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Enam dasawarsa merupakan
usia yang matang, usia
yang seharusnya dapat
semakin menunjukkan
jati dirinya. LAN terus
berupaya menunjukkan
jati dirinya sebagai rujukan
pembaharuan administrasi
negara.
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nam dasawarsa merupakan usia yang
matang, usia yang seharusnya dapat
semakin menunjukkan jati dirinya. LAN
terus berupaya menunjukkan jati dirinya
sebagai rujukan pembaharuan administrasi
negara.
Banyak sudah yang dilakukan LAN untuk
memberikan yang terbaik bagi perkembangan
aparatur sipil negara di Republik ini. Sesuai
mandat yang diemban, tahun- tahun pertama
sejak didirikan, LAN mulai aktif membuat
kebijakan-kebijakan, memberikan masukan –
masukan yang berarti bagi peningkatan kapasitas
aparatur. Menyusul berakhirnya pemerintahan
kolonial, yang meninggalkan aparatar pemerintah
dengan pelatihan yang sangat minim, bila tidak
bisa dikatakan tidak ada, LAN hadir memberikan
stimulus terhadap kekosongan pengetahuan
yang dibutuhkan.
Di akhir abad kedua puluh, LAN memberikan
sumbangsih pemikirannya dengan terbitnya
InpresNomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini
mewajibkan setiap instansi mempertanggung
jawabkan kinerjanya dalam dokumen resmi
pemerintahan. Di tengah semangat untuk
menciptakan paradigma pemerintahan yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(KKN), penyusunan LAKIP diharapkan dapat
menciptakan budaya anti korupsi dan terciptanya
pelayanan publik yang lebih baik.
Hampir 30 tahun sebelum Undang-undang tentang
Otonomi Daerah di Indonesia diberlakukan
pada tanggal 1 Januari 2001, LAN sudah mulai
memikirkan tentang desentralisasi. Desentralisasi

dipandang sebagai salah satu solusi terhadap
tuntutan penerapan prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta kepedulian terhadap potensi dan
keanekaragaman Daerah.
Pola diklat kepemimpinan pun terus digulirkan
dari masa-ke masa dalam upaya untuk
menyesuaikan diri dengan dinamika strategis
yang berkembang. LAN melakukan perubahan
pola Diklat Kepemimpinan pola lama dengan
lebih menonjolkan sisi pembentukan karakter
dan integritas peserta diklatpim. LAN menyadari
bahwa
keberhasilan
pemeritahan
dalam
mewujudkan tujuan bernegara salah satunya
ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Hal ini
terbukti di negara-negara yang merangkak maju
dari keterpurukan setelah Perang Dunia, seperti
Jepang, Korea Selatan, Cina, India, dan negara
lainnya yang mengalami kemajuan pesat berkat
kepemimpinan yang kuat yang ada di negaranegara tersebut.
Menyadari hanya bangsa yang berinovasi yang
dapat bertahan kuat di dunia ini, LAN ikut aktif
mempromosikan dan menggalakkan inovasi
di lingkungan pemerintahan. Hal ini diperkuat
dengan dibentuknya struktur baru kelembagaan
LAN yang memasukkan Kedeputian Inovasi
sebagai leading sector memastikan kegiatan itu
terjadi.
Memasuki usia matang 60 tahun ini, LAN akan
terus melanjutkan perjuangan para pendahulu
memberikan yang terbaik untuk negeri, sehingga
eksistensi LAN betul-betul terus terasakan bagi
masyarakat luas. Dirgahayu LAN RI.
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L

embaga Administrasi Negara (LAN)
saat ini telah menggenapi usianya yang
ke - 60 tahun sejak didirikan pada
tahun 1957 silam. Enam puluh tahun
bukanlah waktu yang pendek bagi LAN dalam
mengabdi dan memberikan sumbangsih bagi
bangsa dan negara. Sebagai lembaga yang
sejak awal didirikan untuk mendidik, melatih,
dan menyiapkan aparatur sipil negara, tugas
yang diemban tidaklahmudah. Meski demikian,
LAN terus memikul tugas dan tanggung
jawab tersebut dengan sebaik-baiknya demi
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme
aparatur sipil negara di Indonesia.
Perubahan roda zaman, kemajuan teknologi,
interkoneksi antar belahan dunia, serta
diseminasi informasi yang kian massive saat ini
secara tidak langsung turut memaksa LAN untuk
melakukan reaktualisasi peran dan fungsinya.
Sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan
administrasi negara, LAN tidak hanya mendidik
dan melatih aparatur saja namun juga senantiasa
turut ambil bagian memberikan saran kebijakan
maupun pemikiran kepada pemerintah serta
para pemangku kepentingan.

Diakui atau tidak, berbagai capaian telah berhasil
digapai LAN di usianya yang menginjak enam
dasawarsa ini. Usulan-usulan strategis terkait
tata kelola pemerintahan, desain kelembagaan,
restrukturisasi organisasi, hingga arsitektur
kabinet adalah buah pikir para begawan yang
ada di LAN. Semua itu menjadi penanda bahwa
LAN senantiasa bergerak bersama untuk
menciptakan pemerintahan yang efektif dan
berorientasi pada kepentingan publik.
Rekam jejak perjalanan dan prestasi yang
ditorehkan LAN sejak didirikan itu kami rangkum
dalam buku bertajuk“60 Tahun LAN : Berkarya
dan Berbakti untuk Negeri”. Selain sebagai
sebagai penanda identitas bahwa setiap entitas
di LAN akan selalu memberikan yang terbaik
bagi bangsa dan negara ini, semoga buku ini
dapat membuka cakrawala kita bersama tentang
kiprah LAN selama ini.
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PENDAHULUAN

B

irokrasi di Indonesia telah menunjukkan
eksistensinya sejak lama, ketika awal awal kerajaan Hindu - Budha memerintah
di Nusantara terutama untuk menjalankan roda
pemerintahannya para raja dibantu oleh pejabat pejabat yang membentuk birokrasi pemerintahan.
Kerajaan maritim seperti Kerajaan Sriwijaya,
raja sendiri mengawasi langsung pada daerah daerah yang menjadi pusat - pusat perdagangan
agar tidak ada gangguan terhadap aktivitas
perdagangan, raja juga mengangkat para
syahbandar yang mengurusi kegiatan - kegiatan
di pelabuhan sedangkan kerajaan agraris, raja
tidak melakukan pengawasan langsung kepada
kekuasaan - keuasaan di daerah, raja biasanya
mengangkat para putra raja dan pejabat - pejabat
tertentu yang berkuasa di daerah - daerah.
Birokrasi kerajaan ini bercirikan dengan
penguasa menganggap administrasi publik
adalah sebagai urusan pribadi, administrasi
adalah perluasan rumah tangga istananya, tugas

pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja
oleh karenanya gaji dan pegawai kerajaan atau
birokrat pada hakikatnya adalah anugerah yang
juga dapat ditarik sewaktu - waktu sekehendak
penguasa dan para pejabat kerajaan juga dapat
bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat.
Birokrasi pada kerajaan Jawa pada pemerintahan
Pusat (kraton), untuk urusan pemerintahan
diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri
(wedana lebet) yang dikoordinasikan kepada
setingkat menteri koordinator (pepatih lebet).
Pejabat – pejabat kerajaan tersebut membawahi
masing – masing pegawai (abdi dalem) yakni
orang yang mencurahkan pengabdiannya kepada
raja.
Kemudian, untuk urusan mancanegara
(luar keraton)
raja menunjuk Bupati yang
merupakan raja – raja daerah sekitar yang telah
ditaklukan oleh raja, dapat juga kerabat raja
ataupun pemuka masyarakat daerah tersebut
yang secara konsisten menghadap selama 3 kali
dalam setahun disertai dengan membawa Upeti.

Pendidikan Jaman Majapahit - ilustrasi oleh: wacananusantara.org

Kementerian - kementerian yang ada merupakan
dewan menteri (Nayaka) yang diketuai oleh
Perdana Menteri (Pepatih Dalem) dan dalam
kementerian terdapat fungsi rangkap yakni
Militer, sehingga dalam keadaan perang semua
kementerian terlibat dalam membela kerajaannya.
Adapun Kementerian - kementerian tersebut
sebagai beikut :

01

Kementerian yang mengurusi yayasan dan
pekerjaan umum (Kanayan Keparak
Kiwo dan Kanayakan Keparak Tengen).

02

Kementerian yang mengurusi penghasilan
dan
keuangan
kraton/Kemenkeu
(Kanayakan Gedhong Kiwo dan kanayakan
Gedhong Tengen)

03

Kementerian Dalam Negeri/yang mengurusi
masalah
tanah
dan
pemerintahan
(Kanayakan Siti Sewu dan Kanayakan Bumi
Ijo)

04

Kementerian
Pertahanan
(Kanayakan
Panumping dan Kanayakan Numbakanyar)

Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara
hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam
mengimplementasikan kebijakan pemerintahan
di Negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan
kepada wakilnya, yakni seorang gubernur
jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur
jenderal meliputi seluruh keputusan politik di
wilayah Negara jajahan yang dikuasai. Gubernur
Jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen.
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Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat
yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah
provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat
asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh
gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan
wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari
– hari.
Pada masa VOC, gubernur jenderal merupakan
penguasa tertinggi di Hindia. Dalam melaksanakan
pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi
oleh Raad van Indie (Dewan Hindia yang dalam
prinsipnya terdiri atas enam orang anggota
dan dua anggota luar biasa, di mana gubernur
jenderal merangkap sebagai ketua). Dalam
menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih
banyak melakukannya melalui pemerintahan
tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu
saja, seperti Batavia, yang diperintah secara
langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum
bumiputera nyaris tidak terlibat dalam struktur
kepegawaian VOC. Artinya, meskipun kaum elit
bumiputera terlibat dalam pemerintahan, tetapi
status mereka bukan pegawai VOC dan tidak
digaji secara tetap ooleh kongsi dagang tersebur.
Kedudukan kaum elit bumiputera itu sendiri lebih
banyak diperlakukan sebagai mitra yang bekerja
demi kepentingan VOC.
Ketika Daendels berkuasa, gubernur jenderal
menjadi wakil langsung raja Belanda. Dalam
melaksanakan tugasnya, gubernur jenderal
masih tetap didampingi oleh Raad van Indie
(Dewan Hindia). Namun berbeda dengan masa
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VOC, pada masa Daendels kedudukan gubernur
jenderal tidak berada dalam Raad melainkan di
luar lembaga tersebut (tidak lagi sebagai ketua).
Selain itu, kekuasaan lembaga tersebut juga
dikurangi sehingga lembaga tersebut praktis
hanya sebagai dewan penasehat saja. Salah
satu perubahan penting yang dilakukan pada
masa Daendels dalam hal struktur birokrasi
pemerintahan adalah dimasukannya para bupati
bumiputera sebagai pegawai negeri. Selain itu,
Daendels juga membentuk badan peradilan
dan kontrol keuangan. Akan tetapi karena
keterbatasan wilayah yang dikuasainya, maka
pembaharuan yang dilakukan Daendels ini boleh
dikatakan hanya terpusat di Jawa.
Setelah Hindia Timur diserahkan kembali oleh
Inggris kepada Belanda, landasan operasional
di Hindia Belanda diatur berdasarkan Regeering
Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat
RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan
tugasnya gubernur jenderal (anggota Commisaris
Generaal) didampingi oleh Raad van Indie yang
beranggotakan empat orang. Gubernur Jenderal
bersama Raad van Indie inilah yang disebut sebagai
Pemerintahan Agung di Hindia Belanda. Dalam
hal-hal tertentu struktur birokrasi pemerintahan
Hindia Belanda sama dengan pemerintahan
VOC. Birokrasi pemerintahan kolonial disusun
secara hierarki yang puncaknya pada Ratu
Belanda. Kekuasaan dan kewenangan gubernur
jenderal meliputi seluruh keputusan politik di
wilayah Negara jajahan yang dikuasai. Gubernur
Jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen.
Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat
yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah
provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat
asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh
gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan
wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari
– hari.
Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang
Bumiputera adalah kepala kabupaten, yaitu
bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang patih. Di
bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan
yang dijabat oleh seorang wedana. Kecamatan,
yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah
di bawah kewedanaan. Sedangkan jabatan
kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam
struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga
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bukan merupakan anggota korp pegawai dalam
negeri Hindia Belanda. Korps pegawai dalam
negeri Hindia Belanda, atau departemen dalam
negeri (Departemen van Binnenland Bestuur,
disingkat BB), terdiri atas pegawai bangsa Eropa
dan bumiputera. Korp pegawai Eropa disebut
Eropees bestuur sementara korps pegawai negeri
bumiputera disebut inland bestuur. Kedua korp
pegawai ini secara umum disebut binnenland
bestuur (BB). Dalam bahasa bumiputera BB ini
disebut Pangreh Praja (Pemangku Kerajaan).
Setelah memperoleh kemerdekaan, Negara ini
berusaha mencari format pemerintahan yang
cocok untuk kondisi saat itu. Berakhirnya masa
pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial
politik yang sangat berarti bagi kelangsungan
sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan
pandangan yang terjadi diantara pendiri bangsa di
awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara
yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan
birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi
bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan.
Dengan berakhirnya kolonial juga mengakibatkan
banyak pejabat/pegawai dengan cepat mendapat
promosi ke jabatan - jabatan menengah dan
atas, akan tetapi diantara mereka hanya sedikit
yang pernah memperoleh latihan dan memiliki
pengalaman
yang
diperlukan.
Akibatnya,
produktivitas kerja aparatur Pemerintah hanya
mencapai tingkat yang jauh di bawah bila
dibandingkan pada zaman penjajahan Belanda.
Kelemahan aparatur tersebut pada waktu itu telah
menjadi keprihatinan sehingga terpikir oleh para
founding father untuk mendirikan suatu Lembaga
khusus yang menangani pengembangan kapasitas
para aparatur negara atau pegawai negeri.
Pada waktu itu di Indonesia telah hadir pakar dari
Amerika untuk “menuntun” penataan negara kita
yang masih baru, yaitu T.R. Smith pada 1953,
disambung oleh Edward H. Litchfield dan Alan C.
Rankin. Pakar-pakar Amerika yang telah disebut
di atas pada tahun 1957 membidani pembentukan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
Waktu itu LAN secara resmi diterjemahkan
menjadi Institute of National Administration–
bukan public ataupun state.

