkaian dengan kegiatan Jambore Inovasi 
Kalimantan 2017.

Kepala LAN Tantang BPSDM 
Tingkatkan Kompetensi ASN
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Kepala LAN mengungkapkan, selain 
UU ASN telah meletakan pondasi dasar 
bagi pengembangan ASN, terbitnya 
PP No. 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen ASN juga mengatur 
tentang bagaimana pengelolaan ASN 
yang profesional. 

“Sejumlah perubahan itu menuntut 
transformasi menyeluruh terhadap 
tata kelola ASN di Indonesia. 
Karena mulai dari sistem rekrutmen, 
pengangkatan dalam jabatan, 
pendidikan dan pelatihan hingga 
pensiun sudah diatur secara jelas 
dalam kedua peraturan tersebut,” 
kata dia.

Dalam aspek pengembangan ASN, Kepala LAN 
mengatakan, sesuai dengan UU ASN disebutkan 
bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh 
pengembangan kompetensi sebanyak 80 jam 
pelajaran dalam setahun. 

“Sehingga jelas jika pengembangan kompetensi 
ASN yang bertumpu pada tiga aspek, seperti 
kualifikasi, kompetensi dan kinerja merupakan 
hak ASN. Hal yang tak kalah penting terkait 
pengembangan ASN adalah untuk menempatkan 
ASN kita sejajar dengan ASN negara lain yang 
lebih maju,” ujarnya.

Menurut Kepala LAN, disinilah peran strategis 
BPSDM sebagai instansi yang bertanggungjawab 
terhadap pengelolaan ASN. BPSDM juga perlu 
memiliki database standar kompetensi pegawai 
di lingkupnya agar mengetahui kebutuhan 
pengembangan ASN. 

“Kedepan program-program BPSDM harus 
sinkron dengan amanat yang terdapat dalam 
UU ASN dan PP manajemen ASN. Sehingga 
program-program strategis dan inovatif yang 
dirancang mendapatkan perhatian khusus 
para pengambil kebijakan di Pusat maupun di 
Daerah,” jelasnya. (choky/budiprayitno)

Dibutuhkan perubahan paradigma dalam 
pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif 
lama memandang pegawai hanya sebagai 

faktor produksi semata, saat ini pegawai harus 
dipandang sebagai aset organisasi. Dengan 

demikian, pengembangan ASN merupakan modal 
untuk peningkatan organisasi,
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Banjarmasin – Inovasi pelayanan publik mampu 
mendorong daya saing daerah di tengah 
tingginya tingkat kompetisi antar wilayah. Hal 
ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan 

pemerintah dalam mewujudkan efektifitas 
pemerintahan. 
“Inovasi menjadi salah satu indikator penting untuk 
meningkatkan daya saing daerah. Karena mampu 
mendorong peningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan,” jelas Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si 
saat membuka Jambore Inovasi Kalimantan 2017, di 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (4/8).

Acara ini pun dihadiri seluruh jajaran pemerintahan 
Kalimantan Selatan seperti Gubernur Kalimantan 
Selatan, H Sahbirin Noor, Kepala Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalsel, 
Nispuani.

Menurut dia, pemerintah daerah saat ini tidak hanya 

Inovasi 
Mendorong 
Tumbuhnya 
Daya Saing 
Daerah
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dituntut untuk mengembangkan kemajuan 
wilayahnya saja. Namun juga harus mampu 
mendorong munculnya berbagai inovasi sektor 
publik yang dirasa berguna bagi masyarakat. 

“Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut 
untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat saja, tetapi juga harus mampu 
menemukan terobosan-terobosan baru dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” 
jelasnya. 

Menurut Kepala LAN, peran Kepala Daerah 
sangat penting dalam menginisiasi munculnya 
inovasi-inovasi yang dilakukan di lingkungan 
pemerintahan. Dia menyebut saat ini telah 
banyak Kepala Daerah yang membawa 
perubahan dengan memunculkan ide-ide kreatif 
dan inovatif untuk kemajuan wilayahnya.

“Komitmen pemimpin daerah sangat diperlukan 
untuk membawa perubahan. Apalagi saat ini 
pemerintah tengah menargetkan Indonesia 
bisa berada di posisi 40 besar dalam peringkat 
EoDB (Ease of Doing Business) atau kemudahan 
berusaha. Disinilah urgensi kepemimpinan 
inovatif dan transformatif diperlukan,” kata dia. 

Selain faktor pemimpin, menurut Kepala LAN, hal 
yang tak kalah penting adalah kualitas aparatur 
sipil negara. Dia menuturkan, pemerintah saat 
ini tengah fokus melakukan perbaikan 
terhadap kualitas aparatur sipil negara. 
Hal ini dibuktikan dengan terbitnya 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 
dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen ASN. 

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN 
mengapresiasi kegiatan Jambore 
Inovasi Kalimantan (JIK) yang 
telah berlangsung selama dua 
tahun terakhir. Selain sebagai bukti 
kehadiran pemerintah, kegiatan ini 
juga merupakan ikhtiar para ASN se – 
Kalimantan untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di wilayahnya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur 
mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus 
pada peningkatan kualitas ASN. Dia menyebut, 
sejumlah aspek yang saat ini tengah dibenahi 
antara lain perbaikan kompetensi ASN dengan 
menempatkan ASN pada posisi yang sesuai 
dengan keahliannya, perbaikan organisasi serta 
penerapan e-government.

Menurut dia, langkah perubahan yang dilakukan 
itu telah menunjukkan hasil yang signifikan. 
Bahkan, dari hasil survei terhadap kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan publik terlihat 
hasil yang cukup menggembirakan. 

“Kualitas pelayanan publik dan inovasi yang 
dilakukan oleh ASN kita semakin baik. Bak 
jamur di musim hujan, inovasi pelayanan publik 
kian meningkat. Pada tahun 2017 saja tercatat 
3.054 unit pelayanan yang mendaftarkan diri 
untuk ikut dalam kompetisi inovasi pelayanan 
publik,” ungkapnya.

Asman berharap, Jambore Inovasi yang kini 
dilaksanakan di Kalimantan dapat juga dilakukan 
di wilayah - wilayah lain di seluruh Indonesia. 
(budiprayitno/choky)
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Banjarmansin – Kepala Daerah 
memegang peran penting dalam 
mendorong kreatifitas dan inovasi 
daerah. Kepala daerah harus keluar 

dari zona nyaman dan mendorong inovasi agar 
mampu menumbuhkan daya saing daerahnya.

“Pemimpin daerah harus memiliki leadership 
yang dinamis sehingga tidak hanya mampu 
memotivasi tetapi juga berani mengambil 
resiko terhadap segala kemungkinan yang 
terjadi atas keputusannya itu,” jelas Kepala 

Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), Dr. Adi Suryanto, M. Si 
pada acara Talkshow Inovasi 
bertema “Meningkatkan Daya 
Saing Daerah dengan Inovasi” 
di kantor BPSDM Propinsi 
Kalimantan Selatan, Banjar 
Baru, Jumat (4/8).

Menurut Kepala LAN, peran 
penting pemimpin dalam 
mendorong keberhasilan 
wilayah dapat dilihat dari 
sejumlah inovasi yang dilakukan 
sejumlah daerah. Pemimpin 
yang inklusif terbukti mampu 
menumbuhkan kreatifitas dan 
inovasi pembangunan yang 
berorientasi pada pelayanan 
publik. 

“Banyak keberhasilan yang 
ditunjukan kepala daerah yang 
inovatif, khususnya dalam 
mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga 
menyinggung inovasi daerah yang diciptakan 
para alumni diklat kepemimpinan yang masih 
belum berjalan optimal. Dia mengingatkan agar 
para kepala daerah terus mengevaluasi setiap 
gagasan inovasi yang telah diciptakan agar 
bermanfaat. 

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan 

Kepala Daerah Kunci Utama 
Daya Saing Daerah



WARTA

Warta LAN/Edisi 44/2017 9

Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri,  
Gunawan mengatakan, otonomi daerah yang 
digagas pemerintah pada dasarnya memang 
memberikan ruang kreativitas dan inovasi 
kepala daerah. 

“Kalau daerah-daerah bisa kreatif dan didukung 
anggaran kuat serta kepala daerah yang inovatif, 
maka itu akan melahirkan daerah-daerah yang 
lebih maju,” jelasnya.

Gunawan menambahkan, sebagai regulator, 
Kemendagri mendukung jika ada Lembaga 
Pemerintah atau Non Pemerintah untuk 
menyelenggarakan kompetisi antardaerah 
untuk memajukan pembangunan di daerah 
otonom. Hal ini akan membuat kepala daerah 

berlomba-lomba untuk meningkatkan daya 
saing inovasi di daerahnya. 

“Jika kepala daerah memiliki jiwa leadership 
yang baik dan didukung dengan kualitas sdm 
aparatur yang mumpuni,  maka peningkatan 
pelayan publik dapat meningkat dan ujungnya 
daya saing daerah akan mengikuti,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Palangkaraya, 
Riban Satia mengutarakan pengalamannya 
dalam melakukan inovasi di daerahnya. Dia 
mengatakan, dirinya terus mendorong 
peningkatan kapasitas ASN guna mendorong 
daya saing daerah tidak hanya secara regional 
tetapi nasional. (choky/budiprayitno)

Pemimpin daerah harus memiliki leadership yang 
dinamis sehingga tidak hanya mampu memotivasi 

tetapi juga berani mengambil resiko terhadap segala 
kemungkinan yang terjadi atas keputusannya itu,
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Padang - Sumber daya Aparatur Sipil 
Negara (ASN) merupakan aset 
organisasi yang kompetensinya 
harus terus dikembangkan dalam 

rangka mendorong profesionalisme, 
untuk itu perlu adanya pemerataan 
pembangunan fasilitas pengembangan 
kompetensi ASN. Untuk Pulau Sumatera, 
Provinsi Sumatera Barat berpeluang 
menjadi pusat pendidikan dan pelatihan 
bagi Aparatur Sipil Negara dengan akan 
dibangunnya fasilitas pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) di 
daerah itu.

LAN Teken 
MOU Bersama 
Gubernur 
Sumbar dan 
Bupati Padang 
Pariaman
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Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. 
Adi Suryanto, M.Si mengatakan, meskipun LAN 
sudah memiliki Pusat Kajian dan Diklat di Aceh, 
namun nantinya jika sudah tersedia pusat 
pendidikan dan pelatihan di Padang Pariaman 
diharapkan akan bisa lebih menjangkau 
seluruh ASN yang ada Sumatera. Tentunya 
nantinya pembangunan akan dilakukan secara 
bertahap.

“Tahap awal fasilitas yang dibangun kemungkinan 
Pusdiklat Teknis. Kemudian secara bertahap 
bisa juga dibangun assesment 
center,” tegasnya saat 
memberikan sambutan dalam 
acara penandatanganan Nota 
Kesepahaman antara LAN dengan 
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat terkait penguatan kapasitas 
pemerintah provinsi melalui 
penyelenggaraan kegiatan 
kajian kebijakan, pelatihan, dan 
pengembangan kompetensi, 
inovasi administrasi negara, 
serta pendidikan tinggi di Kantor 
Gubernuran, Padang, Selasa (4/7)

Kemungkinan, menurut Kepala 
LAN pembangunan fasilitas itu 
bisa dimulai pada 2018, sesuai 
komitmen Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi untuk pemerataan SDM 
aparatur negara.

Sementara itu Gubernur Sumatera 
Barat, Irwan Prayitno mendukung 
penuh pembangunan fasilitas 
pendidikan dan pelatihan aparatur 
negara di Padang Pariaman, 
karena akan berimbas positif pada 

peningkatan SDM ASN daerah itu. 

“Peningkatan SDM penting untuk menciptakan 
inovasi guna memberikan pelayanan yang 
lebih baik pada masyarakat,” tegasnya saat 
memberikan sambutan.

Selain itu pembangunan fasilitas tersebut 
diharapkan juga membawa efek domino bagi 
perekonomian masyarakat setempat.

Pada kesempatan yang sama Kepala LAN juga 
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menandatangani 
nota Kesepahaman 

antara LAN dengan Pemerintah Kabupaten 
Padang Pariaman terkait lokasi pembangunan 
fasilitas pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia yang berada di Tarok City, Nagari 

Kapalo Hilalang, Kec. 2×11 Kayu Tanam, 
Padang Pariaman.

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni 
menyebutkan saat ini pihaknya sudah 
menyediakan sekitar 100 hektare 
lahan di Kayu Tanam yang dihibahkan 
untuk pembangunan Pusat Pendidikan 
dan Latihan ASN.

“Kita sudah siapkan lahannya 
dan diharapkan 2018 dimulai 

pembangunannya. Dengan lahan 100 
hektare itu, disana bisa dibangun gedung 

pelengkap seperti Assessment Center dan 
juga Politeknik Administrasi Negara,” tegasnya.

Pada lokasi itu nanti juga akan dibangun 
sejumlah perguruan tinggi negeri seperti ISI 
Padang Panjang, Politeknik Padang, UNP, UIN 
Imam Bonjol, Diklat LAN, dan juga Rumah Sakit. 
Oleh karena itu  diharapkan perekonomian 
masyarakat setempat bisa meningkat. (mustofa/
humas)
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Jakarta – Pemimpin organisasi harus 
mampu mengakselerasi perubahan di 
lingkup organisasi yang dipimpinnya. 
Pemimpin harus memberikan motivasi 

kepada seluruh kolega dan staffnya agar secara 
intens turut serta dalam proses perubahan 
tersebut.

“Perubahan di kultur birokrasi kita hanya 
mungkin terjadi jika para pemimpinnya juga 
melakukan perubahan yang dimulai dari 
pola pikirnya. Karena ketika pola pikir para 
pemimpinnya berubah ke arah yang lebih maju 
dan inovatif, tentu hal ini juga akan diikuti 
oleh bawahannya,” kata Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, 
M.Si saat memberikan sambutan Pembukaan 
Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XLIII 
Kelas J, di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus 
PPLPN Pejompongan, Senin (1/8).

Menurutnya, dalam mendorong 
perubahan, setiap pemimpin 
harus memiliki tiga kompetensi 
dasar, yakni kompetensi 
manajerial, teknis dan sosio 
kultural. 

“Diklat Kepemimpinan ini 
dimaksudkan untuk membekali 
para pimpinan agar mampu 
menjadi ujung tombak 
organisasi. Sehingga nantinya 
mereka mampu membawa 
perubahan yang signifikan di 
lingkungannya,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, Kepala 
LAN juga meminta agar para 

pemimpin instansi mau bersinergi dengan para 
pihak untuk mengevaluasi proyek perubahan 
yang sudah dihasilkan di instansi masing-
masing. 

“Evaluasi pasca diklat diperlukan untuk 
memastikan bahwa setiap proyek perubahan 
di instansi berjalan secara berkesinambungan,” 
kata dia.

Kepala LAN meyakini jika proyek perubahan 
yang sudah dilakukan terus berjalan di intansi 
masing-masing, maka indeks daya saing 
dan indeks pelayanan publik Indonesia akan 
meningkat. (choky/budiprayitno)

 

Pemimpin Harus 
Akselerasi Perubahan
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60 TAHUN LAN
BERBAKTI & BERKARYA

UNTUK NEGERI
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Jakarta - Memperkuat Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang memiliki karakter 
melayani masyarakat merupakan 
tantangan bagi Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) yang kini menginjak usia ke 
– 60 tahun. Tantangan lain yang tidak kalah 
penting adalah mewujudkan birokrasi berkelas 
dunia di seluruh sektor pemerintahan.