(Pidato Perdana Menteri Djuanda tanggal
5 Mei 1958, pada pelantikan Prof. Dr. Mr.
Prajudi Atmosudirdjo sebagai Direktur LAN)

… telah menjadi kenyataan, terutama
di negara-negara Asia, bahwa kelambatan dari
usaha-usaha pembangunan ekonomi dan masyarakat
disebabkan oleh struktur dan cara bekerja Administrasi
Negara yang kurang berdayaguna.Oleh sebab itu pula, … yang
menjadi salah satu tugas pokok dari LAN adalah penyelidikan
(research) di lapangan Administrasi Negara, baik yang bersifat
induktif dan empiris (mengumpulkan bahan-bahan didalam negeri
guna memperoleh kesimpulan yang akan dijadikan faktor penting
untuk menentukan corak administrasi negara kita), maupun yang
bersifat komparatif (mengumpulkan bahan-bahan keterangan
sistem dan struktur administrasi di negara-negara lain guna
dijadikan bahan perbandingan dan perbincangan didalam usahausaha menemukan dan menyusun suatu Administrasi Negara
Indonesia yang berdayaguna).Dan salah satu bagian di lapangan
research dari LAN ini yang sangat penting adalah “Bagian
Konsultasi” yang harus terdiri atas ahli administrasi
dan manajemen … yang mampu memberikan advis-advis
mengenai administrasi, organisasi,
metode-metode,
manajemen, dsb.
Keputusan Pemerintah untuk
mendirikan LAN, yang berarti bahwa Pemerintah
secara tegas hendak membangun Public Administration
di Indonesia, adalah suatu titik perubahan pokok
di dalam sejarah kenegaraan kita. Dengan keputusan tersebut
kita meninggalkan azas Negara Hukum yang kita pelajari dari
Belanda, dan dengan tidak meninggalkan HUKUM itu, kita sekarang
sedang menuju ke suatu ”Negara Administratif” ...Dengan
mendirikan LAN ini, Pemerintah ingin mempercepat proses
perubahan jiwa Pegawai-pegawai Negeri kita, yang pada masa
ini masih selalu menjadi ejekan masyarakat, yaitu perubahan
dari pegawai negeri yang ”hanya menjalankan peraturan” saja
ke Pegawai Negeri Indonesia yang BARU, yang mempunyai
entrepreneurship dan leadership yang berjiwa sebagai ”
managers of the state” atau ”public managers” yang penuh inisiatif
sendiri serta berjiwa dinamis, dan yang selalu berusaha untuk
mempertinggi produktivitas kerja, produktivitas negara,
produktivitas modal nasional, dan sebagainya ...
(Pidato Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo
pada prosesi Pelantikan sebagai
Direktur LAN, 5 Mei 1958)
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KEPALA LAN
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PROF DR PRAJUDI ATMOSUDIRDJO SH adalah Direktur LAN
pertama, Prajudi lahir Kalibaru, Jawa Timur, 19 Juni 1921.
Menamatkan pendidikan pasca sarjananya di Utrecht University
Law School, The Netherlands tahun 1951, Kemudian pendidikan
Doktoral juga di Utrecht University Tahun 1952, Prajudi juga
menamatkan pendidikan pada Business Economics, Universitas
Amsterdam dan Universitas Oxford Inggris . Pada eranya Prajudi
melakukan inisiasi kerjasama internasional dengan bekerjasama
dengan Indiana University di Amerika yang dilakukan untuk
membantu mempercepat pengembangan ilmu administrasi di
Indonesia. Prajudi juga memprakarsai lahirnya Perguruan Tinggi
Kedinasan Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN) yang menjadi
cikal bakal STIA berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI No.
578/MP/1960 tgl 24 Des 1960.

Prof Dr. Prajudi Atmosudirjo
SH, bertemu dengan Herman
Wells dari Indiana University

penerusnya diangkat DRS. TJOEK SOEJONO SOEMODIREDJO
MPA., Komisaris Besar Polisi yang menjabat Pd. Kepala Biro VIII
Sekretariat Negara menjadi Direktur LAN. Pada masanya lahir atau
berdirinya PT DIAN di Ujung Pandang yang mempunyai fungsi
dalam pengembangan administrasi dan aparatur pemerintah di
daerah, Tjoek Soejono Soemodiredjo menyetujui pembentukan
Cabang LAN Sulawesi Selatan dan PT DIAN Filial Ujung Pandang
sesuai Surat Nomor 58/12/067 danNomor 59/12/1967 tertanggal
18 Maret 1967, PT DIAN Filial Ujung Pandang yang kemudian
berubah menjadi STIA LAN Makassar. Pada Masa Tjoek Soedjono
Soemodiredjo ini juga lahir Diklat penjenjangan yang dikenal
waktu itu sebaga SEPADA, SEPALA,SEPADYA dan SESPA atau
sering disebut dengan Administrative Staff College.
Tahun 1970 Pimpinan Lembaga Administrasi Negara
berganti kepada MAYJEN POL PROF DR AWALOEDIN
DJAMIN MPA yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi
Kapolri. Awaloedin Djamin lahir di Padang, 26 Desember
1927. Selesai SMA di Bukittinggi, anak sulung Pak Djamin ini
meneruskan pendidikan ke Fakultas Ekonomi UI -- tapi hanya
setahun. Ia lantas masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,
lulus 1955. Mengikuti program Graduate School of Public and
International Affair di Universitas Pittsburg, AS, dan mendapat
gelar M.P.A. Gelar doktor dari School of Public Administration,
Universitas California Selatan ia dapatkan pada 1963.
Pada masanya sebagai Direktur LAN, terjadi perubahan
Kelembagaan LAN melalui Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 1971 dengan tugasnya dalam membantu presiden
dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan
mengembangkan daya guna dan hasilguna administrasi
sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam arti
yang seluas - luasnya.

Tahun 1962, Direktur LAN berganti kepada BRIGJEN POLISI
MEMET TANUWIDJAJA, SH, Di jamannya kerjasama diperkuat
dengan menggandeng Ford Foundation dan Indiana University.
Pada eranya juga lahir Kantor Perwakilan Bandung dan juga
Akademi Ilmu Administrasi (AIA) berdasarkan Keputusan
Presidium Kabinet Kerja RI No. Aa/C/77/1964 tgl 7 Juli 1964
kemudian melalui keputusan Presidium Kabinet Kerja RI,
tertanggal 7 Juli 1964, didirikan Akademi Ilmu Administrasi
yang juga merupakan cikal bakal pembentukan STIA setelah
dilebur dengan PT DIAN, di tahun 1967.

Sebelum menjabat Direktur LAN, Awaloedin pernah menjadi
ketua panitia pembantu Presiden berdasarkan Inpres
presidium Kabinet Ampera Nomor 01/u/IN/8/1966, panitia ini
berdasarkan Kep. PKA Nomor 2661/1967 tentang Pedoman
Kerja Kabinet Ampera yang kemudian berubah nama menjadi
Tim Pembantu Presiden untuk penertiban Aparatur dan
Administrasi Pemerintah (Tim PAAP). Dalam tim tersebut,
kedudukan Direktur LAN adalah sebagai Sekretaris, adapun
tugas tim adalah melakukan litbang dan penyempurnaan
administrasi negara baik di Pusat maupun Daerah.

Tahun 1965 Irjen Pol Memet Tanumidjaja S.H, diangkat sebagai
Duta Besar Republik Indonesia untuk Cekoslovakia, sebagai
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Tahun 1976 PROF SONDANG P. SIAGIAN MPA diangkat
menjadi Ketua LAN dimana sebelumnya Sondang adalah
Deputi Litbang. sondang lahir di Tapanuli, Balige 11 Mei
1933 mengawali karir sebagai PNS LAN tercatat sondang
merupakan orang pertama dari lingkungan LAN yang
menjadi pimpinan LAN. Sondang mulai membangun pusat
pendidikan dan latihan pegawai negeri yang terletak di
pejompongan. di tahun ini pula yang di prakarsai olehnya
lahirlah moto LAN Makarti Bhakti Nagari dengan berbagai
makna yang terkandung didalamnya. Pada masanya juga
muncuknya Keppres 30/1981 tentang Latihan Prajabatan
yang diamanatkan petunjuk teknisnya dilakukan oleh
LAN, keluarlah surat edaran bersama LAN/BAKN/Ditjen
Anggaran tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Diklat
Prajabatan.

Makarti Bhakti Nagari yang merupakan logo dan Moto LAN dibentuk dari 6 (enam)
lambang gambar yang terdiri dari :
Bunga Cempaka berkelopak
lima melambangkan Pancasila;

Enam kuntum bunga kapas
melambangkan tangal enam
yaitu tanggal kelahiran
Lembaga Administrasi Negara;
Seuntai bunga kapas dan
seuntai padi yang tangkai tangkainya terikat menjadi
satu melambangkan
bidang pendidikan dan
pelatihan, bidang penelitian
dan pengembangan yang
merupakan tugas pokok LAN
yang satu sama lain berkaitan;

Kemudi berjari - jari lima
melambangkan administrasi
negara dengan lima unsur
administrasinya yang terdiri
dari tujuan, manusia, tugas,
kerjasama dan sarana;

Lima puluh tujuh butir
padi melambangkan
tahun Sembilan belas lima
puluh tujuh yang berarti
tahun kelahiran Lembaga
Administrasi Negara;

Setelah 8 Tahun Sondang P Siagian menjadi Ketua LAN akhirnya
digantikan oleh BINTORO TJOKROAMIDJOJO yang sebelumnya
merupakan Deputi Ketua Bidang Administrasi Bappenas.
Penugasan tersebut dipandang oleh Bintoro Tjokroamidjojo
sebagai jembatan komunikasi antara LAN dan pusat-pusat
pengambilan keputusan, di antaranya Bappenas, Sekretariat
Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Penertiban Aparatur
Negara.
Si sulung Bintoro, bersama enam saudaranya, dididik secara
demokratis sambil diberi motivasi untuk maju. Sebagai hanya
anak lurah di zaman Belanda, Bintoro merasa beruntung bisa
masuk Mosvia (sekolah menengah), dan terbiasa membaca sejak
kecil. Ikut bibinya setelah sang ayah meninggal, Bintoro akhirnya
ke Fakultas Ekonomi UI. Rampung pada 1959, setahun kemudian
ia meraih gelar master pada Universitas Pittsburg, AS.
LAN yang dipimpinnya melengkapi moto LAN dengan nilai nilai dasar Prestasi, Dedikasi dan Partisipasi, Dasa Karya Panca
Sarana. Pada masanya mulai diresmikannya Gedung PPLPN LAN
penjompongan oleh Mensesneg Sudharmono, SH pembangunan
yang memakan waktu kurang lebih 7 Tahun dengan bantuan dari
Bank Dunia

Delapan pengikat tangkai
seuntai bunga kapas dan
seuntai padi melambangkan
bulan delapan (Agustus)
yang berarti bulan kelahiran
Lembaga Administrasi Negara;

Sehelai pita bertuliskan moto “MAKARTI BHAKTI NAGARI” yang berarti “Bekerja untuk
dan berbhakti kepada Negara’ yang secara lengkap diartikan bahwa “Dengan semangat pengabdian yang dilandasi oleh kejujuran dan keikhlasan, setiap Warga Lembaga
Administrasi Negara bekerja dan berbhakti untuk negara melalui kegiatan - kegiatan di
bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan, guna meningkatkan kemampuan Administrasi dan Aparatur Negara menuju tercapainya semangat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945
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Ketua Lembaga Administrasi Negara selanjutnya adalah
PROF DR JB KRISTIADI yang lahir di Solo 5 Mei 1946
merupakan Anak keenam dari sembilan bersaudara itu
hanya tiga tahun tinggal di kota kelahirannya. Setelah itu,
ayahnya, B.S. Pudjosukanto, guru di sekolah Belanda di
Solo, memboyong Kris ke Jakarta. Sebagai anak keluarga
gedongan, ia satu-satunya yang bersepatu di SD-nya. Malu
pakai sepatu sendirian, Setiap mau berangkat sekolah, dari
rumah menggunakan sepatu. Lalu sesampai di sekolah
dicopot, dan nyeker seperti teman lainnya. Orangtuanya
mendidiknya dengan cara Belanda. Sewaktu makan tidak
boleh bicara, dan tiba saatnya semua harus kumpul di meja
makan. Sang ayah selalu menanamkan bahwa hidup harus
menghasilkan suatu karya. Walau begitu, soal pilihan sekolah
diserahkan pada anak-anaknya.
Cita-citanya waktu kecil ingin jadi pilot. Karena suka merakit
radio dan bongkar-bongkar mesin, cita-citanya berubah,
ingin jadi insinyur elektro. Mesin jahit ibunya dibongkar,
tapi ternyata ia tak bisa memasangnya lagi. Saking sukanya
pada ilmu eksakta, Kris sempat bersekolah rangkap: pagi di
SMA jurusan ilmu alam, sore di SMA jurusan sosial-budaya.
Tapi, itu hanya berlangsung satu tahun orangtuanya hanya
mau membiayainya di satu sekolah saja. Lulus SMA, Kris
kemudian masuk Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan (sekarang FISIP) Universitas Indonesia.

JB Kristiadi dalam Seminar on The
Challenge of Making Indonesia
Competitive Visions and Strategies
The New Asia, 7 April 1997

Pada 1966, Kris ikut demonstrasi menentang Orde Lama.
Sewaktu Arief Rahman Hakim yang tertembak sampai tewas
dalam salah-satu aksi demo, ia ikut menggotongnya. Namun
kuliahnya berlangsung lancar. Malah semasih menyusun
skripsi, ia sudah diterima jadi pegawai Departemen Keuangan.
Menempuh pendidikan S3 di Sorbonne University pun lancar,
sampai ia lulus dengan summa cum-laude.
Lembaga Administrasi Negara pada masanya menelurkan PP 14
Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan PNS dan juga serangkaian
Keputusan Ketua LAN tentang Juknis diklat. Keputusan
Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Diklat
Prajabatan CPNS golongan III secara nasional tak lepas dari
andil Lembaga Administrasi Negara. Pada masanya pula, LAN
menerbitkan buku SANRI jilid I dan II yang berisi panduan
penyelenggaraan administrasi negara.
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PROF. DR. MUSTOPADIDJAJA AR, SE, MPIA selanjutnya
mengantikan Prof JB Kristiadi pada masanya perubahan
sebutan Ketua menjadi Kepala kemudian juga lahir Visi dan
Misi LAN dan Renstra LAN dan sejalan dengan itu STIA LAN
berubah menjadi sekolah tinggi kedinasan melalui Keppres
100/1999 juga Inpres No. 7/1999 tentang Sistem AKIP dan
Kewajiban Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan
AKIP, dalam Inpres tersebut LAN diberikan Tugas untuk
membuat Pedoman penyusunan LAKIP dan memberikan
penyuluhan/bimbingan teknis. Selanjutnya dikeluarkan
keputusan Kepala LAN 589/IX/6/Y/1999 tgl 20 September
1999 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP

DRS ANWAR SUPRIJADI M.SC mengantikan Prof. Dr
Mustopadidjaja AR, SE MPIA
dimasanya
dilakukan
Penyempurnaan Modul LAKIP dengan Keputusan Kepala
LAN No. 239/IX/6/8/2003 tgl 23 Maret 2003 kemudian juga
merevisi Buku SANRI menjadi SANKRI (menjadi tiga buku
SANKRI). Untuk Kelembagaan kembali merubah organisasi
dan tata kerja LAN sekaligus mencabut keputusan kepala
LAN nomor 1049A/IX/6/4/2001 dan dalam keputusan
Kepala LAN tersebut di putuskan LAN mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang
berlaku

Melalui Keppres No. 8/1999 tentang LAN, LAN mempumyai
tugas menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan
di bidang administrasi Negara dalam penyusunan
kebijaksanaan dan program pembangunan administrasi
Negara serta peningkatan kualitas sumbern daya aparatur
Negara agar berdaya guna berhasil guna dan bertanggung
jawab.
PP 101/2000 tanggal 10 Nov 2000 tentang
Diklat Jabatan PNS mengamanatkan LAN sebagai Instansi
Pembina Diklat Aparatur, menggantikan PP 14/94, sebutan
Adum, Spama, Spamen dan Spati menjadi Diklatim Tk. IV,
III, II dan I

Pada tahun itu berdirinya Balai Diklat Bahasa sebagaimana
Keputusan Kepala LAN 5 tahun 2004 sebagai salah satu
UPT dlingkungan SPIMNAS TMKP dan juga Lahirnya PKP2A
III LAN Samarinda Perka No 4 Tahun 2004

Kelembagaan LAN juga berubah seiring dengan lahirnya Keppres 40 Tahun 2000 LAN melaksanakan tugas
untuk: menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang administrasi Negara
dalam penyusunan kebijaksanaan dan program pembangunan administrasi Negara serta peningkatan
kualitas sumber daya aparatur Negara agar berdaya guna berhasil guna dan bertanggung jawab. dan
Pada tahun yang sama pula terjadi perubahan tugas dan fungsi LAN dengan lahirnya Keppres no. 166
tahun 2000 LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi Negara
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
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Di era kepemimpinan Drs.Anwar Suprijadi,M.Sc sebagai
upaya berkesinambungan program dan kegiatan di
lingkungan LAN telah di tetapkan Renstra LAN.

SUNARNO SH. MSC merupakan Pejabat Karir LAN yang
menjadi Kepala LAN, lahir di Klaten 14 Agustus 1948
menamatkan pendidikan sarjananya pada Fakultas Hukum
UGM kemudian tahun 1973 ketika mendengar bahwa
Lembaga Administrasi Negara membuka rekrutmen
pegawai, akhirnya bersama sang pacar yang kemudian
dinikahinya mengajukan lamaran kerja dan bersama pula,
diterima kerja sebagai pegawai LAN.
Diantara 30 rekrutan pegawai baru tahun 1973 tersebut,
Karir Sunarno dapat dikatakan lebih menonjol dibanding
lainnya terbukti dengan tidak mengalami waktu yang lama,
tahun 1977 diangkat sebagai Kasubbid Perencanaan
Pengembangan Methode dan Sarana Pengajaran dan terus
menanjak sampai dengan tahun 2000 menjadi Pejabat
Eselon I, Sekretariat Utama LAN dan dipekerjakan sebagai
Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Bidang Kelembagaan tahun 2001 sebelum akhirnya tahun
2006 Menjadi Kepala LAN.
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DR ASMAWI REWANSYAH M.SC kemudian mengantikan Sunarno
SH M.Sc dimasanya - Gema Reformasi Birokrasi di lingkungan
LAN mulai di garap melalui Kick Off Reformasi Birokrasi.
Era kepemimpinan Asmawi Rewansyah ini
menghasilkan
pembangunan Gedung baru yang lebih representatif bagi LAN di
Jalan Veteran Jakarta
Lahir di desa Pasar Lais, Argamakmur Bengkulu Utara pada
tanggal 7 Oktober 1951, Asmawi sempat mengenyam pendidikan
kedokteran di Universitas Indonesia selama 6 bulan yang tidak
dapat dilanjutkan karena permasalahan ekonomi. Asmawi muda
yang memiliki daya juang tinggi akhirnya bekerja apa saja untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk menjadi seorang kuli
bangunan di Jakarta sampai kemudian mendapatkan informasi
bahwa salah satu instansi pemerintah yaitu Departemen
Perdagangan membuka rekrutmen, Asmawi melamar dan diterima
sebagai pegawai Departemen Perdagangan sebagai pengumpul
dan pengolah data Sembako pada Biro Perencanaan.
Asmawi tercatat juga orang pertama dari Lulusan STIA LAN yang
menjadi Pimpinan LAN.Bersama dengan mahasiswa - mahasiswa
lainnya yang berasal dari pegawai LAN, Asmawi muda sering
berdiskusi bahkan sampai dengan menginap di kampus, sehingga ketika mengepalai LAN, Asmawi sudah
tidak asing lagi dengan beberapa pegawai LAN.
6 tahun di Departemen Perdagangan, Tahun 1979 Asmawi akhirnya diminta oleh JB Sumarlin yang waktu
Menteri Negara Penertiban Aparatur untuk membantunya sebagai asisten kelembagaan. Karir di tempat inilah
yang akhirnya mengangkat Asmawi sampai dengan Deputi yang membawahi bidang Tatalaksana Pemerintahan.
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Tahun 2012 Estafet kepemimpinan beralih kepada PROF. DR.
AGUS DWIYANTO, SU., MPA yang juga merupakan guru besar
Kebijakan Publik UGM, Agus Dwiyanto lahir di Yogyakarta,
02 Mei 1955. Pengangkatan Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA
merupakan hasil proses open bidding pertama yang bertujuan
untuk mendapatkan tenaga ahli di bidangnya.
Dimasanya kelembagaan mengalami perubahan kembali
dengan restrukturisasi organisasi yang dilakukan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI dimaksudkan untuk menyusun
format kelembagaan yang efektif dan efisien. Restrukturisasi
diharapkan juga memperkuat kapasitas struktur dan tata kerja
unit organisasi di lingkungan LAN RI. Struktur yang dirancang
berdasarkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan
organisasi perubahan organisasi dan tata kerja yang dituangkan
dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.
Menyusul reformasi kelembagaan LAN di tahun 2013, reformasi
di bidang Diklatpim dilakukan dengan diluncurkannya diklatpim
pola baru: yakni perubahan dalam kurikulum maupun metode
penyampaian dan juga pelaksanaan Reform Leader Academy
berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah juga telah
dilaksanakan.
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Tahun 2015 DR ADI SURYANTO M.SI dilantik menjadi Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggantikan Prof Dr Agus
Dwiyanto yang telah habis masa tugasnya. Adi Suryanto yang
sebelumnya Sekretaris Utama LAN. Adi Suryanto meraih gelar
doktor bidang politik dari Universitas Indonesia pada 2008 dan
master bidang administrasi dan kebijakan publik dari universitas
yang sama pada 2000. Ia adalah sarjana ilmu pemerintahan dari
Universitas Diponegoro pada 1993.
Mengawali Karir di Lembaga Administrasi Negara sebagai CPNS
LAN Tahun 1994 kemudian diangkat sebagai Kasubbag. Tata
Usaha Puslitbang SDM tahun 1998, Kasubbag. Mutasi Pegawai
Tahun 2000 kembali Promosi menjadi Kepala Bagian Administrasi
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Tahun 2001 dan 8 tahun
kemudian diangkat kembali menjadi Kepala Pusat Kajian Kinerja
Otonomi Daerah sebelum akhirnya menjabat Sekretaris Utama
LAN tahun 2013
Dr Adi Suryanto M.Si mengawali kepemimpinan dengan
melakukan pengembangan Grand Desain Informasi Teknologi
(IT) LAN , menyederhanakan pelayanan melalui penerapan
sistem informasi terintegrasi seperti E-Disposisi, Sistem Informasi
Keuangan, Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan, dan lainnya.
Dalam masa kepemimpinan terus membenahi sistem diklat
aparatur sipil negara (ASN) dengan melakukan perubahan dan
perbaikan pelayanan penyelenggaraan Diklat juga diarahkan
sistem layanan ISO 9001. Berbagai model Inovasi juga terus
dikembangkan dalam mengaklerasi Kementerian/Lembaga
dan Daerah dalam melakukan Inovasi untuk menyejahterakan
masyarakat sebagai stakeholder layanan.
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ENAM DASAWARSA
LAN RI (1957-2017)
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PENJELASAN ATAS PP NO 30 TAHUN 1957 TENTANG LAN
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DASAWARSA PERTAMA (1957 - 1967)
MELETAKKAN PONDASI PEMBANGUNAN APARATUR

L

embaga Administrasi Negara (LAN)
merupakan
Lembaga
Pemerintah
Nonkementerian (LPNK) yang didirikan
dengan Peraturan Pemerintah No. 30
Tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957, dan
susunan organisasi dan tugas fungsinya diatur
dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No.
283/P.M./1957. Pendirian LAN didasarkan pada
rancangan yang dibuat oleh Panitia Perencanaan
Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga
Administrasi Pemerintah yang dibentuk oleh
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
dengan tugas untuk membuat rencana lengkap
dan konkret tentang pembentukan suatu institut
bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan
demi hadirnya aparatur pemerintah yang cakap
dan terampil dalam sistem administrasi negara
yang sesuai dengan bentuk negara merdeka.
Meski peraturan pembentukannya ada sejak
1957, baru setahun kemudian LAN mulai
beroperasi dan melakukan kegiatan, tepatnya
sejak 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr.
Prajudi Atmosudirjo SH sebagai Direktur LAN
yang pertama. Lembaga Administrasi Negara
mula pertama melaksanakan kegiatannya pada
bulan Mei 1958 hanya dilakukan oleh dua orang
pegawai yaitu Direktur LAN sebagai Pimpinan
(Prof.Dr.Mr Prajudi Atmosudirdjo), seorang staf
(Tioga Sasmita yang kemudian menjadi Kepala
Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi
berdasarkan SK Perdana Menteri No. 283/
PM1957) dan seorang pengemudi. Kemudian oleh
Direktur LAN secara berangsur mulai dilakukan
pengadaan pegawai untuk mengisi formasi tahun
1958. Pada bulan juni direkrut 6 orang, bulan
Juli 11 orang, bulan Agustus 4 orang, bulan
September 7 orang, bulan Oktober 14 orang,
bulan Nopember 3 orang dan bulan Desember
9 orang, dengan demikian kekuatan LAN pada
tahun pertama berdirinya adalah sebanyak 56
orang, terdiri dari 54 pegawai pria dan 2 orang
pegawai wanita.
Di era kepemimpinan inilah, muncul tonggaktonggak prestasi awal, antara lain pembentukan
Perguruan Tinggi Kedinasan Ilmu Administrasi
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Negara (PTDIAN) melalui Keputusan Menteri
Pertama RI No. 578/MP/1960 tanggal 24
Desember 1960. LAN juga mulai melakukan
kiprah dalam fora internasional sejak masa
kepemimpinan pertama ini, yakni melakukan
kerjasama
internasional
dengan
Indiana
University (AS) untuk akselerasi pengembangan
ilmu administrasi di Indonesia.
Sementara, dalam rangka penyiapan kader
pimpinan, maka antara tahun 1959 dan 1962
oleh Pimpinan LAN telah dilakukan upaya untuk
menugasi pegawai-pegawai yang berpendidikan
Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap untuk
mengikuti program S-1, S-2 maupun S-3 baik
pada perguruan tinggi dalam maupun luar
negeri. Untuk perguruan tinggi dalam negeri
dipilih Universitas Gajah Mada. Untuk perguruan
tinggi luar negeri Amerika Serikat menjadi pilihan,
sebagai realisasi kerjasama antara Pemerintah
Indonesia, c.q. Lembaga Administrasi Negara
dengan Pemerintah AS c.q. USAID dan Indiana
University sebagai kontraktor.
Sebagai instansi baru, tidaklah mengherankan
apabila pada waktu mulai melaksanakan
tugasnya, LAN belum mempunyai sarana fisik
apa-apa. Namun berkat usaha keras pimpinan
LAN serta bantuan dan dukungan dari Perdana
Menteri Djuanda dan pejabat-pejabat Pemerintah
lainnya, LAN dapat memiliki sarana fisik yang
diperlukan dalam waktu relative cepat. Sebelum
dilantik sebagai Direktur LAN, Prof. Dr Mr. Prajudi
Atmosudirdjo adalah pejabat tinggi Kementerian
Perindustrian, yang berkantor di Jl. Gajahmada
8 Jakarta. Sampai kira-kira sebulan setelah
pelantikannya sebagai Direktur LAN, beliau tetap
berkantor di ruang kerjanya di Kementerian
Perindustrian, suatu ruangan seluas 4 x 4 M. Di
ruangan ini LAN mulai kegiatannya.
Dalam bulan Juni 1958 LAN memperoleh kantor
sementara, yaitu berkas kantor Biro Pembangunan
Masyarakat Desa (sekarang Ditjen Pembangunan
Desa, Departemen Dalam Negeri) yang sudah
selesai membangun gedung kantornya di
Jl. Pasar Minggu. Bekas kantor Biro PMD ini
hanyalah suatu ruangan lebih kurang seluas 500
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M2, dilantai 2 gedung NV Lindeteves, Jl. Hayam
Wuruk 127 Jakarta dan sekarang menjadi pusat
perdagangan dengan nama Lindeteves Trade
Center. Sedangkan lantai dasar dan lain-lainya
tetap digunakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
Untuk dapat sampai ke ruangan itu harus melalui
pintu gedung yang kuncinya dengan sendirinya
dipegang oleh perusahaan itu. Oleh karenanya
pimpinan dan pegawai LAN tidak dapat bekerja di
kantor lebih dari jam 17.00 sesuai dengan jam kerja
NV. Lindeteves. Tidak ada papan nama Lembaga
Administrasi Negara. Gedung Lindeteves itu
sekarang menjadi Pusat Perdagangan Lindeteves
(Lindeteves Trade Center)
Disamping itu LAN berhasil memperoleh hak
penghunian (VB) dari Kantor Urusan Perumahan
Jakarta atas rumah Jl. Pegangsaan Timur 45
(tepat di depan Gedung Proklamasi/Pola). Rumah
ini dijadikan mess pegawai. Akan tetapi sesudah
jam 14.00 dan pada hari libur rumah tersebut juga
sekaligus menjadi tempat kerja lembur seperti
pengetikan dan penggandaan(stensil) diktat-diktat
latihan dan makalah-makalah seminar Efisiensi
Kerja Cipayung yang diselenggarakan pada
tahun 1958 itu pula dan lain-lainya. Rapat-rapat
persiapan Seminar Cipayung diatas diantaranya
juga diadakan di rumah ini, namun rumah tersebut
sudah lama tidak lagi dalam penguasaan LAN.
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Sementara itu dicapai persetujuan dengan
Pengurus Yayasan Panti Asuhan Anak-anak
“Prapatan” di Jl. Veteran 10 (dahulu Jl. Segara),
bahwa tanah dan bangunan Panti Asuhan ini
diserahkan kepada LAN dan sebagai penggantinya
antara lain LAN membangun gedung baru untuk
Panti Asuhan. LAN pindah ke Jl. Veteran 10 tahun
1959 dan menempati sebagian kecil bangunan
gedung induk, sementara ruangan lain-lainya
masih untuk Panti Asuhan. Bersamaan dengan
pembangunan gedung untuk Panti Asuhan,
dihalaman depan Jl. Veteran 10 juga dibangun
gedung kantor yang peresmian penggunaannya
oleh Pj. Presiden Djuanda tahun 1960 (sekarang
dikenal sebagai Gedung A).
Walaupun dengan fasilitas seperti itu, tetapi dalam
tahun 1958 dan 1959 LAN telah menyelenggarakan
beberapa latihan jabatan sebagaimana telah
diutarakan di muka. Upacara pembukaan latihan
yang pertama kali diprogramkan diselenggarakan
di Gedung Arsip Nasional Jl. Gajah Mada.
Sedangkan pelaksanaan latihannya disamping
digedung tersebut juga dengan menyewa Gedung
Yayasan Motor di Jl. Jendral Sudirman (sekarang
digukanan oleh Ditjen Perhubungan Darat) dan
menyewa ruangan di bawah Tribune Stadion
Ikada (sekarang Taman Monas). Selanjutnya
LAN juga menyewa Aula Gedung Universitas 17