“ASN berkelas dunia merupakan suatu 
keniscayaan, terutama ditengah era persaingan 
global yang semakin ketat. LAN memiliki cara 
tersendiri dalam membentuk aparatur yang 
tidak hanya memiliki kompetensi mumpuni 
melainkan juga memiliki mental pelayanan 
prima terhadap masyarakat,” jelas Kepala 
LAN DR. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan 
sambutan dalam Puncak Peringatan Acara 
HUT ke – 60 Lembaga Administrasi Negara, 
di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 
Jakarta, Senin (7/8).

Kepala LAN mengungkapkan, pada awalnya 
LAN dibentuk karena kesadaran pemerintah 
dalam mengembangkan kompetensi PNS 
saat itu yang dirasa masih kurang memadai. 
Apalagi, pasca kemerdekaan kualitas PNS 
di Indonesia yang merupakan tinggalan 
penjajah kolonial masih jauh dari standar 
yang diharapkan.

Dalam peringatan puncak HUT LAN 
yang mengusung tema “Berkarya 
dan Berbakti untuk Negeri”, Kepala 
LAN mengajak seluruh pegawai di 
jajaran LAN untuk bahu membahu 
membangun komitmen dan kerja 
keras untuk senantiasa melakukan 
terobosan-terobosan, pemikiran-
pemikiran serta inovasi baru untuk 
dapat menyelesaikan masalah-
masalah birokrasi yang saat ini 

nampaknya semakin rumit.

“Permasalahannya bukan karena rendahnya 
kemampuan teknis melainkan lebih kepada 
karakter PNS-nya. Disinilah yang kadang 
sering terlupakan,” tegasnya.

Kepala LAN mengatakan, dibawah 
kepemimpinannya, LAN saat ini terus 
berupaya memperbaiki kualitas aparatur 
melalui penyelenggaraan diklat untuk 
memenuhi kompetensi yang wajib dimiliki 
PNS. Kompetensi itu antara lain, kompetensi 
manajerial yang ditopang dengan diklat 
kepemimpinan,  kompetensi teknis dengan 
diklat teknis dan fungsional,  serta kompetensi 
sosiokultural dalam dimensi, kemampuan 
sosial, karakter-karakter dasar, dan hubungan 
sosial serta pemahaman norma di masyarakat.

Sementara itu, 
M e n t e r i 
P A N 
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LIPUTAN UTAMA

dan RB Asman Abnur mengapresiasi berbagai 
upaya yang dilakukan LAN di usianya yang 
ke-60 tahun. Dia mengatakan, saat ini telah 
banyak perubahan yang dilakukan LAN 
untuk menciptakan ASN yang kompeten dan 
profesional. 

“LAN memiliki peran penting dalam 
mendorong inovasi birokrasi. Upaya itu harus 
terus menerus dilakukan untuk mewujudkan 
pemerintahan berkelas dunia,” kata dia. 

Oleh karena itu Asman mendorong 
agar LAN terus berupaya mencari 
cara agar seluruh instansi 
pemerintah, baik pusat maupun 
daerah memiliki kemauan yang 
tinggi untuk berinovasi.

Dalam kesempatan yang sama 
Menteri ESDM, Ignasius Djonan 
yang juga menerima penghargaan 
Widyaiswara Ahli Utama  berharap 
agar LAN terus memperbaiki 
kurikulum kediklatannya sesuai 
dengan isu dan dinamika yang 
berkembang. Dengan demikian, 
hal ini akan meningkatkan minat 
ASN untuk mengikuti diklat. 

Puncak Perayaan HUT LAN ke-60 
ini juga dihadiri  mantan Kepala 
LAN terdahulu, di antaranya 
Awaludin Djamin, JB Kristiadi, 
Mustopadidjaja, Soenarno, 
serta Asmawi Rewansyah. 
Rangkaian kegiatan HUT LAN 
yang telah berlangsung selama 
seminggu  ini  sebelumnya diisi 
dengan kegiatan pemberian 
Bingkisan Dharma Wanita 
ke Pensiun,  Jalan sehat 
keluarga,  pembagian doorprize 
serta pengobatan gratis dan aksi 

donor darah. Melalui kegiatan ini kepala LAN 
mengharapkan agar LAN senantiasa dapat terus 
berkiprah dan akan terus berkarya, berbakti 
untuk negeri sesuai dengan slogannya yaitu 
Makarti Bhakti Nagari. (choky/budiprayitno)
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Peresmian Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, di Gedung A Lantai 2, Kantor LAN, Jakarta
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Jakarta – Rangkap jabatan pegawai negeri 
sipil di badan usaha milik negara harus 
segera dihentikan. Tak hanya melanggar 
undang-undang dan berpotensi korupsi, 

rangkap jabatan itu juga merupakan bentuk 
inefisiensi bagi anggaran pemerintah.

Tiga kementerian, yakni Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, dan Kementerian Keuangan, harus 
membenahi hal tersebut. 

Desakan untuk menghentikan rangkap jabatan 
itu antara lain mengemuka dalam dialog media 
“Rangkap Jabatan PNS dan Komisaris BUMN : 
Menyoal Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”, 

di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 
Selasa (6/6). Hadir sebagai pembicara, Ketua 
Ombudsman Amzulian Rifai, Deputi Bidang 
Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) Muhammad Taufiq, Komisioner Aparatur 
Sipil Negara Tasdik Kinanto, dan Direktur 
Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas 
Gadjah Mada Oce Madril. 

Taufik mengungkapkan, rangkap jabatan pada 
PNS yang sekaligus komisaris BUMN merupakan 
masalah klasik yang sudah lama terjadi pada 
birokrasi di Indonesia.

“Rangkap jabatan di komisaris BUMN sudah 
lama disoroti sebagai praktik yang sarat konflik 
kepentingan dan berpotensi kolutif. Dengan 

Hentikan Rangkap Jabatan
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“Rangkap jabatan di komisaris BUMN sudah 
lama disoroti sebagai praktik yang sarat konflik 

kepentingan dan berpotensi kolutif. Dengan rangkap 
jabatan ini, menjadi sulit untuk menegaskan siapa 

pihak yang diawasi dan yang mengawasi,”

rangkap jabatan ini, menjadi sulit untuk 
menegaskan siapa pihak yang diawasi dan yang 
mengawasi,” ujarnya. 

Ombudsman RI merinci ada 222 komisaris di 
144 unit usaha pemerintah yang merangkap 
jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik 
atau sebagai PNS. Jumlah itu mencapai 41 
persen dari 541 komisaris yang ada di semua 
unit usaha pemerintah.

LAN juga menemukan, posisi komisaris 
itu banyak ditempati kalangan PNS dari 
kementerian dan perguruan tinggi. Dari 117 
komisaris yang didata LAN, sebanyak 93 adalah 
pejabat di kementerian, 12 dari perguruan 
tinggi, 8 dari lembaga pemerintah, 5 dari TNI, 5 
dari pemerintah daerah, 1 dari Polri, dan 1 dari 
Kejaksaan. 

Dilarang

Padahal, menurut Amzulian, Undang-Undang 
No.25 Tahun 2009 dan UU No. 19/2003 tentang 
BUMN mengatur larangan rangkap jabatan. 
Rangkap jabatan itu dapat menimbulkan 
benturan kepentingan. 

Amzulian pun merinci dampak dari rangkap 
jabatan, yakni tugas pelayanan publik 
terabaikan, terjadi konflik kepentingan, rawan 
intervensi, pendapatan ganda, tak sesuai 

kapasitas, serta berpotensi korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN). 

Tasdik mengungkapkan, prinsip aparatur 
negara adalah dapat memberikan pelayanan 
publik yang terbaik bagi masyarakat. Demikian 
pula pada BUMN, harus mengambil peran untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu, jika ada pejabat eselon I merangkap 
jabatan sebagai komisaris, dapat dipastikan dia 
tak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan 
maksimal.  

Tasdik pun mengingatkan jika rangkap jabatan 
ini tidak segera dibenahi oleh tiga kementerian 
terkait, hal itu hanya akan menjadi pemborosan 
anggaran negara. Sebab, pejabat pemerintah 
yang merangkap sebagai komisaris memperoleh 
gaji dari instansi pemerintah dan unit usaha 
tempat yang bersangkutan menjadi komisaris. 

Sementara itu, Oce mengkritik proses 
pemilihan komisaris BUMN yang dilakukan 
melalui penunjukan langsung seperti saat ini. 
Ia mengusulkan agar pemilihan komisaris 
dilakukan melalui proses uji kelayakan dan 
kepatutan. Menurut dia, tak sedikit komisaris 
yang dipilih berdasarkan kedekatan secara 
politis, seperti dari kalangan tim sukses saat 
pemilihan presiden ataupun kepala daerah 
langsung. (Dimuat Harian Kompas/Humas)
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Jakarta – Gerakan Revolusi Mental dianggap 
masih belum menyentuh substansi 
persoalan karena hanya melakukan 
perombakan yang sifatnya institusional 

dan belum menyentuh paradigma, mindset, 
atau budaya politik dalam rangka pembangunan 
bangsa (nation building). Hal ini terbukti dari 
sikap para birokrat yang seharusnya menjadi 
aktor untuk memperbaiki layanan publik namun 
kenyataannya masih belum responsif dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Aparat birokrasi yang bertugas memberikan 
pelayanan publik seringkali masih menerapkan 
standar nilai atau norma pelayanan secara 
sepihak, seperti pemberian pelayanan yang 
hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan 
pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang 
terjadi adalah lemahnya komitmen aparat 
birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat 
yang dilayaninya,” kata Deputi Bidang Diklat 
Aparatur LAN, Dr. Muhammad Idris, M.Si dalam 
Acara Pembukaan Pelatihan Revolusi Mental 

Gerakan Revolusi Mental 
Harus Menyentuh Hal 

Substantif
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untuk Pelayanan Publik Angkatan I di Graha 
Wisesa, Kampus PPLPN LAN Pejompongan 
Jakarta. 

Padahal, menurut dia, perbaikan kinerja 
birokrasi dalam memberikan pelayanan publik 
menjadi isu yang semakin penting untuk segera 
mendapatkan perhatian semua pihak. Karena 
birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam 
memberikan pelayanan kepada publik akan 
sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan 
masyarakat secara keseluruhan dalam rangka 
meningkatkan daya saing suatu negara di era 
global.

“Apalagi saat ini masyarakat kita kian 
cerdas dan melek teknologi. Sudah 
sewajarnya birokrat dituntut untuk dapat 
memberikan pelayanan publik yang 
transparan, cepat dan akuntabel juga 
dengan biaya yang murah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Idris menjelaskan 
bahwa dalam memperbaiki layanan 
publik tidak hanya sebatas mengeluarkan 
berbagai kebijakan yang pada akhirnya 
tidak dapat diimplementasikan bahkan 
dibatalkan karena dianggap tidak efisien 
dan efektif.  Menurut dia, cara pandang 
revolusi mental untuk pelayanan 
publik adalah mampu mengidentifikasi 
permasalahan pelayanan publik di 
instansi, mengubah cara berpikir dalam 
penyelesaian pelayanan publik di 
instansinya serta memberikan inovasi 
dalam rangka pemecahan permasalahan. 
“Ini juga kompetensi yang wajib dimiliki 
oleh setiap ASN di negeri ini,” jelasnya. 

Sementara itu, terkait Gerakan Indonesia 
Melayani yang berada di bawah koordinasi 
Kementerian PAN & RB, Deputi Bidang 
Diklat Muhammad Idris mengatakan 

banyak sekali program yang dijalankan. Salah 
satunya melalui pelatihan revolusi mental untuk 
pelayanan publik. 

“Namun poin penting dari Gerakan Indonesia 
Melayani ialah birokrasi yang kuat untuk 
melakukan perubahan mindset terhadap 
pelayanan publik itu sendiri,” tegasnya. 

Idris berharap peserta pelatihan revolusi 
mental dapat menjadi agen yang efektif dalam 
mempercepat revolusi mental di instansinya 
dengan merespon permintaan masyarakat 
untuk mendapat pelayanan publik yang baik 
dan responsif. (choky/budiprayitno/humas)
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Jakarta - Terbitnya Peraturan Pemerintah 
No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
ASN telah membawa transformasi baru 
terhadap tata kelola ASN di Indonesia. 

“Transformasi tata kelola itu antara lain 
berupa pembinaan ASN yang dimulai dari 
sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam 
jabatan yang menekankan pada tiga aspek 
mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja,” kata Kepala LAN, Dr. adi Suryanto, 
M.Si dalam acara “Pelepasan Peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLIII,” 
Kelas A di Gedung Makarti Bhakti Nagari, 
Pejompongan, Jumat (9/6).

Menurut Kepala Lembaga Administrasi 
Negara, ketiga aspek dalam sistem merit ASN 
ini membawa pola perubahan pembinaan 
manajemen ASN yang selama ini berada pada 
konsep comfort zone bertransisi menjadi 
competitive zone.

“Jika pada ketentuan sebelumnya 
pengangkatan dalam jabatan mensyaratkan 
masa kerja (pangkat/golongan) tertentu 
yang bisa ikut pengisian jabatan, maka pola 
pembinaan manajemen PNS dalam PP No. 11 
Tahun 2017 ini tidak akan memberlakukan 
lagi syarat pangkat/golongan ruang dalam 
pengangkatan ke dalam jabatan,” jelasnya.

Menurut dia, hal yang dititik beratkan dengan 
adanya PP No. 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen ASN adalah kualifikasi dan 
kompetensi jabatan yang dimiliki oleh masing-
masing individu pemangku jabatan. 

“Kondisi ini mau tidak mau memacu 
kompetensi terbuka bagi para PNS. Jika Anda 
memiliki kualifikasi dan kompetensi, berarti 
anda berhak untuk menduduki jabatan 
tersebut,” jelasnya.

Menurut Kepala LAN, adanya kompetensi 

Kompetensi 
Menjadi 

Tolok Ukur 
ASN
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sebagai salah satu syarat jabatan 
pimpinan tinggi yang harus dimiliki 
oleh ASN juga mengharuskan 
mereka memiliki kualifikasi wajib. 
Sesuai UU ASN, setiap pimpinan 
tinggi di suatu instansi harus 
memiliki tiga kompetensi dasar, 
yakni Kompetensi Manajerial, 
Kompetensi Teknis, dan Sosio 
Kultural.

“PP No. 11 Tahun 2017 juga 
mengamanatkan LAN sebagai 
instansi pengembangan 
kompetensi ASN untuk 
terus melakukan pembaruan 
terhadap kurikulum dan 
bahan ajar sesuai dengan 
perkembangan global. Oleh 
karena itu, LAN kedepannya akan 
menggagas Diklat Kepemimpinan 
Tematik, dimana setiap proyek 
perubahan yang dihasilkan oleh peserta 
Diklat Kepemimpinan tersebut memiliki 
tema yang beragam sesuai dengan potensi 
yang ada di daerah tersebut,” jelasnya.