Agustus 1945 Jl. Cik Ditiro Jakarta Pusat.
Hampir
berbarengan
dengan
selesainya
pembangunan gedung kantor tersebut, selesai
pula gedung Panti Asuhan yang baru. Seluruh
bangunan di Jl. Veteran 10 Jakarta Pusat dapat
digunakan oleh LAN. Beberapa ruangan gedung
asli/induk (yang sekarang dikenal sebagai
gedung B) digunakan untuk perpustakaan
dan kelas disamping beberapa ruangan lain di
belakang. Disamping untuk latihan, ruanganruangan kelas itu juga untuk perkuliahan PT
DIAN/STIA. Kemudian lAN membangun asrama
(berlantai 3,15 kamar tidur, 30 tempat tidur)
asrama tersebut sekarang sudah diserahkan
ke Mahkamah Agung (MA) serta kafetaria di
halaman belakang yang selesai dibangun tahun
1961 dan diresmikan pada tanggal 1 Mei 1961
oleh Ny. R.A.S. Prajudi Atmosudirdjo. Kafetaria
tersebut merupakan penyelenggaraaan kafetaria
pertama di Asia Tenggara. Asrama dan kafetaria
tersebut digunakan pertama kali untuk Latihan
Orientasi Jaksa dan Latihan Perkantoran Kepala
Tata Usaha Kejaksaan.
Kemudian di masa kepemimpinan Direktur LAN
kedua Brigjen Pol. Memet Tanuwidjaja, SH (19621965), sejumlah prestasi juga dihasilkan. Dari segi
organisasional, didirikan Kantor Perwakilan LAN

di Bandung tahun 1963 dengan Kepalanya Drs.
Purnaman Natakusumah. Lalu didirikan Akademi
Ilmu Administrasi (AIA) berdasarkan Keputusan
Presidium Kabinet Kerja RI No. Aa/C/77/1964
tanggal 7 Juli 1964. Kerjasama internasional
dilakukan bersama dengan Ford Foundation dengan
kontraktor Indiana University pada tahun 1963.
Tahun 1965 dilantik Brigjen Pol. Drs. Tjoek
Soemadoredjo, MA sebagai Direktur LAN
yang ketiga. Pada tahun yang sama dilakukan
perluasan AIA dengan mendirikannya di Bandung
melalui SK Direktur LAN Nomor 01/02/1965.
AIA dikembangkan lagi melalui transformasi
kelembagaan. Dengan digabung bersama
dengan PTDIAN, namanya berubah menjadi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) sejak
1967. Dalam tataran kerjasama lintas organisasi,
hal yang patut dicatat adalah kerjasama dengan
Kementerian Tenaga Kerja untuk merumuskan
penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Dalam
ranah diklat, pada tahun itu lahir konsep Diklat
Penjenjangan yang selanjutnya dikenal dengan
SEPADA, SEPALA, SEPADYA, dan SESPA atau
waktu itu lebih dikenal dengan Administrative
Staff College.
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DASAWARSA KEDUA (1967 - 1977)
TONGGAK MODERNISASI KELEMBAGAAN &
PROFESIONALISME APARATUR

S

eiring dengan penerapan konsep
Repelita dalam pembangunan nasional
yang dimulai sejak 1969, LAN juga
turut terlibat. Dalam Repelita I (1969
– 1974), Direktur LAN mengepalai
Subsektor P1 yang menangani masalah-masalah
kelembagaan pemerintah. Sementara pada tahun
1968, LAN semakin bercokol dengan mendirikan
kantor perwakilan di Ujung Pandang (sekarang
Makassar) dengan kepala pertamanya Drs.
Chaeruddin Burhan.
Memasuki masa 1970-an, diangkatlah Mayjen Pol.
Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA sebagai pemimpin
tertinggi LAN. Mulai masa kepemimpinannya,
sebutan Direktur LAN berubah menjadi Ketua
LAN. Seiring dengan Repelita, maka dipandang
perlu untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan
susunan organisasi LAN dengan tuntutan
perkembangan zaman. Oleh karena itu lahirlah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971
yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1957. Sejak saat itu organisasi LAN
diatur dengan Keppres No. 5 Tahun 1971. Dalam
peraturan tersebut, tugas LAN adalah membantu
Presiden dalam menyempurnakan, memelihara,
meningkatkan, dan mengembangkan daya guna
dan hasil guna administrasi negara, sehingga
tercapai kelancaran jalannya pemerintah dalam
arti yang seluas-luasnya.

Keppres tersebut menjadi bagian dari kontribusi
LAN dalam merancang arsitektur kelembagaan
departemen yang rasional dan efektif pada
masanya.
LAN semakin berperan penting, baik sebagai
rujukan administrasi negara maupun penajaman
tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 1974 LAN
mengadakan pentaloka bagi instansi vertikal dan
dinas otonomi. Tahun itu juga diterbitkan Inpres
No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres
34/72 ihwal penyusunan kelengkapan diklat PNS,
mulai dari susunan pengajaran, persyaratan,
sarana, dan prasarana diklat. Adapun dari sisi
kelembagaan, ekspansi terus diperluas. Tahun
1974 berdiri kantor perwakilan di Makassar dan
STIA LAN Ujung Pandang.
Pada tahun 1976 Prof. Dr. Sondang P.
Siagian, MPA diangkat sebagai Ketua LAN
menggantikan Awaloedin Djamin. Setahun
setelah pengangkatannya, mulai dibangun pusat
pendidikan dan latihan pegawai negeri yang
terletak di Pejompongan.

Pada tahun 1972, tugas dan fungsi LAN diperluas.
Melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972
tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan
dan Latihan, Ketua LAN bertanggungjawab
atas pembinaan pendidikan dan pelatihan PNS.
Dengan demikian, LAN menjadi instansi pembina
untuk seluruh penyelenggaraan diklat bagi PNS.
Pada periode ini, LAN banyak terlibat dalam
pengambilan kebijakan yang penting. Misalnya
pada tahun 1973, LAN menjadi bagian dari Tim
Perumus UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pada tahun
1974, LAN terlibat dalam lahirnya Keppres No.
44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi
Departemen dan Keppres No. 45 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua
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DASAWARSA KETIGA (1977 - 1987)
ERA PRESTASI, DEDIKASI DAN PARTISIPASI

P

ada tahun 1978, terbit buku klasik
terbitan LAN berjudul Manajemen dan
Pemerintahan. Kemudian tahun 1981,
motto LAN, yakni makarti Bhakti Nagari,
diciptakan dengan diprakarsai oleh
Ketua LAN Sondang Siagian. Pada tahun yang
sama terbit Keppres No. 30 Tahun 1981 tentang
Latihan Prajabatan. Menindaklanjuti peraturan
tersebut, kemudian muncul surat edaran bersama
LAN/BAKN/Ditjen Anggaran tentang Pelaksanaan
dan Pembiayaan Diklat Prajabatan.
Pada tahun 1983 Sondang Siagian digantikan
oleh Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, MA sebagai
Ketua Lan yang keenam. Pada tahun pertama
kepemimpinannya, moto LAN dilengkapi dengan
nilai-nilai dasar, yakni Prestasi, Dedikasi, dan
Partisipasi. Tahun itu juga terbit buku Bunga
Rampai Administrasi Negara.
Dari
segi
infrastruktur,
pada
masa
kepemimpinannya diresmikan Gedung PPLPN LAN
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Pejompongan oleh Mensesneg Sudharmono, SH
setelah memakan waktu pembangunan selama
tujuh tahun. Juga diremiskan Masjid Nurul Ihsan.
Keduanya pada tahun 1984.
Kerjasama internasional juga cukup banyak
dilakukan pada masa kepemimpinan Bintoro
Tjokroamidjojo, di antaranya penelitian bersama
dengan Asia Pacific Development Centre
(APDC) dan United Nations Centre for Regional
Development (UNCRD) (1985), kerjasama
dengan Eastern Regional Organization for Public
Administration (EROPA) (1985), kerjasama
dengan Overseas Training Office/Bappenas
dan APDS untuk mengirimkan 30 pegawai
mendapatkan pelatihan penelitian kebijaksanaan
di APDC Kuala Lumpur (1987).
Tahun 1989 terbit Keputusan Presiden Nomor 20
Tahun 1989, yang mengubah bentuk organisasi
LAN menjadi 4 (tiga) eselon I dengan 2 (dua)
kedeputian yang mengurusi pendidikan dan

pelatihan dan kedeputian bidang penelitian dan pengembangan.
Deputi bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari Pusat Pembinaan
pendidikan dan latihan penjenjangan serta pembinaan widyaiwara,
sebuah jabatan fungsional tertentu atauPegawai Negeri Sipil
(PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan tugas,
tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau
melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan
pelatihan (diklat) pemerintah. Sementara untuk deputi bidang
pendidikan dan pelatihan II terdiri atas
Pusat Pembinaan Pendidikan dan latihan
teknik manajemen, pusat pembinaan
pendidikan dan latihan teknis fungsional
dan pusat kerjasama administrasi luar
negeri, Deputi bidang penelitian dan
pengembangan terdiri atas pusat litbang
SDM, Pusat Litbang Kelembagaan, Pusat
Litbang Ketatalaksanaan dan Teknologi
Administrasi dan Sekretariat.
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DASAWARSA KEEMPAT (1987 - 1997)
PENGUATAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

P

ada dasawarsa berikutnya, LAN semakin
memperluas jejaring dan menguatkan
perannya sebagai instansi pendidikan
dan pelatihan pegawai negeri sipil.
Pada tahun 1988 LAN memproduksi
sebuah buku berjudul “Informasi Organisasi
Aparatur Pemerintah Pusat”. Buku ini menyajikan
Susunan Organisasi Departemen (Kementerian)
dan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen
sesuai dengan peraturan perundangan pada saat
itu. Pada tahun yang sama LAN juga mendorong
keluarnya Kepmenpan No. 11 tahun 1988 tentang
Ujian Dinas Penyesuaian/ Kenaikan Pangkat.
Pada tahun 1989, LAN melakukan restrukturisasi
kelembagaannya yang kedua melalui Keppres
20/1989.
Peraturan
tersebut
semakin
menguatkan kedua peran LAN yakni pendidikan
dan pelatihan pegawai negeri serta penelitian dan
pengembangan di bidang Administrasi Negara.
Sejak tahun 1990, kepemimpinan LAN dipegang
oleh Prof. Dr. J.B. Kristiadi. Melalui pergantian
tampuk kepemimpinan kepada sosok muda dan
intelek, LAN membuat beberapa titik kemajuan,
baik dalam penyelenggaraan forum nasional
hingga pengembangan diklat pegawai negeri.
Pada masa Kepemimpinan Dr. JB Kristiadi, yang
dimulai tahun 1990, Kurikulum STIA ditata
kembali, untuk kemudian dibukanya dua jurusan
baru: Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.
Pada masa Kepemimpinan Dr. JB Kristiadi,
Kurikulum STIA ditata kembali, untuk kemudian
dibukanya dua jurusan baru:
Administrasi
Publik dan Administrasi Bisnis. Pencanangan
pembangunan fisik mulai dilakukan. Gedung
Graha Wisesa di Pejompongan diperuntukkan
menampung penyelenggaraan dan peserta
diklat yang diselenggarakan oleh LAN. Menyusul
kemudian pembangunan gedung STIA LAN
Jakarta. Penggunaan peralatan perkantoran
modern pun dimulai di masa ini. Simultan dengan
pembangunan fisik, pengembangan kebijakan
tentang diklat pun dilakukan. Tahun 1994 Lahirlah
PP no 14 yang memperkuat peranan LAN dalam
pembinaan Diklat Jabatan PNS.
Balai Diklat II mulai beroperasi semakin nyata
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di tahun-tahun ini. Dengan menggaet British
Council yang didanai oleh ODA Kerajaan Inggris,
pengembangan massive Balai Diklat II dilakukan.
Balai Diklat II mengemban tugas untuk menjadi
centre of excellent, rujukan nasional seluruh
pusat pelatihan bahasa Inggris milik pemerintah.
Cikal bakal pembentukan Balai sudah dilakukan
sejak tahun 1987, menyusul hasil riset dari
Bapenas yang menyatakan bahwa hanya 40
% beasiswa dari negara donor di luar negeri
dapat terserap oleh PNS. Faktor utamanya
adalah ketidakmampuan berbahasa Inggris.
LAN ditunjuk sebagai
leading sektor untuk
membenahi, sehingga kemudian menjadikan
Balai bahasa sebagai pioneer pengemban PNBP
di lingkungan LAN.
Pada tanggal 9 Februari 1994, LAN mengadakan
Sarasehan Nasional Sarjana Administrasi Negara.
Forum nasional tersebut diselenggarakan pada
Balai Sidang Senayan dan diikuti oleh Gubernur
dan Pejabat Eselon I seluruh Indonesia.
Beberapa regulasi juga muncul seiring dengan
pengembangan sistem diklat oleh LAN antara
lain PP 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan
PNS dan Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang
penyelenggaraan Diklat prajabatan CPNS
golongan III secara nasional.

privatisasi pelayanan publik di
pemerintah Indonesia. Tidak kurang
dari kepala LAN kala itu belajar
dan melihat langsung dari kerajaan
Inggris
bagaimana
melakukan
privatisasi itu secara sistematis.
Hasilnya, untuk mensosialisasikan
gagasan ini dikumpulkanlah para
pemangku kepentingan, para direktur
BUMN/BUMD, dan juga mengundang
menteri PAN dan Menteri Negara
Investasi/Kepala BKPM saat itu
dalam sebuah seminar yang bertema
privatisasi dan korporatisasi layanan
publik. Sebagai keynote speaker
diundang Bapak Paul Keating,
mantan Perdana Menteri Australia
yang pernah mengomandani proses
privatisasi di lingkungan birokrasi
Australia. Seminar ini kemudian
ditindaklanjuti dengan serangkaian
pelatihan dengan menggandeng
JICA. Pemberlakuan status BHMN
untuk perguruan tinggi negeri dan
BLU untuk beberapa rumah sakit dan
layanan publik lainnya merupakan
hasil nyata dari gagasan ini.

Kurun waktu tahun 1997/98, LAN menggagas
pemberlakuan
Otonomi
Daerah.
Dengan
mendapatkan restu dari Menkowasbangpan
kala itu, LAN mulai melakukan pilot project
terhadap 15 kabupaten, dengan dasar pemikiran
bahwa otonomi daerah diberikan sesuai
dengan kemampuan daerah tersebut. Daerah
yang berhasil melakukannya kemudian akan
diberikan insentif berupa pelimpahan wewenang
yang lebih luas secara bertahap. Untuk lebih
memperluas cakupan, project ini kemudian
dipindahkan langsung berada dibawah kordinasi
Menkowasbangpan.
Menyusul trend dunia yang melakukan privatisasi
pelayanan publik kala itu, tahun 1997, apalagi
setelah kerajaan Inggris melakukan nya secara
meluas di sentra-sentra pelayanan publiknya,
LAN mulai menginisiasi gagasan pelaksanaan
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DASAWARSA KELIMA (1997 - 2007)
MANAJEMEN KINERJA UNTUK MEMPERKOKOH SANKRI

T

ahun 1998 diawali dengan pergantian
komando LAN kepada Prof. Dr.
Mustopadidjaja, AR, SE, MPIA. Pada
masa beliau, LAN mengalami beberapa
perubahan
internal.
Perubahan
tersebut antara lain penggantian nomenklatur
nama pimpinan, peguatan tugas-fungsi dan
perubahan kelembagaan organisasi, reorientasi
visi dan misi serta pembuatan Rencana Strategis
LAN sebagai arah gerak institusi. Penguatan tugas
dan fungsi LAN terus berjalan dengan terbitnya
Keppres No. 8 tahun 1999, Keppres 40 Tahun
2000, Keppres no. 166 tahun 2000, Keppres
nomor 178 tahun 2000, Keppres Nomor 103 tahun
2001, hingga Keppres No 110 tahun 2001. Sejalan
dengan reformasi internal, LAN juga memberikan
sumbangsih kepada reformasi penyelenggaraan
pemerintahan, berupa pembuatan “Pedoman
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)” pada tahun 1999.
Tahun 1999 dengan dikeluarkannya Keputusan
Presiden Nomor 8 Tahun 1999, Struktur
Organisasi LAN kembali mengalami perubahan
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dengan mengalami penambahan jumlah eselon
I menjadi 6 (enam) yaitu Deputi bidang kajian
kinerja kelembagaan, deputi bidang manajemen
kebijakan dan pelayanan, deputi bidang litbang
administrasi
pembangunan
dan
otomasi
administrasi negara, deputi bidang pembinaan
pendidikan dan pelatihan aparatur dan deputi
bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan
administrasi nasional serta Sekretariat \utama.
Tahun 1999 ini, juga tercatat sebagai lahirnya unit
setara eselon 2 yaitu Inspektorat yang memiliki
fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
Tradisi pengawasan dan pemeriksaan di
Indonesia banyak dipengaruhi oleh gaya kolonial
Belanda yang dilakukan oleh para Inspecteur
yang kemudian diindonesiakan terminologinya
menjadi Inspektur. Semula para Inspektur ini
di zaman Belanda lebih diterapkan di kalangan
kepolisian dengan melakukan pemeriksaan
(inspeksi), namun kemudian diperluas menjadi
Inspektur dalam segala bidang pemerintahan
yang bertugas untuk melakukan pengendalian.

Satuan kerja yang menangani pengawasan pada
saat itu berada di dalam struktur organisasi
Sekretariat, hal ini tentunya bukan merupakan
kondisi ideal yang kondusif dalam melaksanakan
mandat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi LAN. Selanjutnya posisi Inspektorat
ditingkatkan, hal ini menjadikan independensi
Inspektorat meningkat dan lebih memberdayakan
dalam
melaksanakan
pengawasan
dan
pemeriksaan di lingkungan LAN.
Kemudian, perubahan nomenklatur juga terjadi
pada strata Diklat Jabatan PNS dengan keluarnya
PP 101/2000 tanggal 10 Nov 2000 tentang Diklat
Jabatan PNS yang menggantikan PP No. 14 1994.
Istilah Adum, Spama, Spamen dan Spati telah
berganti menjadi Diklat Pimpinan Tingkat. IV, III, II
dan I. Penggantian nomenklatur juga nampak pada
nama perwakilan LAN di daerah menjadi Pusat Kajian
dan Diklat Aparatur (PKDA) di tahun yang sama.
Tahun 2000 dengan terbitnya Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000, LAN kembali mengalami
perubahan struktur organisasi dengan menambah
jumlah eselon I menjadi 6 (enam) yaitu dengan

meningkatkan unit Sekretariat menjadi sejajar
dengan Unit Eselon I atau Sekretariat Utama yang
terdiri dari 2 (dua) unit eselon II yaitu Biro Umum
dan Biro Perencanaan, organisasi dan Kerjasama
Tahun 2000 juga Kembali LAN mengalami
perubahan struktur organisasi dimana dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
LAN dianggap staf ahli tidak diperlukan sehingga
unit staf ahli berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000 dihilangkan.
Tahun 2001, dengan pemberlakukannya otonomi
daerah melalui
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
LAN kembali mengubah struktur organisasinya
dengan memunculkan satu pusat setara dengan
unit eselon II yaitu Pusat Kajian Kinerja Otonomi
Daerah.
Kurun waktu 2003 sampai 2006 adalah masa
kepemimpinan Drs. Anwar Suprijadi, MPA. Dan
dimasa kepemimpinan nya lah Gedung Makarti
Bhakti Nagari Pejompongan di resmikan. Gedung
tiga lantai ini diperuntukkan sebagai perkantoran,
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ruangan diklat dan perpustakaan.
Kepala LAN selanjutnya, Sunarno, SH, M.Sc,
melengkapi kinerja LAN pada dasawarsa kelima
dengan menggulirkan pemikiran mengenai
reformasi kelembagaan LAN. Beliau juga turut
melebarkan jejaring kerjasama LAN dengan
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mengikuti konferensi tahunan International
Association of School and Institute of
Addministration (IASIA) yang diselenggarakan di
Polandia pada tahun 2006.
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DASAWARSA KEENAM (2007 - 2017)
MENYONGSONG BIROKRASI KELAS DUNIA YANG INOVATIF

T

ahun 2008 merupakan tonggak
perubahan paling mendasar dalam
pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
sebagai motor penggerak yang
menggelorakan semangat profesionalisme dan
akuntabilitas aparatur pemerintah, melakukan
beberapa perubahan cukup mendasar. Tahun
2008, Kepala LAN dipegang oleh Dr. Asmawi
Rewansyah. Gema reformasi Birokrasi dan
tunjangan kinerja mulai digarap saat itu.
Renovasi fisik gedung A dab B di kantor pusat
LAN merupakan salah satu peninggalan Asmawi
Rewansyah.
Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu
gema reformasi birokrasi Lembaga Administrasi
Negara (LAN). Reformasi birokrasi ini menjadi
tonggak pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara
nasional. Bersama Kementerian Pendayagunaan
AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi, LAN
menggelorakan reformasi birokrasi secara
nasional. Selain itu, LAN juga menggelorakan

penerapan pay for performance. Wujud dari pay
for performance dituangkan dalam tunjangan
kinerja. Tunjangan kinerja diberikan secara
proporsional antara kehadiran dengan prestasi
kerja.
Tahun 2013 Prof. Agus Dwiyanto diangkat
menjadi kepala LAN menggantikan Dr. Asmawi
Rewansyah. Pengangkatan beliau merupakan
hasil proses selesi terbuka pertama yang dilakukan
LAN. Menyusul reformasi kelembagaan LAN di
tahun yang sama, reformasi di bidang Diklatpim
dilakukan dengan diluncurkannya diklatpim pola
baru: Baru dalam kurikulum maupun metode
penyampaian. Pelaksanaan Reform Leader
Academy berkolaborasi
dengan beberapa
instansi pemerintah juga telah dilaksanakan.
Dan perencanaan sekolah kader dimulai di era
ini pula. Untuk lebih mengefektifkan peran
LAN terutama di pulau Sumatera, pada era Agus
Dwiyanto ini pula pembangunan gedung PKP2A
Aceh mulai dilakukan dan kemudian diresmikan.

Memperkuat fungsi LAN di tengah-tengah
arus perubahan yang cukup deras, Agus
Dwiyanto merampingkan kelembagaan LAN
yang dimaksudkan juga sebagai model bagi
instansi pemerintah lainnya. Less structure,
rich in functions. Kedeputian Inovasi yang
didirikan, juga merupakan hasil inovasi struktur
kelembagaan LAN. Dalam kurun waktu tersebut,
LAN juga mengalami perubahan organisasi
secara signifikan. Sebelumnya LAN memiliki 5
Deputi dan 1 sekretaris utama (6 pejabat eselon
1) menjadi 3 deputi dan 1 sekretaris utama.
Rightsizing organisasi ini dilakukan untuk efisiensi
dan efektivitas kerja organisasi. Pelaksanaan
rightsizing organisasi ini menjadi pilot ptoject
secara nasional.
Sejalan dengan Struktur baru LAN, penanaman
nilai-nilai baru juga dicanangkan: Integritas,
Profesional, Inovatif dan Peduli
Memasuki pilpres 2014, Arsitektur Kabinet, bagi
calon presiden RI masa bakti 2014-2019 mulai
digulirkan dan disoialisasikan. Hasilnya, usulan
LAN tentang arsitektur kabinet banyak diadopsi
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oleh presiden terpilih. Pada masa kepemimpinan
Agus Dwiyanto ini pula Jabatan Fungsional Baru,
Analis Kebijakan ditetaskan. Hal ini dimaksudkna
untuk menjawab problematika nasional yaitu
masih rendahnya kwalitas kebijakan publik di tanah
air. Jabatan Fungsional baru ini juga dimaksudkan
untuk semaksimal mungkin menghindari tumpang
tindah kebijakan yang kerap terjadi. Rekrutmen
awal JFAK di Kementerian Lembaga dan Pemda
sudah mulai dilakukan kala itu.
Menggantikan Prof Agus Dwiyanto yang
memasuki masa purna bakti, dilantiklah Dr. Adi
Suryanto, MSi, sebagai kepala LAN yang ke 13.
Adi Suryanto bekerja cepat untuk mewujudkan
LAN yang semakin modern, dinamis dan
berkontribusi nyata. Modernisasi proses bisnis
LAN ini ditandai dengan semakin diperkuatnya
e-gov atau pemerintahan berbasis elektronik
di lingkungan LAN. Aplikasi2 elektronis untuk
menunjang proses bisnis semakin digalakkan,
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
Pelaksanaan
Akredsitasi
Lembaga
Diklat
Pemerintahpun mulai dilaksanakan secara online.
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Diawal masa pemberlakuan sistem ini memang
banyak menimbulkan kebingungan di antara
Lembaga Diklat Pemerintah yang belum biasa
melakukan proses bisnis secara on line. Namun
kemudian sistem ini mendapatkan apresiasi yang
tinggi dari para stakeholders itu setelah mereka
memahami dan langsung menggunakannya.
Sistem ini kemudian terbukti efektif dan efisien.
Namun demikian, penyempurnaan sistem ini
terus dilakukan. Masukan dari para asesor
dan stakeholders sangat diperhatikan untuk
memastikan sistem yang berbasis teknologi
ini berjalan sesuai dengan tujuan awal
pembuatannya: transparant, efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan kontribusi nyata LAN dalam
merespons isu-isu pemerintahan yang berkembang
di masyarakat, fokus penelitian mulai merambah ke
area “menjawab isu-isu aktual”. Tindak lanjut upaya
ini yaitu dengan mengadakan dialog publik dengan
para pakar di tanah air, yang juga mengundang
media cetak dan elektronik untuk mengakselerasi
pemahaman publik dan penyebaran informasi ini.
Output dialog publik ini dalam bentuk policy brief yang
disebarkan ke Kementerian Lembaga, Perguruan
Tinggi, BUMN/D, dan beberapa diserahkan ke
Presiden melalui Menseskab. LAN juga memikirkan
masyarakat luas yang ingin mengakses Policy Brief
ini, karena itu dokumen-dokumen ini juga di-upload
dan dapat diunduh di website LAN dan media sosial
LAN yang ada. Untuk secara kredible merekrut dan
memperkuat para Analis Kebijakan, Lingkaran Kajian
Kebijakan terus diperluas dengan mengadakan
MOU dengan Perguruan Tinggi. Puluhan Perguruan
Tinggi Negeri di tanah air telah berkolaborasi
dengan LAN dalam membuat program bersama
sertifikasi kompetensi Analis Kebijakan. Dan untuk
mensosialisasikan kebijakan yang ada, memantapkan
knowledge management dan secara sistematis
terus meningkatkan
kapasitas Analis Kebijakan,
dibentuklah forum kelitbangan. LAN menyatukan para
peneliti di Kementerian Lembaga dan Daerah serta
peminat kelitbangan lain, dalam forum ini.