Kepala LAN berharap, para peserta 
Diklat Kepemimpinan yang 
telah lulus diklat sekembalinya 
ke instansi masing-masing 
akan mampu menjadi seorang 
pemimpin perubahan. “Anda 
memiliki inisiatif, kreatifitas, 
dan inovasi. Sehingga mampu 
mengoptimalkan resources 
yang terbatas, serta mampu 
meyakinkan orang lain terhadap 
perubahan yang akan dilakukan. 
Semoga akan banyak perubahan 
yang dihasilkan,” tutupnya. 
(choky/budiprayitno/humas).

 



WARTA

Warta LAN /Edisi 44/201728

Kick Off Sertifikasi ISO 
9001 Kedeputian Diklat 

Aparatur LAN
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Jakarta - Lembaga Administrasi Negara 
saat ini tengah mendorong percepatan 
kualitas pendidikan dan pelatihan 
aparatur dengan melakukan sertifikasi 

ISO 9001 : 2015. Sertifikasi ISO 9001 ini 
merupakan upaya konkret untuk memperbaiki 
layanan pelanggan dan standar manajemen 
mutu sesuai standar internasional. 

“LAN saat ini terus mendorong perbaikan 
sektor Diklat dengan membangun kultur 
kualitas. Sertifikasi ISO ini hanya sebagian 
kecil dari upaya LAN untuk memberikan 
penekanan pada percepatan peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang ditujukan pada 
kesiapan para pengelola pelayanan publik dan 
budaya pelayanan yang lebih bermutu sesuai 
dengan standar yang ada,” jelas Kepala 
Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, 
M.Si saat memberikan sambutan Kick Off 
Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Kedeputian Diklat 
Aparatur dengan tema “Memantapkan Kinerja 
Pelayanan, Pembinaan dan Penyelenggaraan 
Diklat Aparatur di Indonesia,” di halaman 
Auditorium Wicaksana, Kampus PPLPN LAN 
Pejompongan Jakarta. 

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menegaskan 
selain pentingnya membangun kultur 
pelayanan publik sesuai standar internasional, 
seluruh pihak di lingkungan Kedeputian Diklat 
Aparatur juga perlu mencari terobosan serta 
inovasi dengan mengembangkan layanan 
berbasis elektronik pada setiap jenis layanan 
yang diberikan,  khususnya kepada para 
stakeholders yang selama ini menjadi mitra 
kerjanya.

“Karena Standar ISO 9001 ini akan mengikat 
perilaku pegawai dalam proses pelayanan 
yang dilakukan. Untuk itu, mari kita wujudkan 
kebersamaan, komitmen baru, serta 
perspektif baru perubahan budaya kerja di 
LAN,” jelasnya.

Untuk diketahui, ISO 9001 merupakan 
sertifikasi yang berorientasi pada layanan 
pelanggan dan standar manajemen mutu yang 
diadopsi pada tahun 2000 oleh International 
Organization for Standardization (ISO). 

Menurut standar ini, sebuah organisasi harus 
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi 
atau melampaui kepuasan pelanggan dalam 
hal fungsi produk, kualitas dan kinerja. 
Organisasi juga harus selalu menerapkan 
peraturan, standar industri, dan praktik 
terbaik mengenai proses produksi dan hasil. 

Bersamaan dengan Kick Off ISO 9001 ini juga 
diselenggarakan Awareness Training ISO 9001 
: 2015 yang melibatkan seluruh pegawai di 
lingkungan Kedeputian Diklat Aparatur LAN. 
Setidaknya ada lima output yang akan dihasilkan 
dalam ISO 9001 : 2015 di antaranya : 1) 
Standar di Bidang Pembinaan Diklat Aparatur, 
2) Standar di Bidang Kualitas Widyaiswara, 
3) Standar di Bidang Penyelenggaraan Diklat 
Kepemimpinan Nasional, 4) Standar di Bidang 
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional, 
5) Standar di Bidang Penyelenggaraan 
Training Bahasa serta Perpustakaan. (choky/
budiprayitno/humas)
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Jakarta – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
(STIA) Lembaga Administrasi Negara 
berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 
dari SGS Indonesia System Certification 

di bidang pelayanan akademis kemahasiswaan 
untuk jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2). 

Sertifikat ISO 9001 : 2015 ini diserahkan 
langsung oleh Commercial Manager CBA 
Indonesia Warasputi Putri Andrianti kepada 
Ketua STIA LAN Jakarta Makhdum Priyatno.

Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati WK dalam 
sambutannya mengatakan, sertifikat ISO 
yang diraih STIA LAN Jakarta ini merupakan 
pencapaian yang luar biasa. Selain menjadi 

penanda kualitas pelayanan yang diberikan, 
sertifikat ISO ini harus menjadi pendorong bagi 
satker-satker lain di lingkungan LAN untuk lebih 
baik lagi dalam memberikan pelayanan.

“Pencapaian ini harus diikuti oleh satker-satker 
lain di LAN,” jelasnya saat Acara Penyerahan 
Sertifikat ISO 9001 : 2015 kepada STIA 
LAN Jakarta, di kampus STIA LAN Jakarta, 
Pejompongan, Rabu (16/8).

Sri Hadiati menambahkan, diraihnya sertifikasi 
ISO ini bukanlah “garis finish” dalam memberikan 
pelayanan, melainkan harus menjadi pemantik 
bagi seluruh civitas STIA LAN Jakarta untuk 
terus berkomitmen terhadap pelayanan mutu 

STIA LAN Raih Sertifikat 
International ISO 9001 : 2015
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yang diberikan sesuai dengan standar 
internasional.

“Sertifikasi ini seharusnya menjadi titik 
tolak perjalanan STIA LAN Jakarta untuk 
menciptakan alumni SDM aparatur 
berkelas dunia. Saya yakin, dengan 
pelayanan yang baik lambat laun akan 
menghasilkan kinerja yang baik pula,” 
ujarnya.

Ketua STIA LAN Jakarta, Dr. Makhdum 
Priyatno, MA dalam kesempatan yang 
sama mengatakan, diperolehnya 
sertifikasi ISO ini telah melalui proses 
panjang dan pengawasan penuh 
dari SGS dari waktu ke waktu. Hal ini 
dilakukan untuk menjaga komitmen 
mutu yang diberikan STIA dalam bidang 
pelayanan.

“SGS sebagai mitra kerja akan 
terus mengawasi dan mengevaluasi 
pelayanan yang diberikan oleh STIA 
guna memastikan standar ini tetap 
berjalan secara efektif” paparnya

Commercial Manager CBA Indonesia 
Warasputi Putri Andrianti mengatakan, 
pemberian sertifikat ISO SGS ini 
menempatkan STIA LAN kini sejajar 
dengan universitas bertaraf internasional 
di dunia. 

“Sertifikat ISO SGS ini merupakan 
sertifikasi yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Inggis dan diakui secara 
internasional. Jadi STIA LAN kini 
sejajar dengan universitas bertaraf 
internasional,” pungkasnya. (choky/
budiprayitno)
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Bandung – Visi dan misi pembangunan 
aparatur sipil negara saat ini difokuskan 
dalam rangka mendukung efektifitas 
pemerintahan. Hal ini penting mengingat 

efektifitas pemerintahan menjadi tolok ukur 
profesionalisme aparatur sipil negara dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sesuai dengan indikator efektifitas 
pemerintahan yang dikeluarkan oleh Bank 
Dunia, setidaknya ada beberapa indikator yang 
diukur, antara lain : kualitas pelayanan publik, 
pelayanan aparatur, kemandirian dari tekanan 
politik, rumusan kebijakan dan kredibilitas 
komitmen pemerintah,” jelas Deputi SDM 

Aparatur Kementerian PAN – RB Setiawan 
Wangsaatmaja saat memberikan materi 
Konferensi Nasional Ilmu Administrasi bertema : 
Kebijakan ASN dalam Meningkatkan Daya Saing 
Bangsa, yang diselenggarakan STIA Lembaga 
Administrasi Negara, Rabu (18/7). 

Menurut dia, dari hasil evaluasi yang dilakukan 
Bank Dunia terhadap sejumlah indikator 
itu, posisi Indonesia saat ini jauh tertinggal 
dibandingkan negara-negara di kawasan Asia, 
seperti Vietnam, India, Philipina, maupun 
Malaysia.

“Dibandingkan dengan Jepang atau Singapura, 

Efektifitas Pemerintahan 
Cermin Profesionalisme ASN



WARTA

Warta LAN/Edisi 44/2017 33

posisi efektifitas pemerintahan 
kita sangat jauh. Jika 
berpijak pada penilaian itu, 
masih banyak yang harus 
kita benahi dari aspek SDM 
aparatur kita,” jelasnya.

Setiawan mengatakan, 
langkah konkret yang saat ini 
ditempuh untuk memperbaiki 
kualitas aparatur agar dapat 
mengejar ketertinggalan 
dengan negara-negara di 
kawasan adalah membangun 
sistem merit bagi ASN. Menurut 
dia, hal ini sudah dirumuskan 
melalui milestone arah pembangunan 
nasional dan ASN. 

“Sesuai RPJM hingga 2024 mendatang, 
merit sistem yang dibangun ini diharapkan 
akan menghasilkan keunggulan kompetitif, SDM 
berkualitas dan berkemampuan IPTEK, serta 
mendorong perekonomian berbasis sumber 
daya aparatur. Jadi pada akhirnya ASN akan 
menjadi human capital bagi pembangunan 
bangsa ini menuju Indonesia yang mandiri, 
maju, adil dan makmur. Ini juga menjadi 
pekerjaan rumah bagi Lembaga Administrasi 
Negara,” jelasnya. 

Sementara itu, Guru Besar FISIP Unpad 
Budiman Rusli mengatakan, konsepsi ideal 
mengenai pembangunan sumber daya aparatur 
sipil negara masih dihadapkan pada beberapa 
persoalan. Ia menyebut arogansi kekuasaan 
seringkali membuat birokrasi menjadi susah 
profesional karena adanya intervensi politik.

“Birokrasi menjadi tidak bebas nilai dan 
dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. 
Misalnya saja dalam kasus mutasi maupun 
promosi jabatan yang seringkali menabrak 
aturan-aturan yang ada. Tapi karena ada unsur 

kedekatan 
d e n g a n 
penguasa, maka kualifikasi dan kompetensi 
jabatan menjadi dikesampingkan,” jelasnya. 

Budiman menilai, upaya untuk mendorong 
profesionalisme aparatur sipil negara merupakan 
pekerjaan berat. Bukan karena hanya faktor 
politik semata, namun juga berkaitan dengan 
ketrampilan kerja secara fisik serta psikis. 

“Disinilah peran LAN sebagai instansi pemegang 
mandat pengembangan kompetensi ASN untuk 
terus melakukan pembaharuan terhadap 
kurikulum dan bahan ajar diklat sesuai dengan 
dinamika yang berkembang. Sehingga ke 
depan, aparatur sipil negara benar-benar 
mampu menjadi penopang pembangunan 
nasional,”tutupnya. (budiprayitno/choky)
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Manado - Pembangunan daerah perlu 
ditunjang dengan sumberdaya 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
berkualitas. Pasalnya, ujung tombak 

pemerintahan di segala bidang terletak pada 
Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penerjemah 
kebijakan Kepala Daerah. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen 
saat membacakan sambutan Gubernur Olly 
Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Nasional 
Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel 
Peninsula Manado, Kamis (18/5) malam.

Menurut Edwin, ASN berperan sebagai 
motor penyelenggara roda pemerintahan, 
pembangunan dan kegiatan sosial 
kemasyarakatan. Untuk mewujudkan hal ini 
diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi 
seluruh ASN.

“Kita menyadari bahwa pendidikan dan 
pelatihan bagi ASN memegang peran penting. 
ASN sebagai aset arus terus dikembangkan 
kompetensinya agar dapat membantu program 
pembangunan,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mewujudkan hal tersebut 
diperlukan dukungan dari berbagai pihak, 

ASN Ujung Tombak 
Pembangunan Daerah 
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diantaranya sinergitas dengan Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) yang 
memang bertugas mendidik dan melatih 
aparatur sipil negara. Termasuk juga 
dengan Kementerian PAN dan RB yang 
banyak mengeluarkan kebijakan terkait 
pengembangan ASN.

“Melalui momentum Rakornas ini kami 
berharap dapat menghasilkan sinergitas 
visi, persepsi dan langkah kerja segenap 
penyelenggara kediklatan se-Indonesia 
khususnya yang terkait perkembangan 
berbagai aturan kepegawaian dan 
manajemen ASN,” jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Asman Abnur mengatakan, 
pengembangan kompetensi ASN saat ini 
diarahkan untuk mendukung reformasi 
birokrasi.

“Pengembangan kompetensi ASN adalah 
bagian penting dalam reformasi birokrasi 
karena berperan dalam pembangunan 
bangsa. Bahkan bagi negara yang telah 
maju sekalipun, reformasi birokrasi 
merupakan proses yang tidak berhenti 
dan dilakukan secara berkesinambungan,” kata 
dia.

Asman mengatakan, upaya pengembangan 
kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU 
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti 
pengembangan kompetensi minimum 20 jam 
pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap 
PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama 
untuk diikutsertakan dalam pengembangan 
kompetensi dengan memperhatikan hasil 
penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN 
yang bersangkutan.

“Adapun untuk pengembangan kompetensi 
ASN, dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, 
seminar, kursus, dan penataran. Selain itu, 
pengembangan kompetensi harus dievaluasi 
oleh pejabat yang berwenang dan digunakan 
sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan 
jabatan dan pengembangan karier,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN & RB 
Asman Abnur didampingi Kepala LAN Dr. Adi 
Suryanto menyerahkan Sertifikat Akreditasi 
Penyeleggaraan Diklat kepada Sekda Provinsi 
Sulut Edwin H. Silangen. (budiprayitno/humas)
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Jakarta - Penyebaran kabar bohong atau 
hoax melalui media sosial saat ini sangat 
meresahkan. Pada awalnya banyak hoax 
dalam bidang kesehatan, namun saat ini 

lebih banyak hoax dalam bidang politik yang 
mengiringi perhelatan pilkada di tanah air. 
Derasnya arus hoax di media sosial mampu 
membuat polarisasi dalam masyarakat. Saling 
hujat, ujaran kebencian dan debat yang tak 
kunjung selesai mendapat perhatian serius dari 
Presiden Joko Widodo. Presiden meminta semua 
elemen masyarakat menghentikan aktivitas yang 
mampu memecah belah bangsa tersebut.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 
Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono juga 
mengingatkan tentang bahayanya hoax. 

Lawan 
Hoax 
Demi 
Keutuhan 
NKRI



WARTA

Warta LAN/Edisi 44/2017 37

Menurutnya, penggunaan media sosial 
mempunyai andil yang sangat besar dalam 
penyebaran hoax. 

“Hoax yang terus beredar di media sosial bisa 
merongrong keutuhan bangsa, apalagi saat 
ini gencar berhembus hoax tentang Islam 
versus PKI,” ujarnya dalam acara Pra Seminar 
Policy Brief Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXV 
dengan tema “Pemanfaatan Media Sosial 
Melawan Hoax” di Gedung Makarti Bhakti 
Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, 
Jakarta Pusat, Kamis (18/5).

Hendropriyono juga menegaskan serangan 
hoax di media sosial mampu diatasi apabila 
aplikasi penyaring hoax sudah berjalan 
semestinya. 

“Artikel-artikel yang mengandung konten hoax 
dari akun tertentu di media sosial seharusnya 
kita saring dulu dengan mengklarifikasikan 
dengan media massa mainstream yang 
terpecaya,” imbuhnya. 