laboratorium inovasi. Sampai saat ini, tak kurang
dari 35 pemerintah daerah pernah bergabung
dalam laboratorium inovasi LAN. Beberapa dari
pemerintah daerah tersebut malah kemudian
ada yang menyabet penghargaan di bidang
inovasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat
propinsi.
Gema berinovasi tidak hanya berada di level
provinsi, kabupaten, kota. Semangat inovasi
juga digetarkan LAN sampai ketingkat desa.
Pendampingan untuk berkonsentrasi pada potensi
desa yang ada tak henti-hentinya disuarakan oleh
LAN. Hasilnya pun sudah mulai terlihat nyata.
Salah satu desa di Cilacap misalnya dengan
sangat bangga mengeluarkan program KTKT,
Kawasan Ternak Kambing Terintegrasi, setelah
mendapatkan pendampingan dari LAN. Program
ini juga telah berhasil menaikkan taraf hidup
masyarakat desa yang bersangkutan. Selain
memperkuat diklat Kepemimpinan dan Diklat
RLA, Reform Leader Academy, diklat prajabatan
pun terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan
zaman. Diklatsar, Pendidikan dan pelatihan dasar,
menggantikan diklat prajabatan untuk para CPNS
mulai diberlakukan tahun ini.

Semangat berinovasi di kalangan birokrasi
pemerintah pun terus menggeliat. LAN melakukan
kontribusi nyata nya dengan melakukan advokasi
sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah
yang berkeinginan kuat melakukannya melalui
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LAN Dalam
Tataran Global
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D

alam rangka usaha memajukan ilmu dan sistem administrasi Negara dan administrasi Pembangunan
di Indonesia, LAN telah banyak mengadakan kerjasama internasional baik secara multilateral
maupun bilateral.

APDC
Asia Pacific Development Centre
APDC adalah sebuah badan semi PBB berkedudukan DI Kuala Lumpur,
Malaysia.

01

Ketua LAN sebagai anggota Management Board telah terpilih
sebagai Wakil Ketua I pada tahun 1984.LAN bertindak sebagai
tuan rumah Management Board Meeting, yang diadakan di Denpasar
Bali 1985.

02

LAN telah turut serta dalam berbagai kegiatan penelitian dan
training/seminar yang diselenggarakan oleh APDC. LAN ditunjuk
sebagai National Focal Point dalam rangka Information Clearing House
Focal Point dalam rangka Information Clearing House Referal System.

03

Kerjasama dengan APDC dengan bantuan finansial dari
OTO/Bappenas dalam penyelenggaraan Latihan Penelitian
Kebijaksanaan bagi 30 orang pejabat/pegawai Indonesia (LAN dan
beberapa instansi lain) di Kuala Lumpur, yang diikuti oleh Post Course
Seminar di Jakarta, seperti telah diutarakan di muka.

ASEAN
Association of South East Asia Nations

01

Asean Conferece in Civil Service Matters.
Sejak 1981 setiap 2 tahun sekali diselenggarakan konpresi
tersebut secara bergantian di Negara anggota. Dalam setiap konprensi
dibahas masalah-masalah bersama. Delegasi Indonesia terdiri dari
wakil BAKN, Kantor Menpan dan LAN. Indonesia, 1989 sebagai
penyelenggara konperensi, di Jakarta dan Denpasar. LAN menyiapkan
makalah tentang “Civil Service Education and Training in Indonesia”.
Kegiatan-kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam konperensi antara
lain berupa seminar, training. LAN berpartisipasi dalam kegiatankegiatan tersebut.

02

ASEAN – EEC (European Economic Community) Joint
Cooperation Commite.
LAN telah turut serta dalam pertemuan-pertemuan rencana
kerjasama ASEAN-EEC, seperti rencana pendirian ASEAN Management
Center, program training dan lain-lain. Tahun 1988 di Jakarta telah
diselenggarakan Seminar On Public Service Modernization) Belanda
dan Seknas ASEAN. LAN dan beberapa instansi sebagai peserta dari
Indonesia, di samping peserta dari Negara ASEAN lainnya.
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ASIAF
Asia Foundation
LAN oleh Pemerintah telah ditunjuk sebagai counterpart ASIAF.
Kerjasama dengan ASIAF dimulai dengan bantuan tambahan biaya
dalam rangka penelitian organisasi Departemen, yang menghasilkan
Keppres No. 44 dan No. 45 Tahun 1974. Selanjutnya disamping
memberikan bantuan finansial untuk pengiriman ke luar negeri baik
untuk program jangka panjang maupun pendek. ASIAF juga telah
membantu penyelenggaraan Temu Kaji “Posisi dan Peranan Ilmu
Administrasi dan Manajemen dalam Pembangunan” 1988, alat buku
audiovisual untuk Leadership Laboratory, dan buku-buku.

BRITISCH COUNCIL

• Dengan bantuan Britisch Council telah terselenggara kerjasama
LAN-RIPA (Royal Institute of Public Administration) London , sejak
971 sampai dengan 1986. Program kerjasama antara lain:
1. Program diklat di Inggris: Seminar untuk Pejabat Senior, Latihan
di bidang O & M dan Perkonsultasian Manajemen, Pengajar
Bahasa Inggris.
2. Penyelenggaraan
Latihan-latihan
O&M,
Perkonsultasian
Management, Management Project, TOT dan lain-lain di
Indonesia dengan tenaga ahli dari RIPA. Di samping di Jakarta,
latihan-latihan juga diadakan di beberapa Daerah.
• Bantuan buku-buku untuk perpustakaan LAN
• Bantuan konsultan/tenaga ahli dalam rangka mengembangkan LAN
sebagai unit Management Service bagi seluruh aparatur (1985)
• Bantuan konsultan/tenaga ahli untuk Training Assesment bahasa
Inggris di seluruh Aparatur Pemerintah (1985), tenaga ahli dalam
rangka penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris di LAN, 1987
sampai sekarang.
• Peninjauan pejabat senior Indonesia ke Inggris.
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EROPA
Eastern Regional Organization for Public Administration

EROPA didirikan di Manila. LAN mewakili Pemerintah untuk turut
mendirikannya. Keanggotaan terdiri dari State Member (Pemerintah
Indonesia sebagai pendiri, otomatis adalah State member dan anggota
Executive Council), Group Member (LAN adalah group member) dan
Individual member (beberapa cendikiawan dari Indonesia juga menjadi
individual member). Dalam pertemuan-pertemuan EROPA, Ketua LAN
mewakili Pemerintah dan memimpin delegasi Indonesia. Setiap 2 tahun
sekali diadakan General Assembly & Conference dan setiap tahun
diselenggarakan rapat Executive Council (dua tahun sekali bersaman
dengan penyelenggaraan General Assembly & Conference). Pemerintah
Indonesia diwakili LAN menjadi tuan rumah bagi General Assembly &
Conference ke IX yang diadakan di Jakarta dengan tema “Integrated
Rural Development”, 1981. Sedangkan sebagai tuan rumah untuk
Executive Council Meeting, pada tahun 1972, 1977, 1981 dan 1988.
Oleh LAN diusulkan agar bersamaan dengan Executive Council Meeting
1988 di Jakarta, juga diselenggarakan Seminar On Human Resource
Development. Hal ini dinilai positif, sehingga dalam Executive Council
Meeting 1990 di Kuala Lumpur yang akan datang juga diikuti dengan
suatu seminar, yaitu mengenai General Assembly & Conference ke IX di
Jakarta, Ketua LAN menjadi Ketua Executive Council periode 1981-1983,
kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua pada periode berikutnya.
LAN ditunjuk sebagai Contact Organization dan Koordinator anggota
dari Indonesia. Dalam kedudukan itu, Ketua LAN diberi hak untuk
mengusulkan 1o organisasi dan 10 orang menjadi group member dan
individual member yang dibebaskan dari pembayaran iuralan.
Dalam Sidang Umum dan Konperensi ke XIII di Kathmandu, Nepal tahun
1989. telah memperoleh penghargaan berupa plaket dari EROPA atas
partisipasi aktif selama ini, khususnya dalam penyelenggaraan Rapat
Executuve Council dan Seminar tentang Human Resource Development
di Jakarta, 1-4 Oktober 1988. Disamping itu Prof. Dr. Awaloedin Djamin
mendapat pula penghargaan berupa plaket atas jasa-jasanya dalam
memajukan ilmu dan praktek administrasi Negara dan EROPA.

FORD FOUNDATION

Kerjasama LAN-Ford Foundation 1962 sampai 1965 dalam
penyelenggaraan Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) yang
secara operasional dimulai 1963 dengan Indiana University bertindak
sebagai kontraktor. Kegiatan-kegiatannya meliputi latihan-latihan
kesekretarisan (6 bulan) dan ketatausahaan (9 bulan), serta pengiriman
pejabat/pegawai Indonesia ke Amerika antara lain untuk tugas
belajar jangka panjang dan jangka pendek. Pejabat yang mendapat
kesempatan tugas belajar di Indiana University adalah Drs. Suwandi
Ronodijojo (Program Ph.D), Drs. Supardi, Drs. Purnomo Slamet dan
Dra. Siwi Kadarmo (Program 1 tahun).
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FNS
Friederich Neuman Stiftung
Naskah kerjasama ditandatangani pada 6 Januari 1976. Kerjasama
yang dilaksanakan antara lain:

01

Kerjasama dengan Yayasan ini dari 1976-1983 dalam
penyelenggaraan latihan-latihan di bidang administrative
management di Bandung

02
1985.

Seminar tentang Evaluasi dan Identifikasi Kebutuhan dan
Pengembangan Diklat Pegawai Negeri di Dareah, Bandung

03
04

Pembiayaan salah satu Gedung Perwakilan LAN di Jabar.
Program bantuan untuk pendirian “Administrative Management
Development Center” di Bandung

PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa

01

Kerjasama LAN, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK,
Dep. Keuangan) dan ESCAP dalam penyelenggaraan Seminar
On Integrated Approach Budgetting, di Jakarta, 1977, yang diikuti oleh
peserta-peserta dari Negara-negara di wilayah ESCAP.

02

UNDP (United Nation Development Programe), LAN dan BAKN
bekerjasama dengan UNDP dalam penyelenggaraanproyek
Management Skill Analysis. Merupakan action research and action
training, dengan output yang diharapkan adalah kebutuhan latihan
manajerial (Berdasarkan penelitian Managerial Skill Profile) dan
position classification. Telah dimulai 1986, 1990 dimulai lagi dengan
Project MSA II.

03
1989.

Ketua LAN telah terpilih untuk mengikuti Ninth Meeting of
Experts in Public Administration and Finance ke IX, New York,

04

ACDA (Asian Center for Development Administration) Ketua LAN
duduk sebagai salah seorang anggota Governing Council. Sejak
tahun 1971 Indonesia telah menjadi Negara anggota (state member)
dalam organisasi tersebut.
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IIAP
International Institute d’Administration Publique

USAID
United States Agency for International Development

01

Dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia
dan Perancis LAN telah ditunjuk mewakili
Pemerintah dalam kerjasama di bidang
administrasi Negara, sedang dari Perancis adalah
IIAP. Piagam kerjasama ditandatangani 1972,
dan kegiatan-kegiatannya meliputi:

Dengan bantuan USAID, LAN telah mengirimkan banyak pejabat/
pegawai LAN dan berbagai instansi lain untuk tugas belajar ke
Amerika baik jangka panjang maupun jangka pendek, terutama antara
1958-1962. Pada waktu itu Indiana University telah ditunjuk sebagai
kontraktor. Suatu Tum dari Indiana University ditempatkan di LAN
pada kurun waktu tersebut.

02
03

• Pengiriman Pejabat/Pegawai ke Perancis.

Tahun 1958-1962 LAN juga menerima buku-buku dari USAID.

1. Pejabat Tinggi termasuk Gubernur untuk
mengadakan peninjauan.
2. Bupati/walikotamadya
bersangkutan dengan
Daerah.

3. Direktur BUMN untuk seminar dalam
Business Administration/Management.
4. Tugas belajar jangka panjang dan jangka
pendek.

• Bersama
Ikatan
Alumni
IIAP
telah
diselenggarakan sebagai Seminar, antara lain:
1. “Pendayagunaan Aparatur Negara” untuk
Melaksanakan Program Pelita VI 1989.
Seminar dibuka oleh Menpan dengan
sambutan dari Dubes Perancis dan
pengarahan oleh Mendagri. Pembicara
terdiri dari 5 orang tenaga ahli Perancis dan
3 orang dari Indonesia. Antara lain Dirjen
PUOD Depdagri.
2. 2)Pada juli 1990 telah diselenggarakan
Lokakarya
Sehari
dalam
rangka
“Menyongsong Pelaksanaan Peradilan Tata
Usaha Negara” di Indonesia. Lokakarya
terlaksana atas kerjasama Ikatan Alumni
IIAP-LAN-Kantor Menpan dan Departemen
Kehakiman.
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Bantuan Expert untuk latihan fasilitator Management Skill
Seminar, yang kemudian dimasukkan dalam kurikulum
SESPANAS/SESPA dan SEPADYA.

untuk
seminar
Pemerintahan di

• Pengiriman tenaga ahli dari Perancis k
Indonesia dalam rangka program kegiatan di
Indonesia, antara lain:
1. Seminar tentang “Perencanaan dan
Pembuatan
Program
Keuangan”
di
Pelabuhan Ratu, 1980.
2. Seminar
tentang
“Koordinasi
Departemen” di Cipayung, 1981.