Literasi masyarakat juga harus ditingkatkan, 
karena pada dasarnya artikel hoax lebih banyak 
berasal dari sumber yang tidak jelas asal 
usulnya bukan dari media massa terpecaya. 
Terlebih lagi masyarakat cenderung mudah 
terprovokasi dengan judul tanpa membaca 
isinya secara lengkap.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen. Pol Drs. 
Rikwanto mengatakan, maraknya hoax dimulai 
jelang Pileg dan Pilpres tahun 2014, banyak 
berita yang “digoreng” oleh pihak tertentu untuk 
menjatuhkan pihak lawan. Di sisi lain pemilik 
media mainstream m,embuat partai baru atau 
masuk partai kemudian menggunakan media 
tersebut untuk berkampanye. 

“Publik kehilangan kepercayaan terhadap 
netralitas media dan kebenaran isi media, 
karena pemilik media masuk partai tertentu 
dan partai sendiri membuat media sendiri,” 
terangnya.

Sebagai pilar ke empat tegaknya demokrasi di 
Indonesia, media massa atau pers seharusnya 
tetap netral dalam pemberitaannya. Dengan 
demikian kepercayaan publik terhadap pers 
semakin menguat, hal ini tentu akan dapat 
dijadikan sarana masyarakat dalam menangkal 
penyebaran hoax.

Lebih lanjut Rikwanto mengatakan dalam era 
demokrasi ini orang bebas menyampaikan 
pendapat termasuk melalui media sosial. Namun 
perlu diingat bahwa dalam menyampaikan 
pendapat harus tetap pada koridor yang telah 
ditentukan. 

“Munculnya hoax itu di media sosial bukan di 
media massa mainstream, sehingga netizen 

Artikel-artikel yang mengandung konten 
hoax dari akun tertentu di media sosial 

seharusnya kita saring dulu dengan 
mengklarifikasikan dengan media massa 

mainstream yang terpecaya,”
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(pengguna media sosial) harus bijak 
dalam menggunakannya,” kata dia.

Polri terus bergerak melawan hoax, 
yaitu dengan menganalisa dan 
memetakan pergerakan netizen 
yang mengunggah ujaran kebencian 
(hate speech), hoax maupun 
kejahatan lain di dunia maya. 

“Salah satu upaya menangani 
penyebaran berita hoax adalah 
dengan memonitor setiap berita di 
media sosial. Jika berita tersebut 
terbukti mengandung unsur 
kebohongan, Polri segera melakukan 
penindakan dengan memberikan 
stempel, kemudian menyebarkan 
kembali ke masyarakat”, jelasnya.

Dengan demikian, diharapkan 
masyarakat dapat mengetahui 
berita yang mengandung hoax dan 
menghentikan penyebarannya.

Di lain pihak, saat ini Pemerintah juga 
tengah membahas pembentukkan 
Badan Siber Nasional (BSN) 
untuk memproteksi kegiatan 
siber secara nasional. Badan ini 
diharapkan mampu menekan 
maraknya penyebaran hoax, 
meningkatkan pertahan keamanan, 
dan menertibkan perdagangan 
elektronik (danang/budiprayitno/
humas)
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Jakarta – Reformasi birokrasi di Indonesia 
saat ini masih belum berdampak 
banyak bagi masyarakat dan berjalan 
ibarat komedi putar.  Hal ini ditandai 

dengan masih banyaknya praktek korupsi, 
suap, pungutan liar serta tumpang tindih 
regulasi. Perlu ada terobosan luar biasa 
untuk menghasilkan birokrasi yang bersih dan 
profesional. 

“Kita telah menghabiskan banyak energi, 
tenaga dan pikiran, serta anggaran. Namun 
reformasi birokrasi tidak banyak bergerak. 
Ibaratnya komedi putar seolah berputar tapi 
tidak beranjak dari tempat semula,” ujar 
Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menerima 
kunjungan peserta Diklat Reform Leader 
Academy (RLA) PKP2A III LAN Samarinda di 
Ruang Rapat Pimpinan, Kantor LAN Jakarta, 
Selasa (13/6). 

Rombongan peserta Diklat RLA yang dipimpin 
oleh Kepala PKP2A III LAN Samarinda Mariman 
Darto menerima arahan dari Kepala LAN sebelum 
bertolak untuk studi banding ke Civil Service 
College (CSC) Singapura.

Menurut dia, perlu ada rencana aksi nasional 
yang terkait dengan reformasi birokrasi agar 
tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. Bahkan, 
melampaui target yang ditetapkan. 

“Reformasi birokrasi bukan hanya mengejar 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, 
tetapi muncul masalah di kemudian hari. Tidak 
pula dengan tumpukan SOP yang menggunung 
tetapi tidak ada manfaat bagi masyarakat,” 
kritiknya.

Menurut Kepala LAN, cara pandang terkait 

reformasi birokrasi yang salah kaprah tersebut 
harus segera dihilangkan. Karena pada dasarnya 
reformasi birokrasi bertujuan untuk kemanfaatan 
masyarakat. 

“Kalau belum ada manfaat bagi masyarakat 
berarti apa yang kita lakukan belum reform,” 
lanjut dia.

Menyikapi hal tersebut, Kepala LAN Dr. Adi 
Suryanto, M.Si mengungkapkan, LAN saat 
ini mendapat mandat dari Menteri PAN dan 
RB Azman Abnur untuk menambah jumlah 
penyelenggaraan Diklat Reform Leader Academy. 

“Penambahan jumlah Diklat RLA ini diharapkan 
akan mampu membawa perubahan nyata di 
lingkungan birokrasi. Karena Diklat RLA ini akan 
disertai dengan rencana aksi nasional yang 
terkait dengan reformasi birokrasi di instansi 
masing-masing peserta. Dengan begitu maka 
diharapkan ada lahir kader-kader reformasi 
birokrasi ke depannya,” jelasnya. (danang/
budiprayitno/humas)

Reformasi Birokrasi Masih 
Belum Optimal
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Manado – Aparatur Sipil Negara (ASN) 
harus mulai merubah pola kerjanya 
secara profesional agar dapat 
menekan in-efisiensi birokrasi yang 

selama ini cenderung merugikan keuangan 
negara. ASN juga harus berorientasi pada 
aspek pelayanan publik yang memuaskan 
sebagaimana telah banyak dilakukan kalangan 
swasta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, 

saat ini pemerintah tengah melakukan review 
terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. 
Menurutnya, banyak aspek yang disoroti terkait 
program kegiatan ASN yang harus dibenahi 
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap 
pola kerja ASN menunjukkan banyak program 
kegiatan yang tidak nyambung urgensinya. 
Akibatnya, anggaran negara terbuang sia-sia,” 
jelasnya saat memberikan sambutan dalam 
acara Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 

Pola Kerja ASN
Harus Dirubah Untuk Cegah 

In-efisiensi Birokrasi
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ASN  bertema “Bersatu Mengembangkan 
Kompetensi ASN Menuju Human Capital ASN 
2025,” di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, 
Kamis (18/5) malam.

Asman mencontohkan, adanya sejumlah 
daerah yang menyusun program kerja hanya 
berorientasi kepada proyek semata. Padahal 
hal itu tidak benar-benar dilakukan berdasarkan 
skala prioritas. 

“Ada daerah yang membangun program 
pengairan tetapi airnya tidak mampu mengairi 
sawah. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata 
orientasinya hanya proyek dan menghabiskan 
anggaran. Ada juga program Kesehatan 
Lingkungan yang dalam bayangan saya isinya 
penataan dan pengelolaan lingkungan. Namun 
ternyata kegiatannya isinya Seminar, Studi 
Banding dan honorarium. Jelas sekali ini 
tidak boleh terjadi lagi ke depan,” kata dia.  

Asman mengungkapkan saat ini pihaknya 
tengah berupaya untuk menyatukan sistem 
perencanaan, penganggaran, keuangan 
dan manajemen kinerja dalam satu sistem 
tunggal. Dengan demikian ada sinkronisasi 
program kegiatan sejak awal perencanaan 
hingga implementasi di lapangan.

“Nantinya juga akan kita siapkan basis 
pengukuran kinerja yang bernama 
performance management. Sehingga ASN 
memiliki tolok ukur kinerja yang jelas dan 
tepat,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Asman 
menambahkan, upaya profesionalisme ASN 
bukanlah omong kosong belaka. Terbitnya 
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen ASN telah memberikan 
panduan pembinaan dan pengembangan 
pola karir ASN ke depan.

“Pembinaan dan pengembangan ASN itu 
akan dimulai dari sistem rekrutmen hingga 
pengangkatan dalam jabatan. Ada tiga 
aspek yang kita tekankan, yakni kualifikasi, 
kompetensi, serta kinerja,” tuturnya. 

Dengan tiga aspek tersebut, lanjut Asman, 
terjadi perubahan pola pembinaan ASN. Dari 
yang tadinya berkonsep comfort zone menjadi 
comfort competitive zone.

“Dengan demikian, pola karir ASN akan sangat 
kompetitif. Tidak memiliki kompetensi, silahkan 
minggir dulu. Apalagi sekarang sudah mulai 
sistem open bidding yang memberi kesempatan 
kepada kalangan profesional untuk masuk 
birokrasi. Jadi iklim kompetitif ini yang sedang 
kita bangun agar birokrasi di Indonesia menjadi 
maju,” tutupnya. (budiprayitno/humas)



WARTA

Warta LAN /Edisi 44/201742

Manado – Seluruh instansi pemerintah harus 
bergerak cepat dalam menyiapkan sumber 
daya aparaturnya yang profesional. Selain 
karena tuntutan perubahan, keluarnya UU 

No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
telah merubah pondasi dasar sistem pengelolaan ASN di 
Indonesia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi 
Suryanto, M.Si mengatakan, pemberlakuan UU No. 5 
tahun 2014 merupakan penanda penting kebangkitan 
Aparatur Sipil Negara. Undang-undang itu saat ini telah 
menempatkan ASN sebagai profesi dan memberikan 
landasan bagi pengelolaan ASN secara holistik.

“Keluarnya UU No.5 tahun 2014 tentang ASN yang 
disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 
tahun 2017 tentang Manajemen ASN harus disikapi 
dengan strategi yang tepat dalam rangka melakukan 
reformasi pengelolaan ASN di lingkungan instansi 
pemerintah. Harapannya, ASN profesional yang 
mampu mendorong dan mendukung gerak laju 
pembangunan pemerintah dapat terwujud,” 

jelasnya saat memberikan sambutan pada acara 
Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 

ASN  bertema “Bersatu Mengembangkan 
Kompetensi ASN Menuju Human Capital ASN 

2025,” di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, 
Kamis (18/5) malam.

Menurut Kepala LAN, pengembangan 

Instansi Pemerintah Harus 
Bergerak Cepat Wujudkan 
ASN Profesional
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kompetensi ASN harus dilakukan dengan 
mengedepankan kesadaran, komitmen, 
komunikasi dan koordinasi antar para 
pemangku kepentingan, khususnya dalam 
merencanakan program pengembangan 
kompetensi ASN sebagaimana mandat 
dalam UU ASN dan PP Manajemen ASN.

“Reformasi pengelolaan ASN harus 
didasari dengan sinergitas berbagai pihak 
yang terkait. Sehingga ada satu kesamaan 
misi yang akan dijalankan bersama dalam 
mewujudkan ASN yang berkompeten 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing,” jelasnya.

Kepala LAN berharap, Rakornas kali ini 
harus mampu dimanfaatkan sebagai 
media bagi seluruh instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan ASN untuk merumuskan 
langkah taktis apa saja yang harus 
dilakukan.

“Sehingga di akhir Rakornas ini dapat 
disepakati komitmen bersama seluruh 
stakeholders dalam melaksankan 
kebijakan ASN, khususnya terkait 
Pengembangan Kompetensi ASN. Jadi 
para Pejabat Pembina Kepegawaian mampu 
memenuhi tuntutan UU ASN dan PP Manajemen 
ASN mulai tahun 2018,” kata dia.

Rapat Koordinasi Nasional yang berlangsung 
selama dua hari ini rencananya akan membahas 
sejumlah isu aktual terkait dengan kebijakan 
ASN beserta tantangan dalam penerapannya. 
Sejumlah materi yang akan dibahas antara lain 
: Arah Kebijakan Pengembangan SDM dalam 
mewujudkan Human Capital ASN, Implementasi 
Merit Sistem dalam Manajemen ASN, Implikasi 

Mandat PP No. 11 Tahun 2017 bagi 
Instansi Pemerintah, Pengembangan 

Kompetensi ASN dalam konteks Human 
Resource Management, Strategi Pemenuhan 
Hak Pengembangan Kompetensi ASN, Peran 
BPSDM Provinsi dalam Pengembangan ASN 
Daerah, Pengembangan Program Pelatihan 
Teknis : Lesson Learnt koordinasi Kementerian 
dengan Daerah, Pengelolaan Program Pelatihan 
Terpadu dan Kemandirian Lembaga Pelatihan, 
serta Tantangan Pengembangan Kompetensi 
ASN Wilayah Terpencil. (budiprayitno/humas) 
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Jakarta – Diklat Pelatihan Dasar CPNS 
dilakukan untuk mengubah pola perilaku 
dan mindset peserta diklat agar mampu 
menjadi pelayan publik yang profesional 

ketika mereka kembali ke dunia kerja. Diklat 
Pelatihan Dasar  diharapkan menjadi jawaban 
atas diklat CPNS yang selama ini hanya 
dianggap sebagai formalitas belaka. 

“Perubahan Diklat pra jabatan menjadi 
pelatihan dasar ASN bukan hanya perubahan 
nama saja, tetapi lebih kepada perubahan 
mindset ASN dalam memahami nilai-nilai dasar 
ASN,” ujar Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si 
dalam sambutannya pada acara Pelepasan 
Peserta Piloting Pelatihan Dasar Calon PNS 
Golongan III di Graha Makarti Bhakti Nagari, 
Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta 
Pusat, Rabu (19/7).

Diklat 
Latsar 
PNS untuk 
Didik Calon 
Pegawai 
Profesional
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Kepala LAN mengatakan, piloting pelatihan 
dasar CPNS ini menekankan pada nilai-nilai 
dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, 
etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi 
atau lebih dikenal dengan singkatan ANEKA. 
Selain dituntut untuk memahami nilai-nilai 
dasar ASN, setiap calon pegawai juga dituntut 
menjalankan perannya sebagai pelaksana 
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat 
dan pemersatu bangsa. 

“Tantangan ASN saat ini sangat beragam. 
Untuk itu dibutuhkan ASN yang memiliki 
kompetensi baik kompetensi manajerial 
maupun kompetensi sosio kultural,” imbuhnya.

Kepala LAN menambahkan, dalam system 
merit saat ini karier seorang ASN dipengaruhi 
oleh kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang 
dimilikinya. Bukan berdasar pada pilihan 
politik, suku, agama dan faktor-faktor lain yang 
selama ini disalahgunakan dalam menentukan 
karier seorang ASN.

“Piloting pelatihan dasar ASN juga merupakan 
jawaban dari LAN dalam mencapai world class 
government tahun 2025 yang ditetapkan oleh 
pemerintah,” tambahnya. 

Kepala LAN mengakui bahwa membentuk 4,5 
juta ASN untuk mencapai birokrasi berkelas 
dunia bukan perkara mudah. Butuh dukungan 
dari semua pihak dalam mewujudkan hal 
tersebut. 

“LAN sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 memiliki kewenangan 
dalam pengkajian dan pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan ASN. Hal tersebut dikuatkan lagi 
dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 
11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 
pada awal tahun ini,” pungkasnya. (danang/
mustofa/humas)
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Jakarta - Sumber daya Aparatur Sipil Negara 
(ASN) harus dipandang sebagai aset 
organisasi yang kompetensinya perlu terus 
dikembangkan dalam rangka mendorong 

profesionalisme ASN dan terwujudnya birokrasi 
berkelas dunia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, di era 
perkembangan teknologi dan informasi saat 
ini kompetensi dan kualifikasi aparatur sipil 
harus segera di up grade dengan memberikan 
pendidikan dan pelatihan yang tepat. 
Harapannya, birokrasi di Indonesia akan 
semakin profesional dan mampu bersaing 
dengan aparatur di negara lain di kawasan.  

Menurut dia, profesionalisme aparatur memiliki 
kriteria dasar yang harus dipenuhi agar standar 
world class governance dapat terpenuhi. Kriteria 
dasar itu diantaranya profesional, berintegritas, 
memiliki budaya pelayanan yang tinggi, serta 
berwawasan global. 

“Kriteria tersebut perlu dimiliki aparatur 
untuk memenuhi tuntutan kualifikasi aparatur 
sipil negara yang mumpuni sehingga 
world class governance benar-benar ada 
di Indonesia,”  tegasnya saat memberikan 
sambutan dalam acara penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial 
dengan LAN terkait Penguatan Kapasitas Komisi 
Yudisial melalui Penyelenggaraan Kegiatan 

Komisi Yudisial Tandatangani 
MoU dengan LAN
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Kajian Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan 
Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara serta 
Pendidikan Tinggi di Ruang Rapat Pimpinan, 
LAN Pusat, Jakarta, Senin (19/6).

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN mengingatkan 
para pemangku kebijakan di Indonesia agar 
merubah paradigmanya terhadap pendidikan 
dan pelatihan bagi aparatur sipil negara.

Menurutnya, jika ingin memperoleh aparatur 
dengan kualitas dunia, maka pendidikan dan 
pelatihan harus dipandang sebagai sarana 
untuk meningkatkan kompetensi mereka. SDM 
Aparatur harus dinilai sebagai investasi jangka 
panjang.

“Sehingga paradigma yang menganggap 
diklat bagi pegawai sebagai bentuk inefisiensi 
anggaran sudah harus mulai ditinggalkan. 
Apalagi, UU ASN memberikan jaminan bahwa 
pengembangan kompetensi pegawai selama 
80 jam setahun merupakan hak yang melekat 
pada setiap pegawai,” jelasnya. 

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komisi 
Yudisial Prof. Dr.  Aidul Fitriciada Azhari,  M. 
Hum. Menurut dia, peningkatan kompetensi 
pegawai merupakan hal yang mutlak dilakukan 
untuk memperoleh SDM aparatur yang mampu 
memenuhi tingginya tuntutan pekerjaan. 

“Saya berharap nota kesepahaman ini menjadi 
senjata yang ampuh untuk meningkatkan 
kapasitas pegawai di lingkungan Komisi 
Yudisial. Di samping juga ada peningkatan 
dalam pengelolaan diklat di lingkungan Komisi 
Yudisial,” ujarnya.

Aidul berharap, usai penandatanganan kerja 
sama ini, Komisi Yudisial dan LAN akan bersinergi 
secara simultan dalam ruang lingkup kerja 
sama, terutama dalam penyediaan pegawai 
Komisi Yudisial untuk menjadi widyaiswara di 
Pusdiklat Komisi Yudisial. (choky/budiprayitno/
humas)
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Bandung - Ikhtiar untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang efektif sejauh ini 
masih berkutat pada level gagasan saja. Hal 
ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Bank Dunia yang menunjukkan efektifitas 
pemerintah baik di pusat maupun daerah masih 
menyisakan persoalan dan memerlukan pembenahan 
di segala aspek.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi 
Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si saat menjadi 
Keynote Speech dalam rangka Konferensi Nasional 
Ilmu Administrasi yang mengambil tema “Peran 
Lembaga Administrasi Negara dalam Perspektif 
Kebijakan ASN untuk Mewujudkan Governance 

Effectiveness” di Sekolah 
Tinggi Ilmu Administrasi 
(STIA) Lembaga Administrasi 
Negara (LAN), Rabu (19/7). 

Konferensi Nasional dalam 
rangka Peringatan HUT LAN 
ke 60 itu juga menghadirkan 

Guru Besar FISIP Unpad 
Prof. Dr. Budiman Rusli, MS, 

Deputi Bidang SDM Aparatur 
Menpan RB Dr. Ir. Setiawan 

Wangsaatmaja, serta Ketua STIA 
LAN Dr. Joni Dawud, DEA.

Menurut Kepala LAN, perlu langkah 
konstruktif untuk memperbaiki 
hal tersebut agar birokrasi 
Indonesia mampu hadir di tengah 
masyarakat dan bersaing di era 

60 Tahun Kiprah LAN Dalam 
Mendorong Efektifitas 
Pemerintahan
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global. Dia menyebut setidaknya 
ada lima indikator efektifitas 
tata pemerintahan yang masih 
memerlukan perbaikan lebih 
jauh. Pertama, akuntabilitas 
pejabat publik, stabilitas 
politik, efektifitas pemerintah 
dalam menjalankan roda 
pemerintahan, kualitas 
peraturan, hukum dan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n , 
penegakan hukum, serta 
pemberantasan korupsi yang 
masih memerlukan perbaikan 
terus menerus.

“Pada aspek ini kita masih tertinggal 
jauh dibandingkan dengan negara-
negara tetangga seperti Malaysia, 
Vietnam, Filipina, Thailand dan Singapura. 
Angka pemberantasan korupsi dari 2012 
– 2016 memang mengalami peningkatan. 
Namun hal ini tidak menyurutkan perilaku 
korupsi. Padahal, salah satu agenda utama 
pemberantasan korupsi adalah untuk 
mewujudkan good government,” jelasnya.

Hal senada juga terjadi pada aspek efektifitas 
pemerintah dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Menurut Kepala LAN, ditinjau 
dari beberapa hal seperti kualitas pelayanan 
publik, pelayanan aparatur, kemandirian 
birokrasi pemerintah dari tekanan 
politik, kualitas rumusan kebijakan dan 
implementasinya, serta komitmen pemerintah 
juga masih menunjukkan adanya kelemahan.

“Banyak aparatur kita yang masih merasa 
nyaman dan bermental dilayani. Hal ini yang 
terus kita dorong untuk berubah sehingga 
birokrasi orientasinya melayani kepentingan 
rakyat,” jelasnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting, 

menurut 
Kepala LAN adalah 
rendahnya kapasitas berinovasi aparatur 
birokrasi dalam memecahkan permasalahan 
publik. Padahal, dinamika yang berkembang 
baik di internal maupun eksternal birokrasi 
kian kompleks.

“Banyak yang tidak mampu beradaptasi 
dengan dinamika yang berkembang. 
Dibandingkan dengan sektor swasta yang 
kreatif dalam beradaptasi dengan perubahan 
sosial, sektor publik dibawah kendali birokrai 
terlalu lambat bergerak dan sulit tanggap 
dengan perubahan persoalan yang dihadapi 
masyarakat. Akibatnya birokrasi kita semakin 
ketinggalan dan sering menjadi bulan-bulanan 
ketika tidak mampu menghadapi perubahan 
di masyarakt,” jelasnya.
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Faktor lain yang juga membuat efektifitas 
pemerintahan di Indonesia semakin sulit, 
menurut Kepala LAN adalah adanya intervensi 
politik yang mengakibatkan birokrasi 
pemerintah menjadi tidak bebas nilai.   

“Kondisi ini menyebabkan kinerja birokrasi 
kurang optimal. Penyimpangan terjadi 
dimana-mana bahkan timbul konflik dalam 
tubuh birokrasi. Akibatnya, energi birokrasi 

hanya dihabiskan untuk 
mengurusi kepentingan 
politik dan mengatasi 
konflik birokrat dengan 
politisi. Padahal, energi itu 
harusnya disalurkan untuk 
membangun produktifitas 
dalam menyelesaikan 
persoalan masyarakat,” 
jelasnya.

Mendorong Efektifitas 
Pemerintahan

Berpijak dari berbagai kondisi 
itu, Kepala LAN menegaskan 
bahwa LAN selaku instansi 
yang memiliki tugas dan 
tanggung jawab dalam 
meningkatkan kompetensi 
ASN terus mengambil peran 
konstruktif guna membangun 
ASN yang profesional dan 
kompeten. 

“Pada aspek pembinaan dan 
penyelenggaraan diklat bagi 
aparatur sipil negara, LAN 
sudah melakukan pembaruan 
yang cukup serius. Di 
antaranya Diklatpim Pola 
Baru, perubahan kurikulum 
dan substansi diklat, 
metode pembelajaran, serta 
perubahan orientasi diklat 

yang diarahkan untuk mendukung program 
pembangunan nasional,” jelasnya.

Peran lain yang dilakukan LAN dalam 
mendorong efektifitas pemerintahan juga 
dilakukan dengan meminimalisasi praktek 
politisasi dalam jabatan publik. Hal ini 
dilakukan dengan melaksanakan Diklatpim 
Tingkat II Tematik. Model Diklatpim ini 
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merupakan diklatpim perubahan yang 
dirancang untuk menyiapkan peserta diklatpim 
yang akan menduduki jabatan kepala dinas di 
tingkat provinsi, kabupaten/kota pada sektor 
strategis tertentu.

“Diklat ini mencoba untuk membentuk 
pemimpin perubahan dengan peningkatan 
wawasan dan kompetensi teknis tertentu. 
Misalnya setiap pejabat publik yang sekarang 
dan atau akan menduduki jabatan pada sektor 
strategis tertentu, seperti jabatan kepala 
dinas pekerjaan umum, kesehatan ataupun 
pendidikan, harus mengikuti diklatpim tematik 
ini sesuai dengan sektornya masing-masing. 
Selain dapat mencegah politisasi jabatan, 
diklatpim tematik ini juga memiliki nilai 
strategis karena para kepala dinas atau yang 
akan dilantik nantinya memiliki kompetensi 
sesuai dengan orientasi karirnya,” jelasnya.

Upaya lain yang juga terus dilakukan LAN untuk 
mendorong efektifitas pemerintahan saat 
ini adalah mendorong inovasi sektor publik. 
Sejauh ini sudah banyak advokasi inovasi 
yang dilakukan LAN ke sejumlah pemerintah 
daerah yang membutuhkan pendampingan 
dalam menciptakan inovasi yang benar-benar 
memberikan nilai lebih dan dapat dirasakan 
langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“LAN sendiri terus mendorong pemerintah 
provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjadi 
laboratorium inovasi guna meningkatkan 
kapasitas sektor publiknya. Sehingga 
masyarakat merasakan betul kehadiran 
pemerintah di wilayahnya,” jelasnya.

Dalam hal mendorong perbaikan kualitas 
kebijakan publik, Kepala LAN mengungkapkan 
saat ini LAN juga menjadi instansi pembina 
jabatan fungsional analis kebijakan sesuai 
mandat Permenpan RB No. 5 Tahun 2012. 
Dengan demikian, kebijakan yang nantinya 
dikeluarkan para pemangku kepentingan 
benar-benar didasarkan pada eviden yang 
solid, benar dan memadai. Sehingga kebijakan 
yang dihasilkan bukan lagi berdasarkan 
kepentingan sempit dan wawasan jangka 
pendek.

“Sejumlah langkah strategis yang telah 
dilakukan LAN dalam menyikapi berbagai 
dinamika yang kini berkembang semoga 
membawa perubahan yang signifikan dalam 
mendorong efektifitas pemerintahan,” 
pungkasnya. (budiprayitno/choky/humas)

LAN sendiri terus mendorong pemerintah 
provinsi, dan kabupaten/kota untuk menjadi 

laboratorium inovasi guna meningkatkan 
kapasitas sektor publiknya. Sehingga 

masyarakat merasakan betul kehadiran 
pemerintah di wilayahnya
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Jakarta – Kehadiran profesi analis 
kebijakan diharapkan dapat 
mengikis preseden buruk yang 
selama ini menilai bahwa proses 

perumusan kebijakan publik hanya 
menjadi proses eksklusif di level elite. 
Kehadiran profesi analis kebijakan di 
lingkungan organisasi pemerintahan 
juga menjadi bukti kuatnya dorongan 
menciptakan proses deliberative dalam 
pengambilan kebijakan. 
Kepala Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, 
jabatan fungsional analis kebijakan saat 
ini merupakan profesi yang bernilai 
strategis bagi pemerintah. Selain jabatan 
ini membutuhkan standar kompetensi khusus, 
peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk 
menjawab berbagai persoalan dalam proses 
kebijakan publik di Indonesia.

“Lahirnya jabatan fungsional analis kebijakan 
merupakan bagian dari strategi pengembangan 
perspektif rasional dalam proses analisis 
kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti 
sebagai basis penyusunan kebijakan,” jelasnya 
saat membuka “Talkshow Perjalanan Analis 
Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan 
dan Launching Modul Pelatihan Analis Kebijakan, 
di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, 
Senin (22/5).

Menurut dia, persoalan kebijakan publik di 
Indonesia sangat kompleks. Banyak sekali 
tantangan yang dihadapi para analis kebijakan 
untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

“Di masa mendatang, para pembuat kebijakan 
akan dihadapkan pada pertanyaan kebijakan 
yang sangat kompleks. Analis kebijakan tidak 
hanya muncul setelah kontroversi kebijakan 
terjadi, tetapi harus mampu melakukan proyeksi 
sebelum penetapan sebuah kebijakan sehingga 
dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam 
implementasi kebijakan,” kata dia. 

Menyadari peran penting itu, Kepala LAN 
mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan 
setidaknya memegang tiga peran sentral, yaitu 
menjadi produser dan manajer pengetahuan, 
melakukan advokasi kebijakan, dan melakukan 
pengembangan kompetensi dan profesi.

Kepala LAN merinci, dalam perannya sebagai 
produser dan manajer pengetahuan, seorang 
analis kebijakan harus menguasai metodologi 
riset dan melakukan analisis kebijakan. 
Pemahaman terhadap konsep dan teori yang 

Kebijakan Publik Kini Bukan 
Hanya Domain Eksklusif Elite 
Pemerintah
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relevan dengan isu kebijakan yang dikaji menjadi 
sangat penting dipelajari oleh analis kebijakan. 

“Kemampuan mendokumentasikan, mengelola, 
dan mendistribusikan pengetahuan kepada 
aktor-aktor yang relevan merupakan modal 
kompetensi inti yang harus dimiliki analis 
kebijakan,” jelasnya.

Peran kedua, lanjut dia, analis kebijakan 
berperan penting untuk menjembatani penelitian 
dan kebijakan melalui advokasi kebijakan 
berbasis bukti dari rekomendasi kebijakan yang 
dihasilkannya. Dengan bukti-bukti yang solid, 
analis kebijakan melakukan advokasi terhadap 
rekomendasi kebijakan yang disarankan kepada 
pemangku kepentingan agar rekomendasinya 
dapat diterima atau diadopsi oleh pengambil 
keputusan. 