Antar

3. Seminar tentang “Pembangunan Desa
dengan Fokus Kepemimpinan Pedesaan” di
Ujung Pandang, 1983.
4. Seminar tentang “Efisiensi
Negara”, di Bandung, 1984.

Perusahaan

WAIT-ID
Western Australian Institute of Technology- Australia

International Development
Perjanjian LAN dengan WAIT-AID ditandatangani tahun 1982 untuk 3
tahun, dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang diklat. Telah
diselenggarakan TOC, MOT dan TOT di Indonesia (dengan tenaga ahli
dari Australia) dan latihan tersebut di Australia.

WORLD BANK

Pada tahun 1977 telah ditandatangani persetujuan bantuan dalam
bentuk loan dari Bank Dunia dalam rangka meningkatkan diklat, yang
meliputi baik hardware maupun software.

01

Hardware berupa pembangunan Kampus Pusat Pendidikan
dan Latihan Pegawai Negeri, yang terutama diperuntukkan
bagi SESPANAS, di Pejimpongan, yang selesai dan diresmikan
penggunaannya oleh Mensesneg tahun 1984.

02

Software dalam bentuk penyelenggaraan TOC, MOT, dan TOT
dengan bantuan expert dari luar negeri dan pengiriman tugas
belajar keluar negeri baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Selanjutnya dalam rangka pengembangan studi kasus, sebagaimana
telah diuraikan dimuka, 1987 EDI (Economic Development Institute)
Bank Dunia membantu LAN (grant) menyelenggarakan Latihan
Penulisan Kasus, 1988. Dapat dicatat pula bahwa Ketua LAN telah
terpilih untuk mengikuti High Level Policy Seminar on Management in
Development di Washington D.C. 1983.
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RIPA
Royal Institute of Public Administration
Dilakukan sejak tahun 1971. Dalam hubungan ini pihak Pemerintah Inggris
memberikan bantuan tenaga ahli dan buku-buku dalam rangka program
pendidikan dan latihan di bidang O&M baik yang diselenggarakan di dalam
negeri maupun beasiswa bagi pejabat-pejabat untuk belajar di bidang
O&M di Inggris.
Pada tahun 1976 kerjasama tersebut diperpanjang dan diperluas hingga
meliputi bidang-bidag di luar O&M, seperti Administrasi Keuangan Negara,
Administrasi Kepegawaian Negara dan lain-lain.

ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and The Pacific
Dalam hal kerjasama dengan LAN, ESCAP memberikan
bantuan peralatan yang cukup besar, yaitu berupa
peralatan laboratorium bahasa yang diterima sebagai
bantuan teknik.

ADB
Asian Development Bank
Kerjasama LAN-Depdagri dengan ADB adalah merupakan
kerjasama Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan
Untuk Desentralisasi atau Suistainable Capacity Building For
Decentarlization Project” yang didanai dari Asian Development
Bank.
Proyek ini memiliki tiga komponenutama:
• Penyusunan dan implementasi capacity building plan.
• Peningkatan kapasitas Lembaga Penyelenggara CB (Service
Provider).
• Pengembangan information and comunication technology.

Keanggotaan
Indonesia
yang
direpresentasikan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) dalam organisasi internasional
adalah dalam organisasi IIAS (International
Institutes of Administrative Science)
dan IASIA (International Association of
Schools and Institute of Administration),
Eastern Regional Organisation for Public
Administration (EROPA) dan Network of
Asia Pacific of Schools and Institutes of
Public Administration and Governance
(NAPSIPAG) yang memiliki misi utama
pengembangan di bidang administrasi
publik.
Selain itu, LAN juga ikut aktif dalam forum
seminar yang dilaksanakan Organization of
Economic Cooperation and Development
(OECD)/Korea Policy Centre. OECD/Korea
Policy Centre adalah sebuah organisasi
kerjasama internasional yang didirikan
dengan adanya Perjanjian Kerjasama
(Memorandum of Understanding (MOU))
antara OECD dan Pemerintah Republik
Korea. Fungsi utamanya adalah melakukan
kajian/penelitian terhadap standar dan
kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan
internasional,
kompetisi
yang
adil,
pemerintahan publik dan sektor kebijakan
sosial dilingkungan anggota-anggota OECD
dan menyebarkan hasil-hasil penelitian
kepada pejabat publik dan para ahli di
lingkungan Asia Pasifik. Untuk mendukung
visi ini, OECD menyelenggarakan kegiatankegiatan seperti menyelengarakan program
pendidikan, pertemuan internasional,
seminar, workshop di masing-masing
sektor dan menyediakan forum terkait
kebijakan yang disajikan oleh para ahli di
dalam dan luar negeri.
Keaktifan LAN dalam kegiatan OECD Korea
Policy Centre ini dimulai pada tahun 2005
dengan mengirimkan delegasi ke seminar
yang dilaksanakan OECD Korea Policy
Centre.
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Mereka Berkata
Tentang LAN
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ASMAN ABNUR

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB
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IMAM NAHRAWI

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
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SITI NURBAYA BAKAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran
strategis pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
KLHK membutuhkan banyak perubahan dan inovasi di setiap level
dan unit pekerjaan. LAN telah berjasa mendidik dan menyiapkan
para pemimpin perubahan guna mewujudkan misi KLHK.

SELAMAT HUT KE-60, SEMOGA LAN TETAP KONSISTEN
MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN DEMI INDONESIA
YANG LEBIH BAIK

HASHIMOTO KENJIRO

EXECUTIVE DIRECTOR THE JAPAN COUNCIL OF LOCAL AUTHORITIES FOR
INTERNATIONAL RELATIONS, SINGAPORE

The Japan Council of Local Authorities for International Relations,
Singapore (J.CLAIR Singapore) is an organization jointly established
by Japanese local governments, and oversees the ASEAN region and
India. J.CLAIR Singapore coordinates and supports Japanese local
governments’ activities and internationalization efforts in the region,
as well as introduces Japanese local governments’ fiscal systems
and various policies to the countries under its purview. In 2017, with
the kind cooperation from Indonesia’s Lembaga Administrasi Negara
(LAN) a seminar jointly organized by LAN, Japan’s Ministry of Internal
Affairs and Communications, as well as J.CLAIR Singapore was held
to build the capacities of Indonesian local government officers.
Looking forward, J.CLAIR Singapore aspires to strengthen its cordial
and cooperative ties with LAN through the various collaborations.

AZWAR ABU BAKAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR PEMERINTAH PERIODE 2011 - 2014

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, LAN menunjukan
perubahan yang signifikan dalam tata kelola penyelenggarakan
pendidikan aparatur sipil negara sehingga sistem pendidikan
yang dibangun dapat mendorong aparatur sipil negara untuk
meningkatkan kompetensinya.
Selain itu, pencapaian lainnya yang telah diraih oleh LAN adalah
mampu mengimplementasikan metode dan memberikan materi
pelatihan yang menyentuh aspek reformasi birokrasi. Hal ini
dapat melahirkan tokoh-tokoh perubahan sehingga menstimulus
adanya agen-agen percepatan reformasi birokrasi di masingmasing kementerian, lembaga,dan pemerintah daerah.
Bercermin dari pencapaian dan peluang optimalisasi kinerja
tersebut, LAN dapat menjadi lembaga negara yang dapat lebih
menunjukan kiprahnya dalam peningkatan kualitas aparatur
sipil negara menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya
mengucapkan DIRGAHAYU, LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA
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MR. MASATAKA KAZAHAYA

DIRECTOR INTERNATIONAL AFFAIRS, OFFICE LOCAL
ADMINISTRATION BUREAU, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
AND COMMUNICATIONS

Japan’s Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)
has been implementing various internationalization efforts, which
includes promoting international exchange at local level, enhancing
personnel exchange as well as conducting international seminar
pertaining to local administration. In year 2015 and 2016, as a
joint-organizer with Lembaga Administrasi Negara (LAN), MIC
implemented the “Indonesia-Japan Local Administration Seminar”
that featured case studies and opinion exchange session targeted
at practitioners of local administration. In 2017, MIC is organizing a
seminar with J.CLAIR Singapore and LAN. Through this seminar, it
is hoped that there will be more exchanges between Indonesia and
Japan in terms of local administration. It is MIC’s utmost hope to
continue the cordial ties with LAN in the future.
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SRI HADIATI WK
SEKRETARIS UTAMA LAN

LAN di usianya yang ke 60 tahun harus mampu mendorong
profesionalisme ASN di semua level. Kesadaran personal
setiap insan birokrasi yang bekerja sebagai abdi negara harus
dibangkitkan agar selalu memberikan yang terbaik bagi
masyarakat.
Sudah bukan masanya lagi kita mengeluh dengan segala
keterbatasan di tengah tajamnya persaingan global saat ini. Mari
kita songsong pertarungan itu dengan kepala tegak tanpa ragu
agar bangsa ini mampu sejajar dengan negara-negara lain.
Saya meyakini, LAN yang menjadi tumpuan pencetak birokrasi
profesional akan selalu bertransformasi dengan dinamika yang
kini berkembang untuk terus mencetak agen-agen perubahan.

DIRGAHAYU LAN KE 60 TAHUN. BERBAKTI DAN
BERKARYA UNTUK NEGERI.

MUHAMMAD IDRIS

DEPUTI BIDANG DIKLAT APARATUR LAN

Kemajuan peradaban suatunegaraternyatasangat tergantung
kemajuan dan peradaban birokrasinya. Birokrasilah yang
memproduksi daya saing, menciptakan iklim kemajuan, dan
memacu kebahagiaan warganya. Itulah sebabnya diusia ke-60
tahun, LAN telah berbuat untuk Indonesia dengan memelihara
semangat bangsanya melalui strategi mencerdaskan birokrasi
agar Indonesia menjadi bangsa yang terhormat dan kelak
berubah menjadi birokrasi berkelas dunia. DIRGAHAYU 60
LAN-KU YANG KUBANGGAKAN, tetaplah tancapkan misimu
untuk menjadi institusi berkarakter dunia dengan jalur berubah
dengan cepat.
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MUHAMMAD TAUFIQ
DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN

60 tahun yang lalu, LAN dibentuk dengan misi untuk
mendorong modernisasi administrasi di Indonesia. Misi
tersebut telah membentuk “DNA” LAN sebagai sebuah
centre of excellence yang berperan sebagai “pemikir,
pendidik dan pembaharu” di bidang administrasi negara.
Di tengah tuntutan untuk membangun world class
government, LAN diharapkan mampu berperan sebagai
garda terdepan reformasi administrasi. Untuk merespon
harapan tersebut, LAN telah melakukan langkah langkah
perubahan transformasional yang cukup radikal untuk
memberikan pelayanan yang semakin baik bagi bangsa.
Proses perubahan ini tidak boleh berhenti melainkan harus
dilakukan secara terus menerus dalam rangka sofistifikasi
dan rekontekstualisasi peran historisnya sebagai “pemikir,
pendidik dan pembaharu”. Ulang tahun LAN ke 60,
merupakan momentum penting untuk menjadikan prestasi
masa lalu sebagai batu lompatan membangun langkah
perubahan dan prestasi cemerlang di masa mendatang.
Perjalanan perubahan di masa mendatang tidak akan
mencapi hasil tanpa dukungan stakeholders. Dalam
kesempatan ulang tahun ke 60 ini saya menyampaikan
apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak atas
dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada
lembaga tercinta ini. SELAMAT ULANG TAHUN LAN,

SEMOGA SEMAKIN SUKSES DALAM MEMBANGUN
NEGERI DAN MELAYANI BANGSA
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SUNARNO
KEPALA LAN 2006-2008
SELAMAT ULANG TAHUN bagi seluruh jajaran lembaga

administrasi negara dalam usia yang ke 60 tahun ini saya melihat
Lembaga Administrasi Negara banyak mengalami kemajuan dan
semakin tambah dewasa semakin mantap dari perkembangan
yang saya ikuti melalui media Lan connection group dan Facebook
saya melihat kiprah Lembaga Administrasi Negara tidak hanya
secara internal tetapi juga Melanglang jagat raya NKRI di situ
saya melihat bahwa banyak kemajuan-kemajuan dialami hampir
seluruh wilayah Republik Indonesia setelah dikunjungi oleh temanteman saya melihat lembaga administrasi negara dan dengan
kepemimpinan anak-anak muda di jajaran pimpinan mulai dari
pimpinan tertinggi sampai dengan eselon yang paling bawah saya
yakin akan bertambah maju dan semakin jaya untuk itu jagalah
kekompakan di antara semua jajaran lembaga administrasi negara
yang ada di pusat maupun yang di daerah jaga terus budaya Saling
asih saling asah dan saling asuh dirgahayu lembaga administrasi
negara jayalah terus lembaga administrasi negara.