Analis kebijakan juga memiliki tantangan untuk 
menguasai mekanisme institusi, mekanisme 
proses perundangan, dan memahami kultur 
birokrasi. 

“Disamping itu, analis kebijakan juga perlu 
memahami bahwa pekerjaannya tidak semata-
mata pada aspek teknis, tetapi juga pekerjaan 
ilmiah dan politis. Oleh sebab itu, kemampuan 
komunikasi dengan berbagai aktor di arena 
kebijakan harus terus diasah,” jelas Kepala LAN.

Sementara tantangan terakhir dalam melakukan 
peran pengembangan kompetensi dan 
profesi, menurut Kepala LAN, seorang analis 
kebijakan dituntut untuk selalu memperbaharui 
kompetensinya dengan membangun akses-akses 
terhadap berbagai pelatihan yang berkualitas. 

“Tentu tidak bisa disandarkan pada tiga faktor 
ini saja. Ada banyak faktor yang nantinya 
mempengaruhi peningkatan kualitas kebijakan, 
terutama oleh para pejabat fungsional 
analis kebijakan itu sendiri untuk mampu 
menunjukkan kompetensi dan kredibilitasnya 
dalam memperbaiki kualitas proses-proses di 
dalam siklus kebijakan,” jelasnya. 

Kepala LAN mengingatkan, analis kebijakan harus 
mengubah cara pandangnya terhadap persoalan 
publik. Jika dulu mungkin hanya dipengaruhi 
oleh kepentingan pribadi, kepentingan sektoral, 
maka mulai saat ini pola pikir tersebut harus 
dirubah.

“Analis kebijakan harus melihat persoalan publik 
secara utuh dari perspektif kepentingan publik 
yang lebih besar. Saya juga ingin agar eksistensi 
analis kebijakan terus semakin terlihat, baik 
dari segi kualitas produk maupun jejaring atau 
network,” ujarnya. 

Untuk itu, lanjut Kepala LAN, pengembangan 
profesi analis kebijakan harus dilakukan 
secara terus menerus seiring dengan semakin 
dinamisnya perubahan-perubahan dalam 
lingkungan kebijakan yang didorong oleh 
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

“Upaya pengembangan profesi  tidak hanya 
secara formal tetapi melalui mekanisme-
mekanisme informal,” jelasnya.

Di akhir kesempatan, Kepala LAN mengingatkan 
keberadaaan organisasi profesi analis kebijakan 
yang ada dalam wadah Asosiasi Analis 
Kebijakan Indonesia (AAKI) harus dioptimalkan 
fungsinya agar mampu memenuhi kebutuhan 
pengembangan profesi analis kebijakan. 

“AAKI saya harap bisa menjadi organisasi 
profesi yang inklusif dengan melibatkan 
pejabat fungsional analis kebijakan dan analis 
kebijakan dari luar birokrasi. Network dengan 
perguruan tinggi dan lembaga think tank 
kebijakan di luar pemerintahan merupakan 
langkah strategis untuk membangun kapasitas 
profesi analis kebijakan dan membantu upaya 
membuka katup-katup penghambat terciptanya 
kebijakan publik yang berkualitas,” tutupnya. 
(budiprayitno/humas)
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Jakarta - Lemahnya kapasitas pembuat 
kebijakan dalam mengolah informasi 
menjadi evidence berpengaruh terhadap 
rendahnya efektifitas kebijakan dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan dan 
tuntutan publik. Disamping juga aktor-aktor 
pembuat kebijakan di pusat dan daerah sering 
terperangkap dalam perspektif jangka pendek, 
kepentingan sektoral, dan kurang memiliki 
informasi yang memadai ketika mengambil 
keputusan. Akibatnya, intervensi pemerintah 
selama ini belum cukup efektif dalam 
menyelesaikan masalah publik yang terjadi.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) DR. Adi Suryanto, 
M.Si saat membuka “Talkshow Perjalanan 
Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas 
Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan Analis 
Kebijakan,” di Gedung A Lantai II, Kantor LAN 
RI, Jakarta, Senin (22/5). 

Kepala LAN mengatakan, kurangnya evidence 
base atau bukti lapangan dalam pengambilan 
kebijakan telah menimbulkan keprihatinan 
tersendiri. Kebijakan yang dihasilkan tidak 
menyelesaikan masalah namun justru 
sebaliknya menimbulkan masalah baru. 
“Kondisi ini membawa keprihatinan bagi kita 
semua. Oleh karena itu, LAN berkomitmen 
untuk melakukan transformasi terhadap 
praktik-praktik dalam proses kebijakan publik 
dengan mendorong terbangunnya mekanisme 
penyusunan kebijakan berbasis pada bukti atau 
evidence based policy making,” jelasnya. 

Menurut Kepala LAN, sudah saatnya birokrasi 
melakukan pembenahan terhadap berbagai 
persoalan dalam proses pengambilan 
keputusan dan pembuatan regulasi. Jika ditilik 
lebih jauh, pemerintah sebenarnya sudah 
berupaya untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan publik. Hanya saja, kurangnya 

Mendorong 
Kebijakan
Publik 
Berkualitas 
Berbasis
Data & Fakta
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pemahaman yang komprehensif tentang 
masalah yang dihadapi dan informasi yang 
memadai tentang pilihan tindakan yang 
seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan 
berimplikasi pada timbulnya masalah baru 
dalam masyarakat.

“Alhasil, intervensi pemerintah untuk 
menyelesaikan persoalan publik belum 
cukup efektif. Padahal usaha dan biaya yang 
dikeluarkan tidak sedikit. Bahkan tak jarang 
yang terjadi adalah munculnya kontroversi 
di ranah publik atas kebijakan yang diambil 
pemerintah,” jelasnya.

Kepala LAN menyitir sejumlah persoalan 
mendasar yang terjadi dalam proses 
pengambilan kebijakan di Indonesia. 
Menurut dia, sebagaimana pernah 
diungkapkan Prof. Agus Dwiyanto, proses 
pengambilan kebijakan di Indonesia masih 
lemah dalam membangun evidence based 
policy, khususnya terkait ketersediaan 
evidence dan penggunaan evidence. 
Padahal, lanjut dia, membanjirnya informasi 
yang dapat diakses dengan mudah 
dan murah sebagai akibat dari semakin 
canggihnya teknologi informasi dan 
komunikasi, belum memberikan kontribusi 
signifikan pada perbaikan proses kebijakan. 

“Hal ini utamanya disebabkan oleh lemahnya 
kapasitas pembuat kebijakan dalam mengolah 
informasi menjadi evidence. Sehingga 
berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas 
kebijakan tersebut dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan dan tuntutan publik,” 
jelasnya. 

Menurut Kepala LAN, birokrasi pemerintah 
harus segera melakukan transformasi dan 
reposisi dengan cepat. Impian jangka panjang 
pemerintah dalam membangun World Class 
Government menuntut perubahan birokrasi 

untuk bergerak secara dinamis dan progresif, 
terutama dalam upaya melakukan perbaikan 
kualitas tata kelola penyelenggaraan 
pemerintahan.

“Kita harus menciptakan lingkungan birokrasi 
yang sehat. Karena kian kuatnya arus 
globalisasi yang seringkali menghadapkan pada 
ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan 
semakin tingginya ekspektasi publik terhadap 
efektivitas kebijakan publik yang dilakukan 
pemerintah menjadi suatu tuntutan yang harus 
dipenuhi,” tutupnya. (budiprayitno/humas)

 

Mendorong 
Kebijakan
Publik 
Berkualitas 
Berbasis
Data & Fakta



WARTA

Warta LAN /Edisi 44/201756

Jakarta – Terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 
tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen ASN merupakan 
tonggak penting dalam mewujudkan 

aparatur sipil negara yang profesional. 
Widyaiswara sebagai pengajar ASN juga harus 
mengambil peran penting dalam pengembangan 
kompetensi ASN khususnya dalam kegiatan 
Diklat bagi ASN. 

“Peningkatan profesionalisme ASN sudah 
tidak dapat ditawar lagi. Kita sudah tidak bisa 
lagi mentoleransi PNS yang “asal kerja” saja. 
Setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan 
kontribusi kinerja yang jelas dan terukur 
kepada organisasinya,” kata Kepala LAN DR. 
Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan 

dalam acara “Orasi Ilmiah Widyaiswara”, 
di Aula Kantor LAN, Rabu (24/5).

Menurut Kepala LAN, dengan 
profesionalisme diharapkan akan terwujud 
standar kompetensi pegawai sehingga 
untuk jabatan yang sama di berbagai 
tingkatan dan organisasi akan memiliki 
kualitas dan kapasitas yang setara. 

“Hal ini tentu juga menjadi tanggung jawab 
Widyaiswara untuk lebih meningkatkan 
kapasitas dalam mendukung 
keberhasilan program pembelajaran yang 
berkualitas. Bagaimanapun, widyaiswara 
merupakan aktor yang penting 
dalam menentukan  pengembangan 
kompetensi aparatur sipil negara melalui 
kualitas pendidikan dan pelatihan yang 

dijalankannya,” jelasnya. 

Kepala LAN berharap, melalui orasi ilmiah ini 
diharapkan dapat mendorong suatu tradisi 
ilmiah untuk mewujudkan profesionalisme 
Widyaiswara. Orasi ini juga sebagai bentuk 
pertanggungjawaban profesi kepada 
masyarakat melalui penyusunan karya ilmiah 
bidang kediklatan dan/atau pengembangan 
spesialisasinya pada tingkat instansi, nasional 
bahkan internasional. 

“Widyaiswara harus berperan sebagai inovator 
yang dituntut mampu menemukan ide-ide 
baru ataupun masukan  bagi penyempurnaan 
dan perbaikan kebijakan sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan serta 
pengalamannya,” kata dia. (choky/budiprayitno/
humas)

UU ASN Tonggak 
Profesionalisme Aparatur
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Tantangan Globalisasi 
Menuntut SDM Profesional

Jakarta – Sumber daya manusia 
aparatur birokrasi harus terus berbenah 
menghadapi era globalisasi agar tidak 
kalah dalam persaingan. Pasalnya, 

era globalisasi yang sedang menuju pada 
tahapan megatrend arus globalisasi 2.0 
membuat semua negara saling berlomba 
mengejar ketertinggalannya.
“Megatrend menuju globalisasi tahun 2030 
saat ini sudah mulai bergerak dengan 
sangat cepat. Hal ini ditandai dengan 
beberapa hal seperti masuknya pengaruh 
modernisasi dari dunia barat ke dunia 
timur,” jelas Kepala Pusat Pembinaan Analis 
Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 
Dra. Erna Irawati, M.Pol Admin saat upacara 
Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 
IV Angkatan XI, di Graha Makarti Bhakti 
Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, 
Selasa (25/7).

Menurut Erna, indikasi lain yang menandai 
derasnya arus globalisasi adalah era digital atau 
digitalisasi dihampir semua sektor kehidupan. 
Perkembangan teknologi digital saat ini membuat 
setiap orang terkoneksi dengan hal apapun yang 
terjadi bahkan tanpa diminta.

“Saat ini setiap orang selalu terkoneksi satu dengan 
yang lainnya. Banyak sekali platform media sosial 
yang memberikan informasi setiap detiknya 
hanya agar orang lain tahu. Trend digitalisasi ini 
membuat semua aspek pelayanan publik kian 
dimudahkan. Dampaknya, sumber daya manusia 
kian lama kian tidak dibutuhkan karena semua 
diarahkan ke digital dengan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi,” jelasnya. 

Menurut dia, trend ini harus disadari setiap entitas 
individu di organisasi, khususnya organisasi 

pemerintah agar  selalu ambil bagian dalam setiap 
perubahan yang ada.

 “Era yang muncul pada tahap ini adalah era 
kompetisi. Siapa yang mampu berkompetisi dan 
memiliki kompetensi dialah yang akan menjadi 
juara dalam pertarungan tersebut,” jelasnya.

Menyadari laju gerak perubahan yang kian massive 
tersebut, Erna mengatakan, perlunya setiap 
pemimpin memiliki kemampuan kepemimpinan 
yang transformasional. Pemimpin harus peka 
terhadap kondisi eksternal maupun internal 
organisasi agar mampu menghadapi setiap 
problematika yang terjadi. 

“Pemimpin transformasional juga harus mampu 
membangun jejaring kerja agar mudah dalam 
melakukan koordinasi antar lintas instansi,” 
tutupnya. (choky/budiprayitno) 
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Malang -Persoalan kebijakan publik 
di Indonesia adalah minimnya 
pemanfaatan data dan bukti untuk 
membangun konten kebijakan 

yang sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk 
itu, diperlukan sinergitas dengan perguruan 
tinggi yang memiliki budaya akademik untuk 
mendorong kualitas kebijakan publik di 
Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, 
M.Si saat membuka “Seminar dan Advokasi 
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan & 
Penandatanganan MoU antara LAN, Universitas 
Andalas, Universitas Merdeka, dan Universitas 

Brawijaya,” di Gedung Pusat Pertemuan Ilmiah 
(PPI), Lantai 3, Kantor Pusat Universitas 
Merdeka, Malang, Jumat (26/5).

Menurut Kepala LAN, kebijakan yang dibuat 
tanpa latar belakang yang kuat akan berimplikasi 
terhadap rendahnya efektifitas kebijakan 
tersebut dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan dan tuntutan publik.

“Dibentuknya jabatan fungsional analis 
kebijakan (JFAK) sebagai salah satu profesi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diakui di 
dalam birokrasi Indonesia merupakan jawaban 
strategis atas tantangan dan kondisi kebijakan 
publik selama ini. Melalui keberadaan analis 

Perbaiki Kualitas Kebijakan,
LAN Gandeng Perguruan Tinggi
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kebijakan diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas proses perumusan kebijakan ke arah 
yang lebih baik,” jelasnya.

Keberadaan analis kebijakan, lanjut Kepala 
LAN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
proses perumusan kebijakan di lingkungan 
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah 
Daerah. Perubahan dalam konteks kebijakan 
melahirkan kebutuhan untuk memberikan ruang 
dan wewenang bagi analis kebijakan agar dapat 
secara aktif mempengaruhi proses pembuatan 
kebijakan. 

“Harapannya ke depan kebijakan muncul 
tidak hanya didasari oleh intuisi, opini, 
dan kepentingan sektoral para pengambil 
keputusan,” kata dia.

Berpijak dari kondisi itu, menurut dia, LAN 
merasakan bahwa kebutuhan analis kebijakan 
semakin besar di lingkungan pemerintahan baik 
di pusat maupun daerah. Pada saat yang sama, 
LAN memiliki tantangan tersendiri dalam upaya 
peningkatan peran analis kebijakan untuk 
mewujudkan proses kebijakan deliberatif yang 
inklusif. 

“Kami melihat bahwa 
peran analis kebijakan 
ini belum mendapatkan 
perhatian yang besar 
sehingga dalam 
praktiknya sering 
digantikan oleh para staf 
ahli, staf administratif 
atau mereka yang berada 
pada jabatan struktural 
yang lebih rendah. 
Padahal kebanyakan 
di antara mereka tidak 
memiliki kualifikasi dalam 
penguasaan bidang 

kajian dan analisis kebijakan publik. Sehingga 
kebijakan yang telah diimplementasikan, 
meskipun dilakukan sesuai aturan, ternyata 
gagal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 
diinginkan,” jelasnya

Menyadari tantangan ke depan yang semakin 
besar, termasuk kebutuhan untuk peningkatan 
kuantitas dan kualitas analis kebijakan secara 
nasional, Kepala LAN mengatakan bahwa LAN 
harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi 
untuk pengembangan JFAK. 

Menurutnya, sinergi dengan perguruan 
tinggi ini merupakan langkah strategis dalam 
meningkatkan kompetensi dan membangun 
kapasitas para analis kebijakan agar mampu 
membuka katup-katup penghambat terciptanya 
kebijakan publik yang berkualitas. 

“Ke depan kemitraan ini juga diharapkan 
menjadi pendongkrak tumbuhnya think tank 
kebijakan atau agen-agen perubahan kebijakan 
publik di daerah yang akan menjadi kekuatan 
positif untuk menjembatani kebijakan dan 
publik,” jelasnya. (budiprayitno/humas)
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Jakarta – Desa harus mampu memainkan peran 
untuk mampu menunjukkan diri sebagai entitas 
yang mandiri di segala aspek. Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi 

peluang kepada desa untuk meningkatkan kemampuan 
dalam menghadapi era global.  

“UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terus mendorong 
penguatan otonomi desa. Sehingga ke depan desa 
tidak hanya menjadi penonton dan konsumen produk-
produk dari luar atau dari kota, tetapi desa juga menjadi 
pemain di dalam kehidupan ekonomi kebangsaan kita,” 
jelas Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri 
Widodo dalam sambutannya saat Seminar Indonesia 
- Japan Knowledge Exchange Seminar 2017 “Policy 
Intervention to Develop Village Competitiveness” di 
Aula Makarti Bhakti Nagari, Kantor LAN Jakarta Pusat, 
Kamis (27/7).

Selain dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, Seminar tersebut juga dihadiri 
oleh Mr. Masataka Kazahaya Director International 

Desa 
Harus 
Mandiri
di Segala 
Aspek
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Affairs Office, Local Administration Bureu, 
Ministry of Internal Affairs and Communications 
dan Ms. Mari Takada Minister Embassy of japan 
in Indonesia. 

Tri Widodo menambahkan desa harus mampu 
memainkan peran untuk mampu menunjukkan 
diri sebagai entitas yang mandiri, tidak hanya 
kemandirian dalam aspek ekonomi tetapi juga 
kemandirian dalam bidang energi, kemandirian 
pangan dan yang lain.

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indonesia 
memiliki hampir 75 ribu desa dan yang masuk 
kategori desa tertinggal masih terdapat sekitar 
17 ribu desa.

“Melihat kondisi yang sekarang, mewujudkan 
desa mandiri bukan merupakan suatu hal 
yang mudah. Butuh pengalaman internasional 
untuk belajar bagaimana desa tradisional 
bertarnsformasi menjadi desa yang modern,” 
lanjutnya.

Menurutnya, Indonesia harus memiliki pilihan-
pilihan yang tepat guna membangun desa. Salah 
satunya belajar dari Jepang dengan program 
one village one product. Kebijakan serupa yang 
ada di Indonesia dikenal sebagai SAKA SAKTI 
atau Satu Kabupaten Satu Kompetensi Inti.

“Kenapa kita tidak menerapkan one village one 
product karena skala ekonomi di desa relatif 
kecil, sehingga produk yang dihasilkan akan 

sulit bersaing pada level nasional,” jelas Tri 
Widodo. 

Dengan lingkup kabupaten yang memiliki ratusan 
desa maka terbentuk agegrasi penguatan daya 
saing daerah. Karena pada dasarnya daya saing 
daerah merupakan akumulasi dari daya saing 
desa-desa. 

Tri Widodo mengatakan tujuan dari diadakannya 
seminar ini sejalan dengan program pemerintah 
saat ini yaitu nawacita, membangun Indonesia 
dari desa atau dari pinggiran. Menurutnya, 
membangun Indonesia dengan cara 
membangun kota-kotanya merupakan sesuatu 
yang bias. Membangun Indonesia bukan secara 
sentralisasi tetapi dengan cara desentralisasi, 
bukan secara top down tetapi secara bottom 
up.

“Untuk mendorong akselerasi perputaran modal 
di desa, kita mendorong terbentuknya lembaga 
keuangan di tiap desa, one village one BUMDes,” 
papar Tri Widodo. 

Dengan adanya lembaga keuangan di desa 
diharapkan akan memacu perputaran ekonomi 
di desa-desa. Dengan demikian alokasi dana 
desa yang tahun ini sebesar Rp. 60 triliun 
dan akan menjadi Rp. 120 triliun tahun depan 
dapat digunakan program yang bermanfaat 
bagi kepentingan rakyat seperti pembangunan 
infrastruktur di desa-desa, untuk meningkatkan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat desa. 
(danang/humas).

Melihat kondisi yang sekarang, mewujudkan desa 
mandiri bukan merupakan suatu hal yang mudah. 

Butuh pengalaman internasional untuk belajar 
bagaimana desa tradisional bertarnsformasi menjadi 

desa yang modern
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Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) 
memiliki peran penting sebagai motor 
perubahan dalam perbaikan kualitas 
pelayanan publik di Indonesia. Dengan 

demikian, ASN harus mampu melakukan 
terobosan-terobosan inovatif agar tidak terjebak 
dalam rutinitas belaka.

“ASN jangan hanya berkutat dengan rutinitas 
serta datang ke kantor karena takut terlambat 
absen dan dimarahi atasan. Dengan dinamika 
nasional dan global saat ini yang menuntut 
pelayanan publik prima dan profesional, para 
ASN harus mempu menjadi agen sekaligus 
motor perubahan agar kinerja instansi dapat 

menghasilkan output yang bermanfaat bagi 
masyarakat secara optimal,” jelas Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Asman Abnur saat memberikan arahan 
dalam Upacara Pelepasan Peserta Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I 
Angkatan XXXV Tahun 2017 dan Pengukuhan 
Pengurus Ikatan Alumni Diklatpim Tingkat I di 
Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 
(Jumat, 28/7).

Menurut Asman, ASN telah diberikan amanah 
untuk menjalankan seluruh roda administrasi 
pemerintahan untuk memajukan negara dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menteri PAN & RB: ASN 
Jangan Terjebak Rutinitas
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Karena itu, program dan kegiatan yang 
dilaksanakan harus memiliki korelasi dalam 
rangka mendukung pembangunan nasional. 

“Selama ini banyak program dan kegiatan yang 
tidak nyambung. Karena orientasi utamanya 
adalah penyerapan anggaran dan tidak fokus 
pada output maupun outcomes,” jelasnya. 

Asman berharap agar instansi pemerintah 
lebih berkonsentrasi pada hasil kinerja yang 
terukur dengan memperhatikan program dan 
kegiatan yang dilakukan. Sehingga hasilnya 
bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Dengan demikian, efisiensi dan akuntabilitas 
kinerja tercapai, output dan outcomes-nya juga 
jelas,” ujarnya. 

Asman menegaskan kembali bahwa Perubahan 
hanya bisa terwujud dari ASN yang memiliki 
komitmen untuk memajukan negara. Walaupun 
setiap keputusan dan kebijakan mengandung 
resiko, tetapi dengan manajemen yang baik, 
semua itu dapat terantisipasi. Apalagi kebijakan 
itu dibuat demi kepentingan masyarakat 
kedepannya,” kata dia.

Kedepan, lanjutnya, yang jadi ukuran 
keberhasilan adalah kinerja, Sehingga kalau 
kinerja instansi baik atau capai 100% tentu 
harus diberikan reward dengan tunjangan 

yang baik. Untuk mencapai target tersebut, 
MenPANRB menegaskan bahwa penempatan 
SDM JPT harus sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan dan keahlian.

Dalam kesempatan itu, Asman mengatakan 
bahwa Diklatpim Tingkat I yang baru saja 
diikuti para peserta merupakan pendidikan dan 
pelatihan tingkat tertinggi bagi para ASN.

“Tentu tidak mudah untuk bisa menyelesaikan 
program ini dan tidak semua ASN dapat 
mengikutinya. Untuk itu, seluruh lulusan

Diklatpim Tingkat I harus menjadi agen 
perubahan dan program perubahan yang 
didengungkan selama pendidikan harus dapat 
diimplementasikan di instansi masing-masing,” 
kata dia.

Diklatpim Tingkat I angkatan XXXV ini diikuti 
sebanyak 28 orang dari berbagai instansi 
Pemerintah dan terdapat 11 peserta yang 
berhasil meraih predikat sangat memuaskan. 
Pada kesempatan itu, Menteri Asman tidak 
hanya menyerahkan tanda kelulusan, namun 
juga mengukuhkan kepengurusan alumni 
Diklatpim Tingkat I. Acara ini juga turut dihadiri 
oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto Serta Deputi 
Bidang Diklat Aparatur LAN Muhammad Idris. 
(choky/budiprayitno)
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Publik dihebohkan ketika Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas). Di dalam Perppu 
ini, terdapat larangan yang lebih luas dari 
aturan sebelumnya di Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi 
Kemasyarakatan. Diantaranya soal definisi 
paham yang bertentangan dengan Pancasila. 
Perppu yang ditanda tangani oleh Presiden Joko 
Widodo pada Senin, 10 Juli 2017 ini kemudian 
ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian dan 
lembaga Negara lainnya. Sebagai efeknya, 
Perppu tersebut berdampak terhadap upaya 
“bersih-bersih” sejumlah lembaga termasuk 
perguruan tinggi atas keberadaan orang-orang 
yang terlibat ormas anti-Pancasila. Termasuk 
juga menindaklanjutinya dalam bentuk 
pemberian sanksi Kepada Para Aparatur Sipil 
Negara (ASN) nya.

Kenapa ini perlu dilakukan ? Dalam sebuah 
kehidupan berbangsa dan bernegara, ASN 
ibarat roda yang membuat lokomotif berjalan 

sesuai dengan jalur yang benar. Bukan pula 
tanpa arah, roda itu harus patuh pada relnya. 
Dalam wujud nyata, acuan kepatuhan dan 
kedisiplinan ASN itu tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara. Dalam Pasal 4 Undang-Undang 
ASN disebutkan bahwa setiap ASN harus 
memegang teguh ideologi Pancasila; setia 
dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
pemerintahan yang sah; mengabdi kepada 
negara dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, 
setiap bentuk ketidaksetiaan, ganggungan, 
ancaman, dan tantangan terhadap Pancasila, 
Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 
harus ditangani secara serius sesuai dengan 
koridor hukum yang berlaku di Negara ini.

Sebagai Kementerian dalam Pemerintah 
Indonesia yang membidangi urusan 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 
birokrasi, Kemenpan RB akan memberikan 
sanksi sesuai peraturan kepada Aparatur Sipil 
Negara yang tergabung dalam organisasi yang 
dilarang pemerintah. Walaupun sampai tulisan 

Menjaga Loyalitas ASN, 
Mungkinkah ?

Oleh Afib Rizal
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ini dibuat, Kemenpan RB sedang mengkaji 
aturan yang memungkinkan ASN diberi 
sanksi apabila bergabung dengan organisasi 
kemasyarakatan yang dilarang oleh pemerintah. 
Namun jika dikaji lebih jauh, sudah ada Sanksi 
kepada ASN yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mengutip Pasal 
5 PP No. 53/2010, PNS yang tidak menaati 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dan/atau Pasal 4, dijatuhi hukuman disiplin. 
Pasal 3 ayat (3) berbunyi: Setiap PNS wajib setia 
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan pemerintah. Adapun jenis hukuman disiplin 
berat, seperti diatur Pasal 7 ayat (4) terdiri 
dari: penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
pembebasan dari jabatan; pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS; dan, pemberhentian dengan tidak 
hormat sebagai PNS.

Bukan Yang Pertama

Indonesia sebenarnya bukan Negara yang 
pertama dan pertama kalinya membubarkan 
Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik. 
Sekira 51 tahun yang lalu, tepatnya setelah 
peristiwa G 30 S/ PKI, kita pernah melakukannya 
berdasarkan amanat Tap MPRS No. XXV Tahun 
1966 tentang Pembubaran Partai Komunis 
Indonesia. Dalam Tap MPRS itu, menyebutkan 
Pernyataan PKI Sebagai Organisasi Terlarang di 
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan 
Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan 
atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran 
Komunis/Marxisme-Leninisme.

Sebelumnya, Pada tahun 1960, Presiden 
Soekarno juga pernah mengeluarkan Keppres 
No. 200/1960 dan Keppres 201/1960 pada 
tanggal 17 Agustus tahun 1960 tentang 
pembubaran Partai Masyumi dan Partai 
Sosialis Indonesia. Alasannya, karena kedua 
pimpinan partai itu dianggap turut serta dalam 
pemberontakan “Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan 
Indonesia” sedangkan organisasi (partai) itu 
tidak secara resmi menyalahkan perbuatan 
anggota-anggota pimpinan Partai tersebut.

Berbeda dengan Keppres No. 200/1960 dan 
Keppres No. 201/1960 yang hanya membubarkan 
organisasinya, tanpa ada tindak lanjut sanksi 
yang ditujukan secara pribadi kepada para 
anggotanya. Sebaliknya, sebagai tindak lanjut 
dikeluarkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 
1966, Pemerintah mengeluarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1975 Tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang 
Terlibat G. 30. S/PKI Golongan C. Golongan 
C adalah mereka yang terlibat atau diduga 
terlibat secara tidak langsung dalam peristiwa 
pemberontakan G.30.S/PKI. Golongan C 1, 
adalah Golongan C yang menurut antenseden 
yang ada, pernah terlibat dalam “Peristiwa 
Madiun” dan setelah terjadinya peristiwa 
pemberontakan G.30.S/PKI, baik dalam 
tindakan-tindakan maupun ucapan-ucapannya 
cenderung untuk senantiasa menguntungkan 
sisa-sisa G.30.S/PKI dan tidak secara tegas 
menentangnya walaupun menurut kondisi dan 
kemampuan yang wajar dimungkinkan untuk 
menentangnya. 

Golongan C 2, adalah Golongan C yang menjadi 
anggota biasa bekas organisasi massa terlarang 
yang seazas dengan/bernaung atau berlindung 
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di bawah bekas PKI. Golongan C3, adalah 
Golongan C yang bersimpati kepada G.30.S/
PKI melalui sikap lahir, perbuatan-perbuatan 
atau tulisan-tulisan, tapi tidak jelas peranannya 
dalam kegiatan-kegiatan secara fisik peristiwa 
pemberontakan G.30.S/PKI. Dalam prakteknya, 
mereka yang bukan simpatisan ataupun 
kader PKI malah ada pula yang dikategorikan 
masuk ke dalam Golongan C diatas. Penilaian 
subyektif dalam bentuk Sosiometri dilakukan 
kepada mereka yang akhirnya dicurigai terlibat. 
Termasuk unsur like and dislike dari pihak yang 
lebih berkuasa dari mereka.

Pada akhirnya, Keppres 28 Tahun 1975 ini 
seolah-olah menjadi “Malaikat Pencabut Nyawa” 
bagi para abdi Negara yang dianggap terlibat 
G.30.S/PKI. Meskipun telah ada Surat Edaran 
Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975, PNS yang 
digolongkan C-2 atau C-3 untuk diberhentikan 
dengan hormat dengan hak pensiun jika berusia 
sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki 
masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, 
namun hal ini tidak pernah dilaksanakan.