ASMAWI
REWANSYAH
KEPALA LAN 2008-2012
Saya sejak dulu menginginkan LAN menjadi lembaga yang andal
dalam melaksanakan reformasi sistem administrasi negara definisi
yang sangat penting diperankan oleh LAN adalah benahi sistem
administrasi terutama kebijakan-kebijakan yang bisa diandalkan
untuk membenahi administrasi negara dan juga bagaimana
Lembaga Administrasi Negara mampu dan Kredibel membentuk
aparatur sipil negara yang profesional dan berwibawa, tentunya
cita - cita ini belum banyak terwujud Semasa saya menjabat kepala
lembaga administrasi negara Oleh karena itu saya mengharapkan
penerus saya, rekan rekan di lembaga administrasi negara dapat
terus membenahi diri meningkatkan kualitasnya agar benar-benar
mampu kompetitif secara global untuk membenahi Aparatur
Negara terutama aparatur sipil negara selamat berjuang salam
sejahtera dari saya
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ANWAR
SUPRIJADI
KEPALA LAN 2003-2006
DIRGAHAYU KE 60 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Harapan saya adalah bagaimana lembaga administrasi negara ini
berperan aktif di dalam sistem negara dan sistem pemerintahan
karena banyak hal yang menurut saya dengan posisi strategis,
misalnya kami melihat kasus korupsi di mana-mana baik di
pusat maupun di daerah bagaimana memberikan policy advice
kepada pemerintah untuk menangani hal ini kemudian juga
pendidikan dan latihan karena masalah masalah korupsi masalah
masalah sistem administrasi negara yang tidak terlepas aparat
sipil negara yang menangani hal ini ini keliatan pendidikan dan
Latihan harus ditata kembali tidak hanya masalah yang terkait
dengan Output dan program tetapi outcome kedepan karena
terus terang administrasi negara ini sedang diuji didalam masa
perubahan ini. Harapan kami oleh generasi muda LAN jangan
puas diri karena sekarang sudah banyak tenaga - tenaga muda
tetapi kedewasaan kematangan kemudian juga kecerdasan perlu
lebih ditingkatkan biasanya tidak cukup pendidikan formal tetapi
kebijakan yang didasarkan wisdom yang kita tingkatkan kita ingat
LAN berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan
sistem administrasi negara tapi rasanya sekarang makin lama
peran ini kurang menonjol harapan kami marilah kita berjuang
bersama dan juga bagaimana menanggapi masa depan karena
masa depan ini tidak cukup dengan kita hanya melihat tetapi juga
berperan aktif Semoga LAN dapat menjadi lembaga berperan
aktif dalam mengatasi masalah masalah negara kita ini seperti
yang kami sampaikan seperti korupsi tetapi juga diistegritas
bangsa kemudian juga masalah-masalah pihakpihak yang ingin
menyimpang dari undang-undang dasar kita konstitusi kita
kemudian juga masalah-masalah prulalisme menjadi persoalan
serius, karena dibidang organisasi semakin lama kita merasa
makin tidak efisien dan seolah - olah kita birokrasi dituduh
menghambat tetapi juga bagaimana membangun birokrasi yang
efisien yang bisa menata kembali pihak yang terkait di dalam
sistem administrasi negara itu untuk mewujudkan tujuan kita
berbangsa dan bernegara Dirgahayu LAN ke 60
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IRIANTO
LAMBRI
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
Semenjak proses pembentukan Kalimantan Utara sebagai Daerah
Otonom LAN telah menjadi mitra strategis dalam menyiapakan
SDM aparatur yang kompeten. Semoga di usia yang ke-60 LAN
dapat memperkuat dirinya sebagai rujukan dalam pembaharuan
administrasi pemerintahan

H.
TENGKU ERRY NURADI
GUBERNUR SUMATERA UTARA
Selama 60 Tahun perjalanan LAN RI, berbagai upaya yang telah
dilakukan salah satunya adalah melakukan pengembangan inovasi
administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan
publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Semoga
LAN RI tetap menjadi lembaga yang berintegritas, profesional,
inovatif, dan peduli. Dengan semangat HUT ke-60 LAN RI, mari
kita tingkatkan Pendidikan Aparatur Terintegrasi Elektronik
(PATEN)

SOEKARWO
GUBERNUR JAWA TIMUR

SYAHRI
MULYO
BUPATI TULUNGAGUNG

SELAMAT ATAS HARI JADI LAN KE-60. Kehadiran LAN di

Harapan kami kedepan terhadap Lembaga Administrasi Negara
mampu mengembangkan administrasi negara khususnya
dalam pembinaan inovasi pelayanan publik dan SDM aparatur
berdaya saing tinggi sebagai wujud Good Government and Clean
Governance. DIRGAHAYU LAN RI YANG KE 60

daerah telah memberi nilai tambah bagi proses reformasi birokrasi
di segala bidang. Semoga ke depan LAN mampu mencetak
SDM aparatur yang semakin handal dan berdaya saing dalam
mewujudkan pelayanan publik yang prima

ZUL
ELFIAN Dt. TIANSO
WALIKOTA SOLOK
Alhamdulillahirabbil’aalamiin, Lembaga Administrasi Negara hadir
dan muncul memberikan angin segar terhadap kondisi aparatur
yang dihadapi Pemerintah Daerah selama ini dengan melakukan
bimbingan kepada aparatur di daerah sehingga Kepala Daerah
benar-benar sangat terbantu ibarat menemukan oase di gurun
pasir. DIRGAHAYU KE-60 LAN RI, semoga selalu sukses dan
jaya selalu berkontribusi dalam mewujudkan Good Government
and Clean Governance.

H.
MUSTHOFA
BUPATI KUDUS
Lembaga Administrasi Negara is oke, karena tidak hanya sekedar
mengajak untuk berinovasi, tapi mampu memberikan inspirasi
kepada para kepala daerah untuk membangun dan merubah
mindset untuk semangat dalam mewujudkan pemerintahan yang
handal dan bersih. SELAMAT HUT LANRI KE 60

ASMIN
LAURA HAFID
BUPATI NUNUKAN
Harapan kami Lembaga Administrasi Negara dapat membantu
kami untuk dapat lebih meningkatkan lagi inovasi dan kreativitas
agar bagaimana kita bisa melangkah lebih baik dan lebih maju
lagi daripada yang ada saat ini. SELAMAT ATAS HARI JADI

LAN RI KE 60

YANSEN TP

BUPATI MALINAU

LAN harus punya keberanian untuk menentukan konsepsi
pembaharuan administrasi pemerintahan yang akan ditawarkan
kepada pemerintah pusat dan daerah. Sehingga persoalan yang
kita hadapi bisa diselesaikan seperti yang kita harapkan. Ya tujuan
utama kita kan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
berkeadilan asas Pancasila, apakah tidak tercapai dalam persoalan
ini. Saya kira LAN adalah ‘sosok’ yang sangat tepat untuk mencari
strategi pemikiran gagasan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

DIRGAHAYU LAN RI KE-60
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DESI
FERNANDA
WIDYAISWARA UTAMA LAN

AL
MUKTABAR
KETUA UMUM IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA

“TERLEBIH DAHULU KAMI IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA
MENGUCAPKAN DIRGAHAYU LAN RI YANG KE 60”. Berbasis

Tak terasa telah lebih dari separuh umur saya berkarier dan berkarya sebagai
pegawai negeri di Lembaga Administrasi Negara yang saya banggakan.
Tiada kata yang dapat menggantikan ungkapan kebanggaan dan kecintaan
terhadap lembaga yang selama 60 tahun berkiprah dan berperan besar
dalam membangun sistem administrasi negara dan aparatur negara Republik
Indonesia ini. Sejak awal motto LANRI Prestasi, Dedikasi, dan Partisipasi
telah menginspirasi bahwa aparatur negara sesungguhnya memegang
amanah untuk berkinerja tinggi, memiliki integritas pribadi yang kuat, dan
mengutamakan sinergitas kerjasama lintas pelaku dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam
kekiniannya, dihadapkan kepada berbagai tantangan sebagai konsekuensi
kemajuan bangsa dan negara dalam konteks penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi, perekonomian global, pergaulan bangsa-bangsa lintas
negara, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat bangsa demokratisasi
politik kehidupan bernegara; LANRI dan seluruh jajarannya semakin
dituntut berunjuk kinerja membangun kapasitas kepemimpinan perubahan
Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan World Class Governance. Saya
yakin dengan nakhoda dan awak Generasi Muda LAN, kinerja membangun
Birokrasi Kelas Dunia dalam Agenda Pembangunan Aparatur Negara akan
terwujud dengan tingkat mutu dan percepatan yang dinamis, berdasarkan
nilai-nilai inovatif, profesional, integritas, dan peduli.

catatan sejarah, pemikiran mendasar yang dikembangkan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam meningkatkan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara, adalah tentang pembentukan Jabatan Fungsional
Widyaiswara. Saat ini dukungan instansi pembina (LAN) begitu kuat untuk
meningkatkan peran profesi Widyaiswara. Dalam berbagai kesempatan
jajaran Pimpinan Lembaga Administrasi Negara terus mendorong agar
Widyaiswara meningkatkan kompetensinya, instrumen- instrumen semakin
dikembangkan untuk makin meningkatkan eksestensi profesi Widyaiswara.
Dengan “WIBAWA” Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,
Profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara bertekat untuk menjadi “Guru
Bangsa”, sebagai pembawa suara kebenaran.
Widyaiswara akan
terus berperan aktif untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara
pemerintahan, terutama pada pengembangan kompetensi manajerial,
teknis, sosio kultural. Widyaiswara harus membawa pesan kebenaran
yang didasari oleh etika dan nilai-nilai luhur yang harus dimiliki oleh
aparatur sipil negara, agar menjadi Aparatur yang jujur, bertanggung
jawab, berdedikasi, profesional, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia,
santun, sehingga menjadi panutan bagi sesama aparatur dan masyarakat.

RIYADI
SANTOSO
KETUA ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA

Peran LAN RI dalam pengembangan profesi Jabatan fungsional analis
kebijakan (JFAK) sangat strategis. Posisi LAN RI sebagai Instansi Pembina
JFAK sangat jelas dalam Pasal 5 Permen PAN dan RB Nomor 45 Tahun
2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya. Selain itu juga diperkuat dengan
perintah Pasal 44 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), LAN bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan analis kebijakan publik. JFAK atau populer dengan istilah
“Analis Kebijakan”(AK) sebagai profesi di Indonesia sangat diharapkan
banyak pihak, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih
berperan memperbaiki dan menjaga kualitas kebijakan publik, sehingga
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan
negara Indonesia. Disinilah tugas dan peran LAN saat ini dan ke depan
semakin dibutuhkan untuk membina Analis Kebijakan tersebut,
Peran LAN selama 4 tahun (2014-2017) terakhir ini dalam membina analis
kebijakan bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah, telah sangat baik
melalui kegiatan: perintisan lahirnya JFAK, pelatihan, seminar, worshop,
diskusi dan talkshow serta memfasilitasi lahirnya organisasi profesi
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Tahun 2016. Peran ini masih
sangat diharapkan terus terjaga dan meningkat ke depan, mengingat LAN
merupakan Instansi/Lembaga resmi milik negara, yang telah diamanati
resmi sebagai pembinanya Analis Kebijakan. Semoga LAN terus melakukan
peningkatan progarm-program pembinaannya bagi analis kebijakan dan
terus meningkatkan kinerjanya, dengan menggandeng banyak pihak,
melalui jejaringnya baik di dalam negeri (nasional) maupun di luar negeri
(internasional). HIDUP LAN, MAJULAH LAN DAN JAYALAH ANALIS

KEBIJAKAN DI INDONESIA.
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RUSTAN
PENELITI MUDA LAN RI
Pada jejaknya yang ke-60, LAN telah menjadi contoh learning organization
yang mampu mendiferensiasi dirinya pada setiap tuntutan perubahan
kompleks diluar lingkungannya. Perubahan struktur, culture, mekanisme
kerja, people, dan teknologi telah dilakukan secara dinamis sehingga
menjadi role model bagi organisasi pemerintah lainnya. Kontinuitas
sebagai learning organization ini masih menjadi tantangan bagi LAN di
masa mendatang.
Pencapaian usia yang ke 6o tahun menyematkan harapan tinggi
agar LAN semakin mendominasi pembenahan administrasi publik di
Indonesia, mampu menumbuhkan para suporter dan agent perubahan,
semakin kompetitif dan profesional dalam mendidik aparatur kelas dunia,
serta semakin memiliki bargaining position untuk melakukan intervensi
konstruktif terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.
LAN diusianya yang matang juga dapat semakin menunjukkan eksistensinya untuk menjadi pionir dalam
perubahan, terdepan dalam berinovasi, mendapatkan recognition sebagai resource center administrasi publik
baik nasional mupun internasional, berkarakter dan berintegritas dalam tugas, serta menjadi lembaga yang
senantiasa memiliki alasan untuk dilibatkan (reason to involve) dalam setiap perumusan kebijakan publik.
Menghadapi tantangan masa depan, LAN diharapkan dapat memberikan premium service kepada stakeholders
melalui core business-nya. Premium service adalah cita-cita untuk memberikan pelayanan yang super
prima dan diwujudkan dalam kegiatannya yang berorientasi outcome dan benefit tinggi. Serta ditambah
dengan dukungan 16 pasal dalam PP Manajemen PNS, kontribusi LAN diharapkan mampu mengubah frame
ASN melalui citra positif dan brand quality birokrasi yang hangat, bersahabat, menyenangkan dan berjiwa
melayani. Penciptaan talent development intervention untuk mengembangkan potential talent di setiap
organisasi pemerintah juga menjadi langkah penting yang perlu dilakukan dalam merealisasikan world class
bureaucracy.
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DYAH
MARINA KUSUMA DEWI
FUNGSIONAL UMUM LAN
Semoga LAN semakin bertumbuh dan dapat berdampak/
memberikan pengaruh untuk perubahan yang positif kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan – kegiatan
yang dilaksanakannya. Melalui pengembangan inovasi baik di
bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan dan
juga sumberdaya aparatur negara, LAN memiliki kesempatan dan
sekaligus berkewajiban untuk terus mengembangkan pengetahuan,
ketrampilan dan pengalaman untuk dapat memperbaiki produk
dan juga proses (system) dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan juga pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran aktif LAN
dalam penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan di bidang
reformasi administrasi, desentralisasi, otonomi daerah, sistem
administrasi negara dan bidang hukum administrasi negara, LAN
dapat berkontribusi dengan memberikan rekomendasi dan juga
melakukan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah, LAN menjaga agar kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan dan
pelatihan aparatur sipil negara dan juga melalui institusi pendidikan
yang saat ini di miliki oleh LAN dan melalui pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi yang
diwujudkan melalui bahan ajar, materi diklat, hasil penelitian, hasil
kajian, modul, buku, jurnal, dan juga aplikasi, LAN dapat mengisi
dan atau menambah kompetensi aparatur sipil negara agar dapat
beradaptasi dan siap menghadapi tantangan saat ini dan juga di
masa yang akan datang.
Semua kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan aktif seluruh
pegawai sesuai dengan kompetensi masing dan passion masing
- masing. Pegawai terlibat mulai dengan cara yang sedernana,
yaitu mendukung dan berkontribusi dengan disiplin dalam bekerja,
selalu berusaha menghasilkan hasil kerja baik sesuai harapan
atasan atau tujuan kegiatan, saling bekerja sama dengan pegawai
lain, bekerja dengan baik dalam tim kerja yang telah ditentukan,
berkontribusi positif dan lebih tidak hanya terpaku pada target,
tetapi bisa berfikir kreatif dan inovatif, menjadi pegawai yang baik
dan bisa jadi contoh untuk pegawai lain, setia kepada institusi,
menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kondusif
bagi semua orang yang ada di lingkungan kerja. Selamat ulang
tahun ke 60 tahun Lembaga Administrasi Negara, work hard in
silence, let your success be your noise (Frank Ocean).
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