Para Golongan C ini, banyak yang berujung 
pada pembantaian dan penahanan kader dan 
simpatisan PKI tanpa melalui proses hukum. 
Ataupun jika beruntung, mereka dipenjara atau 
di asingkan ke Pulau Buru. Setelah itu, mereka 
pun tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 
politik, hingga pencantuman ‘eks tapol’ pada 
KTP mereka. Bahkan para anggota keluarganya 
pun dilarang menjadi PNS dan TNI/Polisi.

Berbeda dengan di Indonesia. Di Turki, Pasca 
Kudeta militer yang gagal pada Sabtu, 16 Juli 
2016 Pihak berwenang Turki telah memecat 
lebih dari 8.000 pegawai negeri sipil (PNS) 
dari kalangan militer, sebanyak 1.699 personel 
dibebastugaskan dari Kementerian Kehakiman, 

termasuk delapan anggota Dewan Negara 
dan satu anggota Dewan Pemilihan Agung. 
Bahkan, Direktorat Jenderal Keamanan negara 
Turki mengeluarkan 2.687 pegawai, termasuk 
53 komisioner tinggi dan 919 kepala pegawai. 
Sementara 763 personel Angkatan Bersenjata 
Turki juga dipecat sehingga jumlah keseluruhan 
yang dicopot dari lembaga itu sebanyak 6.517 
orang. Pemecatan juga berimbas untuk 786 
orang dari kalangan akademisi universitas-
universitas negeri di Turki. Mereka terdiri 
dari 631 akademisi dan 155 anggota staf 
administrasi. Sebagai tambahan, 838 pegawai 
Kementerian Kesehatan juga dipecat. 

Namun demikian, dengan dikeluarkannya Perppu 
Ormas diatas dan turunan hukumnya, Penulis 
melihat tidak lantas akan membuat ASN yang 
terlibat di organiasi terlarang akan mengalami 
hal-hal yang mengerikan seperti yang terjadi 
pada masa masa lampau ataupun yang terjadi 
di Turki. Kemungkinan yang terjadi adalah, para 
ASN yang terlibat dalam Organisasi terlarang 
seperti yang terlibat dalam Perppu Ormas itu 
akan di bina seperti usaha mengembalikan 
mereka menjadi manusia Pancasilais.

Kode etik ASN

Sebetulnya sebagai Abdi Negara, ASN sejatinya 
sudah terikat dengan “sumpah suci” yang 
diucapkan pada saat pelantikannya menjadi 
PNS/ASN. Sumpah suci ini, sering diulang 
dalam acara seremonial, seperti Upacara 
Bendera, Apel Pagi, Diklat-diklat, dan lain 
sebagainya. Sumpah suci bagi ASN atau dalam 
bahasa umumnya dikenal dengan “Panca 
Prasetya Korpri” merupakan Kode Etik bagi 
setiap ASN di Indonesia. Kode etik merupakan 
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norma, aturan tata susila, sikap akhlak, dan 
nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi anggota 
kelompok profesi (organisasi) tertentu dalam 
bersikap, berperilaku dan melaksanakan tugas 
pekerjaannya. Pada pelaksanaannya, Kode Etik 
membatasi setiap anggota dalam bentuk tata 
tertib organisasi yang bersangkutan dan bersifat 
mengikat untuk dilaksanakan secara disiplin 
dengan sanksi tertentu apabila dilanggar.

Kedudukan Anggota Korpri pada hakikatnya 
adalah insan yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan YME, warga negara, pejuang, 
unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi 
masyarakat. Oleh karena itu, sikap dan perilaku 
anggota Korpri harus mencerminkan hakikat 
dan kedudukannya yang dirumuskan dalam 
Panca Prasetya Korpri.

Pendek kata, Panca Prasetya Korpri bukan 
hanya deretan teks yang harus dihapalkan dan 
diucapkan pada saat diminta oleh pimpinan. 
Lebih dari itu, Panca Prasetya Korpri merupakan 
jatidiri setiap ASN yang merupakan anggota 
Korpri. Maka dari itu, Panca Prasetya Korpri 
harus diamalkan dengan baik, dipahami, dan 
dihayati. Dengan demikian diharapkan makna 
yang terkandung di dalam Kode Etik Korpri 
dapat ditegakkan secara arif, tepat, dan taat 
asas. Apabila tidak, norma tidak akan terwujud 
di dalam kenyataan.

Makna Panca Prasetya Korpri

Seandainya ASN memahami hal diatas, 
kemungkinan besar mereka tidak akan 
mengikuti Ormas yang bertentangan dengan 
Pancasila. Dalam Panca Prasetya Korpri Ayat 
Pertama, Setia dan taat kepada Negara 

Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Artinya, ASN harus memiliki rasa kesetiaan 
yang tinggi terhadap Negara dan Pemerintah. 
Kesetiaan merupakan sikap batin yang dimiliki 
oleh individu terhadap sesuatu yang dicintai 
ataupun dihormati. Kesetiaan menurut KBBI 
adalah berpegang teguh (pada janji, pendirian, 
dsb); patuh; taat: bagaimanapun berat tugas 
yg harus dijalankannya. Dengan demikian, 
setia kepada Negara dan Pemerintah adalah 
sikap batin anggota Korpri yang diwujudkan 
dengan kesanggupannya untuk membela dan 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dari segala ancaman dan gangguan.

Pada umumnya kesetiaan timbul dari 
pengetahuan dan pemahaman atas keyakinan 
yang mendalam terhadap sesuatu. Oleh sebab 
itu, setiap anggota Korpri wajib mempelajari, 
memahami, dan menghayati cita-cita, ideologi, 
dasar, dan pandangan hidup negara dan bangsa 
terutama Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian kedua, adalah menaati Negara dan 
Pemerintah. Adalah kesanggupan dan keikhlasan 
untuk melakukan apa yang diharuskan dan 
menghindari apa yag dilarang sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Agar ketaatannya 
dapat terlaksanan dengan baik, setiap anggota 
Korpri harus mempelajari kebijakan pemerintah 
dan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Ketiga, Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang 
merupakan rumusan final para pendiri Negara 
kita. Yang dimaksud dengan Republik Indonesia 
adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustu 
1945, yang menempatkan Pancasila sebagai 
dasar, ideologi, falsafah, dan pandangan hidup 
bangsa dan negara, sesuai UUD 1945.

Kesetiaan Mutlak

Tuntutan kesetiaan ASN kepada Negara dewasa 
ini merupakan hal yang mutlak dilakukan. 
Jend. (Purn) Wiranto, mengutip Carl Schurz 
yang mempopulerkan sebuah slogan patriotik 
My Country, Right or Wrong. Menurutnya 
akan bias artinya jika tidak ada penjelasan, 
maka ditambahkan “if right, to be kept right; 
and if wrong, to be set right”. Arti harfiah dari 
pernyataan ini adalah pada saat negara dalam 
jalur yang benar maka dipertahankan, namun 
saat dalam jalur yang salah harus dibetulkan.

Di Indonesia juga ada slogan yang mirip, 
namun lebih lugas, yaitu dipopulerkan oleh 
KGPAA Mangkunegoro 1 atau lebih dikenal 
dengan Pangeran Sambernyowo. Slogannya 
disebut dengan Tri Darma yaitu Rumangso melu 
handerbeni (merasa ikut memiliki), Wajib melu 
hangrungkebi (wajib ikut mempertahankan), 
Mulat Sario hangroso wani (mawas diri dan 
berani bertanggung jawab). 

Membela bukan berarti menjerumuskan negara 
ini masuk ke jurang kehancuran, tetapi dengan 
mengingatkan negara dan pemerintahannya, 
serta memberikan koreksi dari kesalahan 
supaya menjadi benar. Right or Wrong is My 
Country adalah suatu semangat kebangsaan 
yang merupakan ajakan bagi anak bangsa untuk 
merasa memiliki dan mencintai negerinya. 

Perlunya Tindakan Tegas

Melihat fenomena diatas, langkah penertiban 
ASN yang dilakukan Pemerintah di berbagai 
daerah haruslah diapresiasi. Hal ini sebetulnya 
merupakan reaksi adanya ASN yang bukan 
saja menganut, melainkan juga menyebarkan 
radikalisme dan ideologi anti-Pancasila yang 
terjadi di beberapa daerah. Namun demikian, 
hendaknya pemerintah pusat dan daerah tetap 
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam 
langkah ‘bersih-bersih’ ASN ini. Meski berlatar 
pendidikan yang baik, bahkan tinggi, serta 
kinerja yang memuaskan, ASN tersebut juga 
bisa merupakan korban penyesatan ideologi.

Prinsip kehati-hatian harus dibarengi dengan 
kebijakan yang mengutamakan pembinaan 
ketimbang pemecatan. ASN yang berkomitmen 
meninggalkan ideologi dan organisasi 
terlarang semestinya tetap diberi kesempatan 
melanjutkan pengabdian kepada negara. ASN 
tersebut juga wajib dibina dan diawasi agar 
bisa sepenuhnya kembali kepada ideologi 
Pancasila. Tergesa-gesa memecat ASN yang 
terlibat justru memperparah kesesatan ideologi 
mereka. Namun, bagi ASN yang tidak mau 
meninggalkan ideologi dan organisasi terlarang, 
tindakan tegas harus segera diambil. Termasuk 
bagi mereka yang ingin mengundurkan diri 
sebagai ASN. Pembiaran terhadap kelompok 
ASN yang kukuh menjadi organisasi terlarang 
bukan saja menyia-nyiakan sumber daya, 
melainkan juga membahayakan, terlebih jika 
terjadi pada ASN yang memiliki tanggung jawab 
terhadap pendidikan dan pembinaan generasi 
muda, bukan?
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Perhatian pemerintah terhadap 
pembangunan desa dari tahun ke tahun 
menunjukkan perkembangan yang 
signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya 
alokasi dana desa yang diberikan kepada 
desa untuk mewujudkan pembangunan 
yang adil, merata dan berkelanjutan di 
wilayahnya. Sesuai dengan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, 
ruang partisipasi publik untuk melakukan 
pembangunan sangat terbuka lebar. 
Bahkan, undang-undang ini memberikan 
alokasi anggaran dana APBN untuk 
desa yang diambil dari 10% dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/
kota dalam APBD setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus (Pasal 72 point 1,4) yang 
besarannya bisa sekitar 1 miliar. Dengan 
demikian, nantinya ada sekira 72.000 desa 
di Indonesia yang mendapatkan alokasi 
dana tersebut per tahunnya. Keunggulan 
lainnya adalah keterlibatan masyarakat 
dalam proses pembangunan yang 
diatur pada Pasal 55 mengenai Badan 
Permusyawaratan Desa. (Point b diatur 
mengenai “menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat desa” dan point 
c mengenai “melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa”).

Besarnya dana desa yang dialokasikan ini 
tentu menjadi problem tersendiri apabila 
tidak dikelola dengan baik, khususnya oleh 
mereka yang dipasrahi tanggung jawab 
dalam pengelolaan anggaran tersebut. 
Buku berjudul “Revolusi dari Desa” 
karya Yansen TP, Msi yang merupakan 
Bupati Malinau Kalimantan Timur 
periode 2011 – 2016 ini mencoba untuk 
berbagi pengalaman tentang bagaimana 
melibatkan partisipasi masyarakat dan 

Revolusi Dari Desa
Judul Buku: Revolusi Dari Desa

Penulis: DR. Yansen TP., M.Si
Penerbit: PT. Elex Media Komputindo

Tahun: 2014
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memberdayakan seluruh elemen yang ada 
di desa untuk turut terlibat langsung dalam 
pengelolaan dana desa secara efektif dan 
didasarkan pada kebutuhan riil. 

Buku yang dibabak dalam tujuh bab ini 
menguraikan proses yang dilakukannya sampai 
keberhasilannya mengusung program GERDEMA 
(Gerakan Desa Membangun). Bab pertama 
buku ini menyajikan kritik terhadap konsep 
pembangunan yang selama ini dijalankan 
pemerintah terhadap seluruh wilayah pedesaan 
di Indonesia. Konsep yang digugat itu khususnya 
menyangkut pola top down melalui paradigma 
pembangunan pertumbuhan (growth paradigm) 
dan pembangunan pemerataan (generalization 
paradigm) yang tidak mengubah angka 
kemiskinan di pedesaan secara signifikan. 
Idealnya, menurut Yansen, paradigma partisipasi 
masyarakat (partisipative approach) yang harus 
dikedepankan pemerintah dengan memberikan 
kepercayaan penuh kepada masyarakat desa.  

Bab kedua buku ini mengulas tentang 
Teknik Merancang Pembangunan yang 
diterapkannya di Malinau yang merupakan 
‘ladang’ kepemimpinannya. Yansen di awal 
kepemimpinannya menguraikan berbagai 
problematika yang dihadapinya saat memimpin 
Malinau, seperti kemiskinan, pengangguran, 
serta ketergantungan masyarakat terhadap 
pemerintah. Alhasil, dia pun mengevaluasi 
dan mereformulasi APBD-nya agar benar-
benar sejalan dengan indikator keberhasilan 
pembangunan. Dengan pengalamannya sebagai 
birokrat karir sebelum memangku jabatan 
sebagai Bupati, hal itu tampaknya bukanlah 
sesuatu yang susah. Yansen pun akhirnya 
mencetuskan Gerdema untuk mengurai 
problematika yang dihadapi daerahnya. Konsep 
pembangunan Malinau melalui Gerdema 
meliputi: Membangun Malinau dari desa, filosofi 
pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk 
rakyat, desa sebagai titik pusat perhatian dan 
tempat gerakan pembangunan. 

Berkaitan dengan pembangunan yang 
difokuskan pada desa, Yansen mengembangkan 
beberapa langkah strategis diantaranya percaya 
penuh pada masyarakat, pelimpahan urusan 
pada pemerintahan desa, membina dan melatih 
aparatur desa, pendampingan pemerintah dan 
masyarakat desa. 

Bab keempat buku ini memberikan penekanan 
pada faktor kepemimpinan. Yansen menilai, 
kepemimpinan merupakan salah satu aspek 
yang sangat penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan layanan 
publik. Menurutnya, diperlukan pemimpin-
pemimpin yang kompeten dan terampil sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemimpin 
yang diperlukan adalah mereka yang memiliki 
loyalitas tanpa batas dalam mengabdi kepada 
masyarakat dan daerah. Pola kepemimpinan 
inilah yang diperlukan untuk mensukseskan 
Gerdema. 

Bab lima menguraikan mengenai profil desa dan 
hubungan antar lembaga di desa. Menurut dia, 
hubungan antar kelembagaan yang dinamis 
di tingkat desa sangat penting dalam rangka 
mensukseskan keberhasilan Gerakan Desa 
Membangun. Karena di pundak merekalah 
program Gerakan Desa Membangun ini nantinya 
akan dilaksanakan. 

Bab enam membahas mengenai indikator 
keberhasilan, nilai capaian, sistem dan 
mekanisme perencanaan, mekanisme 
pelaksanaan keuangan serta pengawasan dana 
Gerdema. 

Bab Tujuh yang merupakan bab terakhir 
memberikan hasil pengukuran dan perbedaan 
signifikan ketika pemerintahan kabupaten 
belum mengadopsi konsep Gerdema dan 
sesudah melaksanakan konsep tersebut. 

Buku ini disajikan secara normatif dengan 
bahasa yang mudah dipahami oleh siapa saja. 
(Niken Hapsari)


